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: فمخصائص مشرتكقفا ودوافع ،دم مديـة الرياض القةمراكز الؾقاقة البدكقة الرج

 دراسة مقداكقة

 

 محدأطؿر طبد اجلبار حمؿد 

 جامعة ادؾؽ شعقد ،أشتاذ مشارك، ظؾؿ االجتامع، ؿسؿ افدراشات االجتامظقة، ـؾقة اآلداب

 

 (هـ1742/ 2/ 71وؿبؾ فؾـؼ ذم  هـ،71/1/1742)ؿدم فؾـؼ ذم 

 

 ظؾؿ اجتامع اجلسد، مراـز افؾقاؿة افبدكقة، متاريـ افؾقاؿة افبدكقة، افروا اجلسدي. ؾامت ادػتاحقة:الؽ

واؿع مراـز افؾقاؿة افبدكقة ذم  ظذافتعرف حتؼقؼ ظدة أهداف هل:  إػهدؾت هذه افدراشة  البحث: مؾخص

افتعرف  ومـ حقث ،ت افتل تؼدمفاواخلدما ،وأكقاع افتامريـ، ودمفقزاهتا ،مـ حقث مؽقكاهتا ،مديـة افرياض

 افدخؾ..وادفـة، و، افتعؾقؿمستقي وافعؿر،  :مثؾ،اخلصائص األشاشقة دشسـل مراـز افؾقاؿة افبدكقة ظذ

أهؿ ادعقؿات و ،أهؿ ادـاؾع ظذافتعرف و، دواؾع مشسـل مراـز افؾقاؿة افبدكقة ظذ افتعرفظـ  ؾضلً افخ، 

مراـز افؾقاؿة ادشسـغ ذم مـ تشّؽؾ جمتؿع افدراشة  افبدكقة.ة  متاريـ افؾقاؿة افتل تقاجف ادشسـغ ذم ممارش

 ،افدراشة مـفج ادسح االجتامظل بطريؼة افعقـة افؼصدية اشتخدمت ذم مديـة افرياض. افقةافبدكقة افرج

ؾصت افدراشة فتػسر كتائجفا. خ افبـائقة االجتامظقةافـظرية طػت وو. جلؿع افبقاكاتاالشتباكة اشتخدمت و

أن و ،وأن ؽافبقتفؿ مـ افعزاب ،معظؿ أؾراد افعقـة مـ افسعقديغ افشباب أن أمهفا: ،ظدد مـ افـتائج إػ

بّقـت كتائج افدراشة أن أهؿ دواؾع االصساك ذم مراـز و .ـام أن ؽافبقتفؿ مـ افطلب ،ؽافبقتفؿ جامعل تعؾقؿ

فزيادة ؿقة وصحة جقدة ومستدامة، فتحسغ صؽؾ اجلسؿ،  ظذ: افرؽبة ذم احلػاظ متثؾت ذمافؾقاؿة افبدكقة  

  .األخرىافعديد مـ افدواؾع  إػ إواؾة ،فتؼقية افعضلتو فتحسغ افؼدرة ظذ افتحؿؾ،واجلسؿ، 
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 -مؽتب افرياض -أود أن أتؼدم بخافص افشؽر وافتؼدير فؾرئاشة افعامة فرظاية افشباب شؽر وتؼدير:

وفؾؿشسـغ ذم تؾؽ ادراـز ظع تسفقؾ  ،قة افتل تؿ اختقارها وؿـ ظقـة افبحثوإلدارات مراـز افؾقاؿة افبدك

ؾقة اآلداب ن أتؼدم بجزيؾ وافشؽر وافتؼدير درـز بحقث ـأمفؿة افباحث إلكجاز هذا افبحث. ـام أود 

 دظؿف هلذا افبحث. بجامعة ادؾؽ شعقد ظذ

 مدخل الدراسة: الػصل األول

 مؼدمة: 1/1

 إػ كوهل تسع ،ؿ اجتامع اجلسدهذه دراشة ذم ظؾ

وهق فؿة هلذا افعؾؿ افتـؼقب ذم أحد جماالت االهتامم اد

         ظـارص حمددة ذم  ظذ . ترـز افدراشةافبديـة جمال افؾقاؿة

افؾقاؿة افبدكقة  مراـزوهل  ،مقوقع افؾقاؿة افبديـة

 فامشسـق وخصائصذم مديـة افرياض  افقةافرج

  .فؿودواؾع

 ،فاأهداؾو ،افدراشة فػصؾ مشؽؾةهذا ايعرض 

  فا.ومػاهقؿ تفاأمهقو، اتساؤالهتو

 مشؽؾة الدراسة: 2/1

 -ظؾقفاافؾقاؿة افبدكقة افتل يطؾؼ  مراـزأصبحت 

مـ معامل ادراـز  بارزاً  األكدية افصحقة معؾامً  - أحقاكاً 

احلرضية ذم مجقع أكحاء افعامل. ـام أن ظدد ادشسـغ ذم 

 - مثلً  –ن هـافؽ إقث د مستؿر حذم تزاي راـزهذه اد

مؾققن أمرـل يـتؿقن إػ األكدية افصحقة  71أـثر مـ 

 Mullen (74) ومراـز افؾقاؿة افبدكقة  ،اخلاصة وافعامة

and Whale,2010:  ارتػع ظدد وذم ادؿؾؽة ادتحدة

افـقادي افصحقة ومعدل االصساك ذم هذه األكدية 

ر ـافعشبشؽؾ مطرد وثابت ظذ مدى افسـقات 

% ذم ظدد افـقادي 13اداوقة. ـاكت هـاك زيادة 

 1443 :افصحقة اخلاصة ذم ادؿؾؽة ادتحدة بغ ظامل

مع ارتػاع ظضقية األكدية مـ  ،م.  ذفؽ7117و 

وبؾغ معدل افزيادة ذم  ،مؾققن ظضق 4,23 إػ 7,11

وأصارت  . (Crossley  7111:74% ) 21افعضقية 

 راـزادة ذم أظداد ادافزي إػافعديد مـ افدراشات 

أن أهؿ ظقامؾ و ،ظز افعامل وأظداد ادشسـغواألكدية 

 ظذواحلصقل  ،اكتشارها افرؽبة ذم إكؼاص افقزن

تتعؾؼ  ىظقامؾ ظديدة أخر إػإواؾة  ،افؾقاؿة افبدكقة

 إمؽاكقة راـزبافصحة ومظفر اجلسد. ـام تقؾر هذه اد

وذم  ،ممارشة افتامريـ افرياوقة ضقؾة ؾصقل افسـة

خقارات متاريـ متعددة  إػ إواؾة ،األجقاءخمتؾػ 

افػرصة فؾتقاصؾ وافتػاظؾ  إتاحةومتـقظة مع 

ؼت ـكسبة هلذه افعقامؾ مجقعفا اكتواالجتامظقغ. 

مـ  اً أشاشق اً وصارت مؽقك ،افؾقاؿة افبدكقة مراـز

مؽقكات افبقئة احلرضية. وذم ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية 

وذفؽ  اؿة افبديـة ذم ـؾ اددن تؼريباً افؾق مراـزر ـتـتش

افرئاشة افعامة فرظاية افشباب افتل  إلحصاءات وؾؼاً 
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افؾقاؿة افبدكقة ذم مديـة  مراـزأن ظدد  إػرت اأص

هـ ادائة 1742افرياض وحدها ؾاق ذم مطؾع ظام 

افرؽؿ مـ ظدم وجقد  ظذ. ومرـزاً  غوأربع

أن  إال راـزهذه اد مشسـلظـ أظداد  إحصاءات

. ظؾقفاافؽبر  اإلؿبالاكتشارها هبذا احلجؿ يعؽس 

 مراـزواؿع  ظذافتعرف  إػهذه افدراشة  كتسعو

افعربقة  ادؿؾؽةافؾقاؿة افبدكقة ذم مديـة افرياض ظاصؿة 

خصائص  ظذافتعرف  إػ كافسعقدية ـام تسع

  فؿ.ودواؾع، فا ؾقشسـغاد

 أمهقة الدراسة: 3/1

 ،كظري :فا مـ جاكبغتستؿد هذه افدراشة أمهقت

هلذه افدراشة ذم أهنا  افـظريةتتؾخص األمهقة  ،وظؿع

 ،تثري افدراشة وافبحث ذم جمال ظؾؿ اجتامع اجلسد

 ـام أهنا  وهق مـ افػروع اجلديدة ذم ظؾؿ االجتامع.

افدراشات افعربقة ادحدودة ذم هذا إػ   إواؾةتشؽؾ 

ئج افدراشة بافـسبة فألمهقة افعؿؾقة، ؾنن كتاوادجال.  

مراـز افؾقاؿة افبدكقة  يؿؽـ االشتػادة مـفا ذم ختطقط 

 . هاذم ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية وتطقير

 أهداف الدراسة: 4/1

 األهدافحتؼقؼ ظدد مـ  إػهذه افدراشة  كتسع

 أمهفا:

افؾقاؿة افبدكقة ذم مديـة  مراـزواؿع  ظذافتعرف  -1

خلدمات افتل افرياض مـ حقث مؽقكاهتا ودمفقزاهتا وا

 تؼدمفا.

 شسـلد األشاشقةاخلصائص  ظذافتعرف  -7

 .افؾقاؿة افبدكقة مراـز

افؾقاؿة  مراـز مشسـلدواؾع ظذ افتعرف  -4 

خاصة تؾؽ ذات افعلؿة بتحؼقؼ افروا  افبدكقة

 .اجلسدي

افػروق ذم افدواؾع بغ  ظذافتعرف  -7

ز وؽر افسعقديغ مـ ادشسـغ ذم مراـ ،افسعقديغ

 افؾقاؿة افبدكقة.

 ظؾقفاصؾ حيأهؿ ادـاؾع افتل  ظذافتعرف  -2

خاصة تؾؽ ذات  افبدكقة افؾقاؿةن مـ متاريـ قادشسـ

 .افعلؿة بتحؼقؼ افروا اجلسدي

افتل تقاجف  ادعقؿاتأهؿ  ظذافتعرف  -1

 .افبدكقةمتاريـ افؾقاؿة ذم ممارشة  ادشسـغ 

 تساؤالت الدراسة: 1/ 5

 اآلتقة: ظـ افتساؤالت  اإلجابة إػ افدراشة كتسع

 ،افؾقاؿة افبدكقة ذم مديـة افرياض مراـزما واؿع  -1

 وما اخلدمات افتل تؼدمفا؟ ،وما مؽقكاهتا ودمفقزاهتا

افؾقاؿة  مراـز شسـلد األشاشقةما اخلصائص  -7

 ؟ افبدكقة
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افؾقاؿة  راـزد فلكضاممما افدواؾع األشاشقة  -4

  ذات افعلؿة بتحؼقؼ افرواز ادراـخاصة  افبدكقة

 ؟اجلسدي 

ذم دواؾع  إحصائقةدالفة  هلاهؾ تقجد ؾروق  -7

ذم مراـز افؾقاؿة  فلصساكافسعقديغ وؽر افسعقديغ 

 افبدكقة؟

ن مـ قادشسـ ظؾقفاصؾ حيما أهؿ ادـاؾع افتل  -2

ذات افعلؿة ادراـز خاصة  افبدكقة افؾقاؿةمتاريـ 

 ؟بتحؼقؼ افروا اجلسدي

ذم افتل تقاجف ادشسـغ  ادعقؿاتما أهؿ  -1

 ؟افبدكقةمتاريـ افؾقاؿة ممارشة 

 مػاهقم الدراسة: 6/1

 الؾقاقة البدكقة:

افصحة واحلافة اجلسامكقة اجلقدة كتقجة دامرشة 

 .فسؾقؿةاوافتغذية  افرياوة

     efreedictionary.com/fitnesshttp://www.th 

هذه  ألؽراض إجرائقاً قم افؾقاؿة افبدين فف مػيعرّ 

افػرد فؾحصقل  كأكف حافة جسامكقة يسع ظذافدراشة 

 مـ خلل متاريـ افؾقاؿة افبدكقة. ظؾقفا

 Exercise    التؿرين:

افسؿة وافـشاط افبدين. افتؿريـ أحد مؽقكات  

 طط خصقصاً كشاط مـظؿ خ فؾتؿريـ أكف ادؿقزة 

 ظؾقفاواحلػاظ  ،فتطقير افؾقاؿة افبدكقة

(http://global.britannica.com) 

 :هذه افدراشة ألؽراض  إجرائقاً ف افتؿريـ يعرّ 

بلكف كشاط  بدين مـظؿ يؼقم بف افشخص ذم أحد مراـز 

 افؾقاؿة افبدكقة.

 Gym: الؾقاقة البديـة مركز

، يقؾر اً خاص ياً كاد ادؽان وظادة ما يؽقن ؽان،اد

جمؿقظة مـ ادراؾؼ افتل هتدف إػ حتسغ افؾقاؿة افبدكقة 

  فام.قظؾ وافصحة واحلػاظ

http://www.oxforddictionaries.com/definition/eng

lish/gym 

 بلكف :ذم افدراشة إجرائقاً ف مرـز افؾقاؿة افبدكقة ويعرّ 

ادراـز ادتخصصة ذم تؼديؿ خدمات متاريـ افؾقاؿة 

 .افبدكقة

  Body Imageصورة اجلسد: 

افصقرة افذهـقة ظـ  إػمػفقم صقرة اجلسد يشر 

 Featherstone:193)  (Mikeاجلسد ـام يبدو فمخريـ. 

 Body Satisfactionالرضا اجلسدي: 

األؾؽار  :افروا اجلسدي ذم هذه افدراشة ليعـ

جيابقة افتل حيؿؾفا افشخص ظـ جسده مـ حقث إلا

افقزن واحلجؿ وافؼقة. ويتضؿـ هذا وافشؽؾ، 

ادػفقم ظدم وجقد تبايـ بغ كقع جسد افػرد وكقع 

 .ايلاجلسد افذي يعتؼد أكف كؿقذجل أو مث

http://www.thefreedictionary.com/fitness
http://global.britannica.com/
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/gym
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/gym
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 الـظري اإلصار :الػصل الثاين

 مؼدمة: 1/2

االجتامظقة افـظريات ذم هذا افػصؾ  رضتع

افدراشات افسابؼة ظـ مقوقع و ،ادعتؿدة ذم افدراشة

  .افؾقاؿة افبدكقة

 :الـظريات ادػرسة 2/2

افبـائل  افـظري هذه افدراشة اددخؾ كتتبـ

هذا اددخؾ يعد ذم ظؾؿ اجتامع اجلسد. واالجتامظل 

هل: أكثروبقفقجقا ماري  ،كتاج أربعة مصادر

 ظـأظامل ظؾامء االجتامع افتارخيل وس، دوجل

اجلسد، حتؾقلت مقشقؾ ؾقـق، ودراشات ايرؾـج 

 . (Erving Goffman)  جقؾامن

 ظاماً  وؿد اشتخدمت افبـائقة االجتامظقة مصطؾحاً 

ؾ أن اجلسد مشؽّ  تؼسح رؤىتـضقي حتت فقائف 

وتعد  .بطريؼة ما ومؼقد، بؾ خمتؾؼ مـ ؿبؾ ادجتؿع

بطرق ظديدة  (Michel Foucault)أظامل مقشقؾ ؾقـق

 ، وهل تتجاوز ـثراً وتطرؾاً  تلثراً  األـثرادؼاربة افبـائقة 

فؾدالالت االجتامظقة. ظـد  اظتبار اجلسد مستؼبلً 

دالالت ظز اخلطاب  ظذاجلسد ؾقـق، ال حيصؾ 

ؾ ـؾقة ظز هذا اخلطاب. ظؿؾقا بؾ هق مشؽّ  ،ؾحسب

ظقوا ظـ اجلسد ـؽقان بققفقجل ويصبح  يتلصك

بشؽؾ ؽر حمدود  ضقعاً  اجتامظقاً  لً مشؽّ  ذفؽ كتاجاً 

: 7114) ـرس صؾـج، افقةوؽر مستؼر بدرجة ظ

114-113) 

وهق أحد أظؿدة افـظرية  ،رؾـج  ؿقؾامنييري ا

أن فؾجسد مقؿع مزدوج. ذم حغ ة افرمزية، قظؾافتػا

أكف مؾؽ فؾػرد فؽـف يؽتسب أمهقتف مـ ادجتؿع. ـام أن 

 افذاتقة )اهلقيةشط افعلؿة بغ هقية افػرد اجلسد يتق

ألن  5االجتامظقة )اهلقية افقاؿعقة( االؾساوقة( وهقيتف

ادعاين افتل تعطل فشؽؾ وأداء جسدي معغ يتؿ 

 Chrisاشتبطاهنا فتشؽؾ إحساس افػرد هبقيتف افذاتقة )

Shilling: 2012:86). 

قؾامن أن  ترويض اجلسد أشاد ؿذم أظامل كجد و

ادقاجفات، األدوار االجتامظقة  ظذػاظ ذم احل

وافعلؿات االجتامظقة، وهق يتقشط أيضا ظلؿة هقية 

افػرد افذاتقة باهلقية االجتامظقة. هـا يتـزل اجلسد مـزفة 

ادقرد افذي يؿؽـ تطقيعف بطرق خمتؾػة بغقة تشؽقؾ 

ذم  (.114: 7114صقرة بعقـفا فؾذات) ـرس صؾـج،

يػسض ؿقؾامن  ،مقة(افققحلقاة ـتابف )تؼديؿ افذات ذم ا

أن افـاس حقـام يتػاظؾقن يؼدمقن إحساشًا معقـًا ظـ 

افذات يتقؿع فف افؼبقل مـ اآلخريـ. ـام ـان فؼقؾامن 

بام  :كظرات مثرة فلهتامم ظـ جماالت افتػاظؾ وؿال

ظـ  افقةأن افـاس حريصقن ظذ تؼديؿ صقرة مث

أصقاء ـثرة أكػسفؿ ؾلهنؿ يشعرون باحلاجة إػ إخػاء 
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تـظر .و(Ritzer, 1983:313أثـاء أدائفؿ أو تػاظؾفؿ. )

أداة  أهنا ظذمتاريـ افؾقاؿة افبدكقة  إػهذه افدراشة 

افـحق افذي حيؼؼ فصاحبف  ظذتشؽقؾ اجلسد  إلظادة

 مـ افروا اجلسدي. ؾقف ادرؽقب  ىادستق

 الدراسات السابؼة: 3/2

 :أوال/ الدراسات العربقة

الصػات  (:2004)  اهلزاع و الرشقد دراسة  -1

الديؿوغرافقة والوطي التغذوي ادتعؾق بالـشاط البدين 

  .لدى مشرتكي األكدية الصحقة دم مديـة الرياض

هدؾت هذه افدراشة إػ افتعرف ظذ صػات 

راد افذيـ يرتادون األكدية افصحقة وافتعرف ظذ  األؾ

وظقفؿ افتغذوي ادرتبط بافـشاط افبدين فدى مشسـل 

األكدية افصحقة ذم مديـة افرياض، بام ذم ذفؽ مراـز 

افؾقاؿة افبدكقة وختػقػ افقزن وصاالت بـاء األجسام. 

هؿ مـ ؤمشارـًا تؿ اكتؼا 411صؿؾت ظقـة افبحث و

بؼقة مـ األكدية افصحقة ذم خلل ظقـة ظشقائقة ض

مديـة افرياض. أطفرت افـتائج أن ؽافبقة افعقـة مـ 

%(، يؾقفؿ افػئتان 21.1شـة ) 72-13افػئة افعؿرية 

 13%(، واألؿؾ مـ 14.4شـة ) 42-71افعؿريتان 

%(. معظؿ افعقـة مـ ؽر ادتزوجغ 13.4شـة )

افـصػ.  حقاػ%(، ومثؾت ؾئة افطلب مـفؿ 23.4)

% مـ أؾراد افعقـة يامرشقن 21رت افـتائج أن ـام أطف

 يامرسوافـشاط افبدين ددة شاظتغ ؾلـثر ذم األشبقع. 

شطة افبدكقة مـ أجؾ افصحة األكمعظؿفؿ 

ؽر أن كسبة ادامرشغ مـ أجؾ بـاء افعضلت %(،27)

 و افرصقد)    شـة  72-13تزداد ذم افػئة افعؿرية مـ 

   .(1:7117 ،اهلزاع

دراسة مـصور طبد العزيز العسؽر: أسباب  -2

ممارسة الـشاط البدين ومعوقاته لدي الرجال 

السعوديني دم مديـة الدمام، رسالة ماجستر غر 

 م.2008مـشورة، جامعة ادؾك سعود 

 أشباب ظذافتعرف  إػهدؾت هذه افدراشة 

ظقـة مـ افرجال  ىفد اومعقؿاهت ممارشة افـشاط افبدين

مقطػل افؼطاع احلؽقمل وافؼطاع مـ افسعقديغ 

 11 – 13( مـ 331اخلاص ذم مديـة افدمام  )ن= 

مـ ـؾ  شـة، وؿد تؿ اختقار أؾراد افعقـة ظشقائقاً 

افدوائر احلؽقمقة وذـات وممشسات افؼطاع 

% مـ مقطػل افؼطاع احلؽقمل  2. 2اخلاص، مـفؿ 

% مـ افؼطاع اخلاص. بؾغ متقشط 71.4و

% 77.1شـة( ـاكت كسبة ادامرشغ 44.41افعؿر)

% 77.4هبا و % وؿـ احلدود ادقىص13.4مـفؿ 

http://repository.ksu.edu.sa/jspui/browse?type=author&value=%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84+%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
http://repository.ksu.edu.sa/jspui/browse?type=author&value=%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B9+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B9
http://repository.ksu.edu.sa/jspui/browse?type=author&value=%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84+%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
http://repository.ksu.edu.sa/jspui/browse?type=author&value=%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B9+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B9
http://repository.ksu.edu.sa/jspui/browse?type=author&value=%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B9+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B9
http://repository.ksu.edu.sa/jspui/browse?type=author&value=%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B9+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B9
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ممارشقن دون احلدود ادقيص هبا، بقـام بؾغت كسبة ؽر 

 %. 22.7ادامرشغ 

تؿ اشتخدام االشتباكة ذم مجع افبقاكات وظؿؾ و

باشتخدام افـسب ادئقية  اإلحصائلفتحؾقؾ ا

وادتقشطات احلسابقة واالكحراؾات ادعقارية دتغرات 

أن األشباب افصحقة  إػأصارت افـتائج وافدراشة. 

افقزن، رؾع مستقي  إكؼاصوافصحة،  ظذـادحاؾظة 

افؾقاؿة افبدكقة ـاكت أهؿ أشباب ممارشة افـشاط 

ـػسقة مثؾ ؿؾة افقؿت، افبدين، بقـام ـاكت ادعقؿات اف

، وادعقؿات افبقئقة مثؾ فؾؿامرشةظدم وجقد احلامس و

   افطؼس ؽر ادلئؿ أهؿ معقؿات ممارشة افـشاط افبدين

 :ج(. 7113،)افعسؽر

 :األجـبقة الدراسات -ثاكقا

 :Nick Crossley, In the Gym(2006)دراسة  -1

Motives, Meaning and Moral Careers.   هدؾت هذه

 ؿراـزافؽشػ ظـ دواؾع االفتحاق ب إػدراشة اف

 ظذاظتؿدت و ،ودواؾع االشتؿرار ؾقفا ،افؾقاؿة افبدكقة

ـام اشتخدمت ادلحظة بادشارـة  ،ادـفج افـقظل

امتد افعؿؾ ادقداين فؾدراشة ددة ووشقؾة جلؿع بقاكاهتا. 

افؾقاؿة افبدكقة افرياوقة ذم  مراـزشـتغ فقاحدة مـ 

فتل ـان افباحث أحد مشسـقفا ددة  ثامين مديـة فـدن ا

 7111:72 شت مـفا شابؼة فؾدراشة ) ،شـقات

(Crossley  .أن أهؿ دواؾع  إػخؾصت افدراشة و

افؾقاؿة افبدكقة تتؿثؾ ذم: افرؽبة ذم  ؿراـزاالفتحاق  ب

  افؾقاؿة افبدكقة  ظذاحلصقل وإكؼاص افقزن، 

7111:72. .(Crossley)، اصؾة أما أهؿ دواؾع مق

: هذا افـحق جاءت ظذافؾقاؿة افبدكقة  ؿراـزاالفتحاق ب

مـ افروتغ  اً افصافة أصبح جزء إػن افذهاب إ

كؼطة ثابتة تـطؾؼ مـفا افصافة أصبحت و، افققمل

افتقاصؾ وادتعة، وافعديد مـ افـشاضات األخرى، 

خارج افصافة،  إػاالجتامظل وخؾؼ ظلؿات ؿد متتد 

 االشسخاء وافتخؾص مـ افتقتر، ظذافتامريـ تساظد و

افصافة مؽان فؾتخؾص مـ وغقط افعؿؾ واألهة، و

فة مؽان دامرشة افتامريـ افرياوقة فؾعديد مـ اافصو

 ظدم افرؽبة ذم خسارة رشقم االصساك وافرياوقغ، 

42-7111:72     .((Crossley.  

 Marc Stern, The Fitness Movement دراسة -2

and the Fitness Industry (2008)   بحثت هذه

افؾقاؿة افبديـة ذم اددن  مراـزافدراشة ظقامؾ اكتشار 

 ،دهياادرت راـزما تقؾره هذه اد ظذورـزت  ،األمريؽقة

 راـزمـفا: أن هذه اد ،ظدة كتائج مفؿة إػ وؿد تقصؾت

ممارشة افتامريـ افرياوقة ضقؾة ؾصقل  إمؽاكقةتقؾر 

 راـزادتقؾر واخقة، ادـ األجقاءافسـة ذم خمتؾػ 

دكقة متعددة ومتـقظة، بخقارات مـ متاريـ افؾقاؿة اف
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بغ أؾراد  غاالجتامظقتقؾر ادجال فؾتقاصؾ وافتػاظؾ و

تقؾر افتضامـ االجتامظل وهلؿ كػس االهتاممات، 

روري فتحؿؾ مقاصؾة افتامريـ ادمدة وادؿؾة. ـافض

 ثغفؾباحخدمة رضورية ومػقدة  راـزتؼدم اد وظؾقف

ظـ  األؾضؾظـ افؾقاؿة وافصحة وافشعقر 

Marc Stern, 2008:17)افذات. 26  ) 

Sean P. Mullen and Danee Whaley,(2010) 

 دراسة  /3

 Age, Gender, and Fitness Club  Membership . 

بحثت هذه افدراشة افعقامؾ افػردية وافسقاؿقة 

  وادشارـة ادستدامة ذم، افتل تساهؿ ذم  االصساك

ية افؾقاؿة افبدكقة  ظز افـقع ظضقية أكد

 471اشتخدمت مـفج ادسح االجتامظل ل ،وافعؿرو

أن أظذ دواؾع  فاـشػت كتائجو كسكت إلحافة ظز ا

أما أهؿ  ادشارـة ـاكت افصحة واألداء وادظفر.

ـاكت رؤية افتغرات وافشعقر  ادقاصؾة ؾؼدظقامؾ 

ة افعديد مـ أطفرت افدراشواجلسد.  ظذبافسقطرة 

ـاكت وافػروق ادرتبطة بافعؿر وافـقع ظز ادتغرات. 

افؼضايا ادتعؾؼة بادظفر أـثر أمهقة بغ افشباب 

ومتقشطل افعؿر وأـثر أمهقة بافـسبة فؾـساء مؼاركة 

 افعامؾ األهؿفشعقر بافسقطرة اـان وبافرجال. 

وأـثر أمهقة فؾـساء مـ  ،فؾبافغغ ذم مـتصػ افعؿر

ـبار افسـ أمهقة أؿؾ ظذ ووع بشؽؾ ظام، وافرجال. 

افؾقاؿة افبدكقة )افراحة أو اخلدمات  يخصائص كاد

اإلواؾقة، وافعقامؾ ادتصؾة بافقؿت( مـ أؿراهنؿ 

األصغر، وهذه افصػات أـثر أمهقة فؾـساء مـ 

 Mullen and  Whale,2010: ) 77) .افرجال

 Body Shape ،(2013/ دراسة )4

Dissatisfaction, Hala Hazam AL-Otaibi 

بحث مدى اكتشار ظدم  إػهذه افدراشة  هدؾت  

وافـشاط افبدين بغ ضلب اجلامعات ،افروا اجلسدي

أجريت دراشة مؼطعقة ذم ظقـة تتلفػ مـ وافسعقدية. 

مـ اإلكاث وافذـقر افذيـ تساوح  جامعقاً  ضافباً  413

أو أـثر ذم جامعة ادؾؽ ؾقصؾ  ظاماً  13أظامرهؿ بغ 

دؿؾؽة افعربقة افسعقدية. اشتخدمت افدراشة وزن اب

( ومستقى  BSQاجلسؿ وافطقل وصؽؾ اجلسؿ ) 

 فدى افـتائج أنفؾتؼققؿ. أطفرت  أدواتافـشاط افبدين 

(. BMI% مـ افطلب ممذ ـتؾة جسؿ  ظادي ) 12

% ( مـ افذـقر يعاكقن مـ  74ـام أطفرت افـتائج أن )

( مـ اإلكاث يعاكغ %  11.3زيادة افقزن ذم حغ أن ) 

بغ  ذظدم افروا ظـ اجلسد أظومـ كؼص افقزن. 

% ( مـ اإلكاث  44.2ن ) إاإلكاث مـ افذـقر حقث 

% (  71.7ؽر راوقات ظـ أجسادهـ ذم حغ أن ) 

بافـسبة ومـ افذـقر ؽر راوغ ظـ أجسادهؿ. 

فؾـشاط افبدين أووحت افـتائج أن كصػ ظقـة افذـقر 

% ( مـ اإلكاث ؽر  24.3قـام ) ب ؽر كشطغ بدكقاً 
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ـتائج إػ أن ظدم افروا كشطات بدكقا. وتشر اف

بغ اإلكاث أـثر مـ  كؿط احلقاة اخلامؾة شائدٌ اجلسدي و

 .(،7114:111AL-Otaibi) افذـقر

 الدراسات السابؼة: طذالتعؼقب  4/2

افدراشة افراهـة مع افدراشات افسابؼة مـ  ػؼتت

ادتؿثؾة ذم افؽشػ ظـ  حقث األهداف واالهتاممات

 ؿة افبدكقةاخصائص ادشسـغ ذم مراـز افؾق

مع وجقد بعض االختلؾات ؾقام  ،هذا .فؿودواؾع

افدراشات  وؿد أؾادت. تفوظقـ يتعؾؼ بؿجتؿع افبحث

 وأهداؾفا افسابؼة ذم صقاؽة مشؽؾة افدراشة

كدرة افدراشات  إػجيب افتـقيف هـا و .اوتساؤالهت

 مقوقع  افدراشة. وافعربقة ظـة االجتامظقة ادحؾق

 

 ادقداكقة ادـفجقة اإلجراءات :الػصل الثالث

 مؼدمة: 1/3

 فؾدراشة  ادـفجقة اإلجراءاتيعرض هذا افػصؾ 

جمتؿع ،مـفج افدراشة،كقع افدراشة :افتل تشؿؾ

 وأداة مجع افبقاكات. ،ظقـة افدراشة ،افدراشة

 كوع الدارسة: 2/3

 مسحقة ة وصػقةهذه افدراشة دراشة اشتطلظق

افؾقاؿة افبدكقة  مراـزواؿع  ظذافتعرف  إػهتدف 

 ظذافتعرف  إػـام هتدف  ،ذم مديـة افرياض رجافقةاف

 افدراشاتؿؾة جعؾت . فؿودواؾع فامشسـقخصائص 

االجتامظقة ذم هذا ادقوقع مـ هذه افدراشة دراشة 

 ـام أهنا ذم كػس افقؿت دراشة وصػقة، اشتطلظقة

وصػ ادؽقكات  إػأهنا هتدف  عـكحتؾقؾقة بؿ

 . فاوحتؾقؾ ،دقوقظفا األشاشقة

  مـفج الدراسة: 3/3

     تستخدم افدراشة مـفج ادسح االجتامظل بافعقـة 

وكسبة دا يتؿقز بف هذا ادـفج مـ مقزات تتـاشب مع 

 .فاوكقظ ،مقوقع هذه افدراشة

  جمتؿع الدراسة: 4/3

افؾقاؿة  زمراـيتشؽؾ جمتؿع هذه افدراشة مـ 

 .وادشسـغ ؾقفا ذم مديـة افرياض رجافقةافبدكقة اف

  طقـة الدراسة: 5/3

 ،أجزاءمخسة  إػمديـة افرياض مؼسؿة جغراؾقا  

ووشط  ،ؽربوذق، و جـقب،وصامل،  :هل

 . األحقاءمـ  حقث يشؿؾ ـؾ جزء ظدداً  افرياض

ووؾؼا فؾرئاشة افعامة فرظاية افشباب يقجد ذم مديـة 

( صافة فقاؿة 174) حقاػهـ 1742 افعام افرياض ذم

تؿ  افدراشة بقاكات ظذفؾحصقل . ورجافقةبدكقة 

ذم  رجافقةافؾقاؿة افبدكقة اف مراـزمـ  مرـزيـاختقار 

 ـؾ جزء مـ أجزاء ادديـة بطريؼة افعقـة افؼصدية

 .مراـز( 11فتؽقن ظقـة افدراشة )
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اشتخدمت ، راـزاد مشسـلبافـسبة فعقـة و 

الختقار مػردات افصدؾقة ة ضريؼة افعقـة افدراش

افدراشة. ؿبؾ بدء ظؿؾقة مجع افبقاكات حصؾ افباحث 

مقاؾؼة افرئاشة افعامة فرظاية افشباب، مؽتب  ظذ

 مراـز ظذوهل اجلفة احلؽقمقة افتل تؼف  ،افرياض

 اشتباكةتطبقؼ  ظذافؾقاؿة افبدكقة  ذم مديـة افرياض 

احث صافتغ مـ ـؾ اختار افب ،افدراشة. بعد ذفؽ

افؾقاؿة  مراـزجزء مـ أجزاء مديـة افرياض مـ دفقؾ 

افرياوقة  راـزإدارة ادمقؿع  ظذافبدكقة ادـشقر 

 http://salat.gov.sa كسكتإلا صبؽة ظذوادراـز 

بدأت ظؿؾقة مجع  طؿؾقة مجع البقاكات: 6/3

 14واشتؿرت حتك  ،م7117 ؾزاير 72 افبقاكات ذم

أيام األحد وافثلثاء واألربعاء مـ  ذمم 7117مارس 

تؿ اشتبعاد أيام االثـغ كسبة الرتباط وـؾ أشبقع. 

اخلؿقس  أيامبقـام تؿ اشتبعاد  بلظامل أخرى، افباحث

 بسبب شسـغتدين أظداد ادف كسبةواجلؿعة وافسبت 

 اً واحد خصص افباحث يقماً  .األشبقعظطؾة هناية 

يبدأ مـ افساظة اخلامسة ويستؿر حتك  مرـزفؽؾ 

ظـد زيارة ـؾ مرـز ـان افباحث و افتاشعة مساء.

افرئاشة افعامة  يتؼدم إلدارة ادرـز ويسؾؿفا خطاب

شابؼا. بعد إفقف ادشار  فرظاية افشباب، مؽتب افرياض

اشتػسارات اإلدارة وبعد  ظذذفؽ يرد افباحث 

ـان افباحث  االشتباكة ادقاؾؼة بتطبقؼ ظذاحلصقل 

 راـزاد مشسـل ظذيؼقم  بتقزيع االشتامرات بـػسف 

ـان  .ؿبؾ بداية افتامريـ أو أثـاء ؾسات االشساحة

 ويؼدم فف كػسف ويؼدم ذحاً  ادشسك إػافباحث يتؼدم 

ظـ افدراشة وأهداؾفا ثؿ يطؾب مـف تعبئة  مبسطاً 

 ،شتباكةاالتعبئة  ظذبعد مقاؾؼة ادبحقث االشتامرة. 

اشتػساراتف.  ظذمؼربة مـف فرد  ظذـان افباحث يظؾ 

 راـزادإدارات  مـ ـبراً  وجد افباحث دماوباً 

فؾدراشة وأهداؾفا. ظـد هناية افعؿؾ  وتػفامً  فاومشسـق

 134ادقداين بؾغ ظدد االشتامرات افصاحلة فؾتحؾقؾ 

 .اشتباكة

تستخدم هذه افدراشة أداة مجع البقاكات: 7/3

جلؿع بقاكاهتا. تؿ تصؿقؿ  وادؼابؾة ادؼــة الشتباكةا

. احتقت راـزاد مشسـلجلؿع افبقاكات مـ  اشتباكة

 :مثؾ ،أشئؾة ظـ خصائص ادشسـغ ظذ شتباكةاال

...افخ. .احلافة االجتامظقةو افدخؾ،وادفـة، وافعؿر،  

ظبارة  73ظبارات  بؾغت  ظذ شتباكةـام احتقت اال

اخلامد فؼقاس دواؾع  ) رتفقؽ (مؼقاس  ظذ

افؾقاؿة  مراـزادشسـغ افتل دؾعتفؿ فلصساك ذم 

صؿؿت االشتباكة فتغطل أربعة حماور أشاشقة:  افبدكقة.

بـقة ، افؾقاؿة افبدكقة واجلسد افؾقاؿة افبدكقة وصحة

 كؽطو،وافروا اجلسدي ،افؾقاؿة افبدكقةواجلسد، 

http://salat.gov.sa/
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 اشتباكة ؿ صقاؽةوت .ادحقر افرابع مراـز افؾقاؿة افبدكقة

افؾغة االكجؾقزية  إػوترمجت ادشسـغ بافؾغة افعربقة 

ـام تؿ فتـاشب ادشسـغ افـاضؼغ بغر افؾغة افعربقة. 

مؼابؾة جلؿع افبقاكات مـ إدارات  صحقػةتصؿقؿ 

ظـ تاريخ  صحقػة ادؼابؾة أشئؾةصؿؾت والت. اافص

كقع افتامريـ افتل تؼدمفا، وافصافة،  تلشقس

أظداد ادشسـغ، و، فوأوؿات أيام افعؿؾوفزة، األجو

تؿ اختقار ادؼابؾة وؿقؿة االصساـات، افخ......... و

بؿتابعة افعؿؾ   راـزاد إداراتادؼــة كسبة الكشغال 

 ظذافذي ال يتقح  هلؿ افزمـ افؽاذم فإلجابة  افققمل

 أشئؾة ادؼابلت ؽر ادؼــة افتل تستغرق ظادة وؿتاً 

  أضقل.

 جماالت الدراسة: 8/3

 ادجال ادؽاين: مديـة افرياض.

 هـ.1742م ادقاؾؼ 7117ادجال افزماين: 

مراـز افؾقاؿة افبدكقة  ادجال افبؼي: مشسـق

 افرجافقة ذم مديـة افرياض.

 صدق وثبات االستباكة: 9/3

فضامن صدق وثبات االشتباكة تؿ حتؽقؿفا مـ ؿبؾ 

ـام  ،االجتامظقة ادختصغ مـ أشاتذة ؿسؿ افدراشات

تؿ و .شسـغادظدد حمدود مـ  ظذتؿ اختبارها 

اشتبعاد األشئؾة ادتعؾؼة بافقزن وـذفؽ افطقل كسبة 

 . ظـفافعدم رؽبة ادشسـغ ذم اإلجابة 

تؿ حتؾقؾ  لتحؾقل اإلحصائي لؾبقاكات:ا 10/3

وتؿ احلصقل  ،SPSSكات افدراشة بقاشطة بركامج  ابق

 ز كتائج افدراشة.تز إحصائقةجداول  ظذ

 

 مراكز الؾقاقة البدكقة :الػصل الرابع

 : مؼدمة 1/4

تؽتسب مراـز افؾقاؿة افبدكقة أمهقة متزايدة ذم ظامل 

افققم كسبة فألظداد ادتزايدة مـ افـاس افذيـ يـتؿقن 

افقفا بقصػفا مؽان مـاشب دامرشة افتامريـ افرياوقة 

تعريػ اف إػهيدف هذا افػصؾ ومتضقة وؿت افػراغ.  

تؿ اختقارها وادراـز افتل  ،بؿراـز افؾقاؿة افبدكقة ظامة

اهلدف مـ هذا افعرض  ظقـة افدراشة خاصة.وؿـ 

هق افتعريػ هبذه ادراـز مـ حقث تبعقتفا اإلدارية، 

وافؼوط اخلاصة بافسخقص هلا، ما حتتقيف   األكظؿة

 برامج تدريبقة.ما تؼدمف مـ خدمات ومـ أجفزة و

 الؾقاقة البدكقة دم مديـة الرياض:  مراكز 2/4

مراـز افؾقاؿة افبدكقة ذم مديـة افرياض مشاريع تعد 

اشتثامرية خاصة تؼدم خدمات متاريـ افؾقاؿة افبدكقة 

افعديد مـ اخلدمات األخرى. تـتؼ هذه  إػإواؾة 

ادراـز ذم ـؾ مدن ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية ووؿت 
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أـثر مـ  يـة افرياضذم مد إجراء افدراشة بؾغ ظددها

افعامة  إحصائقات افرئاشة تقوحمرـزا ـام  171

رـات ـبعض هذه ادراـز فشيتبع فرظاية افشباب. 

خاصة هلا افعديد مـ افػروع ذم مديـة افرياض وبؼقة 

وتتؿقز خدماهتا باحلداثة ومقاـبة  ،مدن ادؿؾؽة

ادستقيات افعادقة ذم هذا ادجال مثؾ مراـز وؿت 

 قدي ماشسز.افؾقاؿة وب

 ظذتؼف افرئاشة افعامة فرظاية افشباب 

ذم ادؿؾؽة افعربقة  افصاالت وادراـز افرياوقة

افتل ادراـز و افصاالتافسعقدية مـ خلل إدارة 

 :افصاالت وادراـز افرياوقةخصصت هلذا افغرض. 

هل ادـشآت افرياوقة افتل تستثؿر مـ افؼطاع اخلاص 

ط وافضقابط افصادرة تـػذ حسب األكظؿة وافؼوو

وافرئقس افعام فرظاية  ،مـ ادؼام افسامل افؽريؿ

ـام حددت اإلدارة أهداف ادراـز وافصاالت  ،افشباب

 :اآليتافرياوقة ذم 

ودظؿ افؼقؿ  ،ادسامهة ذم إظداد ادقاضـ افصافح -1

ؼ األفعاب ـفروحقة واألخلؿقة وافروح افرياوقة وكا

 .افرياوقة وتـشقطفا

ز ؿقؿ افتعاون واالكضباط وافروح تعزي -7 

 افرياوقة بغ افشباب.

/ اشتثامر أوؿات افشباب وإجياد األماــ ادـاشبة 4

  ((http://salat.gov.saدامرشة هقاياهتؿ افرياوقة 

 وفةمادسافرئاشة افعامة فرظاية افشباب هل اجلفة  

واالفتزام بافؾقائح  ،خقصظـ متابعة إصدار افسا

ؼوط واألكظؿة افتل حتؽؿ ظؿؾ ادراـز ـواف

ؼوط ـوافصاالت افرياوقة. وتتـاول األكظؿة واف

وافضقابط  وافـامذج افصادرة مـ ادؼام افسامل افؽريؿ 

وافرئقس افعام فرظاية افشباب اجلقاكب اهلـدشقة 

 ،فؾؿـشلة، ادقؿع افبعقد ظـ اددارس وادستشػقات

ؼوط ـافعديد مـ اف إػوشائؾ افسلمة إواؾة  وتقؾر

 وادقؿع وادبـل.  ،األخرى ادتعؾؼة بادافؽ

حددت افرئاشة افعامة فرظاية افشباب افعديد مـ 

افتعفدات ادطؾقبة الؾتتاح ادراـز وافصاالت افسؾقفقة 

أن يتؿقز ادرؾؼ  :وافرياوقة. مـ هذه افتعفدات

ادقاهب افشبابقة  تـؿقة ظذبلهداف تربقية تساظد 

ومؾء وؿت ؾراؽفؿ بام يتػؼ وأهداف افرئاشة افعامة 

اجلاكب افتجاري ذم  كوأن ال يطغ ،فرظاية افشباب

تامغ اخلدمات افسبقية وافسؾقفقة اهلادؾة  ظذادؼوع 

اكسجام األفعاب  ظذفؾشباب. ـام كصت افتعفدات 

 افقدافتل متارس ذم ادرؾؼ مع افعادات وافتؼ

اإلشلمقة. ـام  افقؿتتعارض مع افتع وأالّ  ،ظقةاالجتام

مـع ترويج ادقاد ادـشطة  ظذافتعفدات ت كص

http://salat.gov.sa))/
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مـع و ادحظقرة مـ ؿبؾ اهلقئات افرياوقة افدوفقة

افعديد مـ  إػإواؾة  ،. هذااوتداوهل فاتعاضق

افتعفدات األخرى افقاردة ذم كؿقذج افتعفدات 

ؾقفقة ادطؾقبة الؾتتاح ادراـز وافصاالت افس

مقؿع إدارة ادراـز وافصاالت  ظذوافرياوقة ادـشقر 

 .صبؽة االكسكت ظذ

افتل مراـز افؾقاؿة افبدكقة  مجقعأن  إػاإلصارة  دمدر

تقؾر مطبقظات تؿ اختقارها وؿـ ظقـة افدراشة 

أشعار االصساك،  ظذحتتقي ظادة  ،بادرـزتعريػقة 

 ،دمفا. هذاأكقاع األجفزة وأكقاع افتامريـ افتل تؼو

خريطة تقوح ادقؿع ادرـز وأرؿام هقاتػ  إػإواؾة 

 ظذمقاؿع ـام أن بعضفا هلا وأرؿام جقاالت فلتصال. 

. ادرـز صبؽة االكسكت حتقي افؽثر مـ ادعؾقمات ظـ

معظؿ مراـز افؾقاؿة افبدكقة ظـ كػسفا ذم مقاؿع تعؾـ و

 صبؽة االكسكت. ظذاإلظلكات  افتجارية 

راـز افؾقاؿة افبدكقة د وصػاً ع تؼدم افدراشة ؾقام ي 

افتل تؿ اختقارها وؿـ ظقـة افدراشة. ترتقب ادراـز 

 حسب أشبؼقة ادعايـة.

 مركز الرا لؾصحة والؼوة: 3/4

يؼع مرـز الرا فؾصحة ذم حل ادؾز بقشط افرياض. 

م متاريـ ـامل يؼدّ وم. 1447ادرـز ظام  ءقـأك

ومتاريـ إكؼاص  ،افبدكقةاألجسام، متاريـ افؾقاؿة 

صافة فقاؿة وصافة وافقزن. يقجد بادرـز صافة حديد، 

األجفزة اخلاصة بافتامريـ افتل  ظذحيتقي وفؾتامريـ. 

اجلاـقزي ومحام وافساوكا، وادسبح،  إػيؼدمفا إواؾة 

وؿد  ،متؿرن ذم وؿت واحد 711افبخار. تسع افصافة 

مشسـا.  121 ـان ظدد ادشسـغ وؿت إجراء ادؼابؾة

ريال شعقدي  211ؿقؿة االصساك افشفري بافصافة 

 إػمع وجقد ظروض خاصة باالصساك افذي يؿتد 

االصساك فثلثة أصفر  أن ؿقؿةأـثر مـ صفر حقث 

رياال فؾشفر. يعؿؾ ادرـز ضقؾة أيام  421يؽقن بقاؿع 

افثاكقة ظؼ وكصػ  إػ األشبقع مـ افثاكقة ظؼ طفراً 

ء يقم اجلؿعة حقث يعؿؾ ادرـز مـ مساء باشتثـا

 1افعامؾة بادرـز  افؼقىافعاذة مساء.  إػافرابعة 

 مدربغ.  2 إػإواؾة  ،أؾراد هؿ مدير ادرـز

 ذم ؾصؾظدد ادشسـغ يزيد  أؾادت إدارة ادرـز أن

األحد   أن يقمـام  ،افصقػ بسبب افعطؾة افصقػقة

ادشسـغ  وجقدويزيد إؿبال فؾؿشسـغ.  أظذيشفد 

افساظة افعاذة وافـصػ  إػمـ بعد صلة افعشاء 

مساء. ـام أؾادت إدارة ادرـز بعدم وجقد مشاـؾ مع 

 .ادرـزوظدم وجقد معقؿات فعؿؾ  ،ادشسـغ

 مركز الرجل الريايض: 4/4

يؼع مرـز افرجؾ افريايض ذم حل ادؾز بقشط 

يؼدم متاريـ وم 1447ادرـز ذم ء هذا افرياض. أكق
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صافة حديد،  بفقجد وتفؾقاؿة افبدكقة وـامل األجسام. ا

أجفزة ـامل  ظذحيتقي وصافة فقاؿة وصافة فؾتامريـ. و

 تفتبؾغ شعواألجسام مـ أجفزة حديد وأجفزة شر. 

مـ ادراـز  يعدذم وؿت واحد فذفؽ  اً متؿرك 21

افصغرة. وؿد ـان ظدد ادشسـغ وؿت إجراء ادؼابؾة 
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ريال شعقدي مع وجقد ظروض خاصة باالصساك 

أـثر مـ صفر حقث يبؾغ االصساك فستة  إػافذي يؿتد 

يعؿؾ ادرـز ضقؾة أيام  ريال شعقدي. 211صفقر 

افثاكقة ظؼ  إػ طفراً  ظؼ وكصػاألشبقع مـ افثاكقة 

حقث يعؿؾ  ،اخلؿقس واجلؿعة :باشتثـاء يقمل ،مساء

 إػ ـصػ طفراً افرـز يقم اخلؿقس مـ افثاكقة ظؼ واد

اجلؿعة مـ  ويقم ،مساءافساظة افعاذة وافـصػ 

 افؼقىحتك افساظة افثامـة مساء.  افساظة افثاكقة طفراً 

 إػإواؾة أؾراد هؿ مدير ادرـز  4افعامؾة بادرـز 

ادشسـغ يزيد ذم ظدد بغ.أؾادت إدارة ادرـز أن ر  د  م  

ـام أن  أيام األحد واالثـغ وافثلثاء هل  ،ءؾصؾ افشتا

 وجقدويزيد إؿبال فؾؿشسـغ.  أظذ األيام افتل تشفد

أهؿ مشاـؾ ومتثؾت بعد صلة افعشاء. ادشسـغ 

 بنحضارادرـز مع ادشسـغ ذم ظدم افتزام ادشسـغ 

ؾقط دمػقػ افعرق.  :مثؾ ،احتقاجات افتدريب

 قد معقؿات فؾعؿؾ.أؾادت إدارة ادرـز بعدم وجو

 مركز األمر الريايض: 5/4

يؼع مرـز األمر افريايض ذم حل افـخقؾ  ذم صامل 

يؼدم متاريـ وم 1442ادرـز ظام  لءـافرياض. أكش

ؿ قعؾيؼقم ادرـز بت و م،افؾقاؿة افبدكقة وـامل األجسا

افسباحة وافؽاراتقف وافتاــدو. ويقؾر ادرـز خدمات 

يقجد بادرـز صافة حديد و ادساج  وختػقػ افقزن. 

أجفزة ـامل  ظذحيتقي و ،فقاؿة وصافة فؾتامريـ

مسبح وكاد وأجفزة شقؽؾ، وأجفزة شر، وأجسام، 

متؿرن ذم وؿت واحد  711ادرـز صحل. تبؾغ شعة 

ؾردا.  171وبؾغ ظدد ادشسـغ وؿت إجراء ادؼابؾة 

ريال شعقدي مع  711ؿقؿة االصساك افشفري بادرـز 

ة افتخػقض فلصساـات ألـثر مـ صفر حقث إمؽاكق

ريال. يعؿؾ  1111صفقر مؼابؾ  4ن االصساك ددة إ

ادرـز ضقؾة أيام األشبقع مـ افساظة افرابعة حتك 

 2افعامؾة بادرـز  افؼقىافساظة احلادية ظؼ مساء. 

أؾادت إدارة ادرـز أن  مدربغ. 2ذم اإلدارة و 7أؾراد، 

 أن أيامـام  ،صقػافصؾ ؾظدد ادشسـغ يزيد ذم 

وافثلثاء واألربعاء هل األيام افتل  واالثـغاألحد 

ادشسـغ  وجقدويزيد إؿبال فؾؿشسـغ.  ذأظتشفد 

أؾادت إدارة ادرـز بعدم وجقد وبعد ادغرب مباذة. 

 وظدم وجقد معقؿات فؾعؿؾ. ،مشاـؾ مع ادشسـغ

 



 772 هـ(1741م/7112جامعة  ادؾؽ  شعقد، افرياض) ، 1، ع72جمؾة اآلداب، م                                                                

 الغريب:  بحي الـخقلمركز وقت الؾقاقة  6/4

Fitness Time 

مرـز وؿت افؾقاؿة بحل افـخقؾ افغريب صامل 

حد ؾروع ممشسة وؿت افؾقاؿة فؾقاؿة افبدكقة أافرياض 

 ،م7111ذم مديـة افرياض. تلشس ادرـز ذم ظام 

بـاء األجسام، ويؼدم متاريـ افؾقاؿة افبدكقة، و

ـرة افسؾة وافؽرة افطائرة، وـرة افؼدم، وافسباحة، و

جلاـقزي ومحامات افبخار. اووخدمات افساوكا، 

 ،يقجد بادرـز صافة حديد، صافة فقاؿة وصافة فؾتامريـ

أجفزة افتدريب وأجفزة افؾقاؿة افبدكقة  ظذ حيتقيو

مسبح  إػأجفزة اإلضافة وافبطـ إواؾة وافدائري، 

وافعديد مـ ادلظب. ـام يقجد بادرـز اشساحة، 

 صاصات ظرض تؾػزيقين إواؾةوماـقـة مؼوبات، 

متؿرن ذم وؿت  711 شعتفتبؾغ و ،مؽتبة صغرة إػ

وبؾغ ظدد ادشسـغ وؿت إجراء ادؼابؾة أـثر  ،واحد

ريال  411مـ أفػ مشسك. ؿقؿة االصساك افشفري 

شعقدي مع إمؽاكقة افتخػقض ظـد االصساك ددة 

 إػؿقؿة االصساك افسـقي  تـخػض  إن أضقل حقث

ة أيام األشبقع مـ يعؿؾ ادرـز ضقؾ ريال ؾؼط. 1211

ما  افساظة افثاكقة ظؼة فقلً  إػ افساظة افعاذة صباحاً 

حقث يعؿؾ ادرـز مـ افساظة افقاحدة  ،ظدا اجلؿعة

افعامؾة  افؼقىرة فقل. ـافساظة افثاكقة ظش إػ طفراً 

اددير واشتؼبال،  قمقطػ 4مـفؿ  ؾرداً  72بادرـز 

ادرـز أن  أؾادت إدارة ظامل. 11مدربغ و و1وكائبف، 

أيام ـام أن ـؾ  ،صقػافؾصؾ ظدد ادشسـغ يزيد ذم 

ظدا يقمل  ،فؾؿشسـغ افقاً ظ تشفد إؿباالً  األشبقع

مـ افساظة ادشسـغ  وجقدويزيد اجلؿعة وافسبت. 

افساظة افتاشعة مساء. وؿد أؾادت  إػ افرابعة ظكاً 

إدارة ادرـز بعدم وجقد مشاـؾ مع ادشسـغ وظدم 

 قؿات فؾعؿؾ. وجقد مع

 Fitnessأن مراـز وؿت افؾقاؿة )  إػ دمدر اإلصارة

Time ذم مديـة افرياض واألـثر اكتشاراً  األحدث( هل، 

حقث هلا ذم  بشؽؾ ظام، وذم ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية

مرـزا  71افدراشة أـثر مـ إجراء مديـة افرياض وؿت 

ؾروع  إػإواؾة  ،أحقاء مديـة افرياض ظذمقزظة 

مديـة مـ مدن ادؿؾؽة. وفؾؿمشسة  14راـز ذم وم

 كسكت.إلصبؽة ا ظذ ؾاظلً  اً مقؿع

 مركز أبطال الؼوة: 7/4

يؼع مرـز أبطال افؼقة افريايض ذم حل افبديعة 

يؼدم و ،م7111ادرـز ظام  ءؽرب افرياض. أكق

متاريـ ـامل األجسام ومتاريـ ومتاريـ افؾقاؿة افبدكقة، 

افساوكا وم خدمات ادساج، يؼدو ،افدؾاع ظـ افـػس

ومحامات افبخار. يقجد بادرـز صافة حديد صافة 

أجفزة  ظذوفقاؿة وصافة فؾتامريـ. حيتقي ادرـز 

 ؾقفام يقجد ـوـامل األجسام.  ،متاريـ افؾقاؿة افبدكقة
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وصاصة ظرض تؾػزيقين. تبؾغ  ةصغر ةوبقؾق اشساحة

ـغ وبؾغ ظدد ادشس ،متؿركا ذم وؿت واحد 21 تفشع

. ؿقؿة االصساك مشسـاً  141وؿت إجراء افدراشة 

ريال شعقدي مع وجقد  721افشفري بادرـز 

 4ختػقضات فلصساك ددة أضقل حقث يبؾغ اصساك 

 221صفقر  1ريال شعقدي واصساك  731صفقر 

 .  رياالً 

يعؿؾ ادرـز ضقؾة أيام األشبقع مـ افساظة احلادية 

ظدا يقم  ،ة مساءحتك احلادية ظؼ ظؼة صباحاً 

 اجلؿعة حقث يعؿؾ ادرـز مـ افساظة افرابعة ظكاً 

افعامؾة  افؼقىوحتك افساظة احلادية ظؼة مساء. 

 ،مـفؿ ذم اإلدارة، ثلثة مدربغ 7أؾراد  1بادرـز 

 وظامؾ واحد.

ؾصؾ ظدد ادشسـغ يزيد ذم أؾادت إدارة ادرـز أن 

ظافقا اال تشفد  إؿب أيام األشبقعـؾ  ـام أن ،افصقػ

وافسبت.  ،و اجلؿعة ،فؾؿشسـغ ظدا أيام اخلؿقس

افساظة  إػمـ افساظة افثامـة ادشسـغ  وجقدويزيد 

افعاذة مساء. وؿد أؾادت إدارة ادرـز بعدم وجقد 

أهؿ معقؿات ظؿؾ وتتؿثؾ مشاـؾ مع ادشسـغ. 

ادشسـغ ذم وؿت واحد كسبة فصغر  حضقر ذمادرـز 

وجقد ؾرع  إػدمدر اإلصارة وريـ. مساحة صافة افتام

 آخر درـز أبطال افؼقة ذم حل ظتقؼة جـقب افرياض.

 Body شة:قطؾمركز بودي ماسرتز بحي  8/4

Masters   

 ظؾقشةمرـز بقدي ماشسز فؾقاؿة افبدكقة بحل يؿثؾ 

ؽرب افرياض أحد ؾروع ممشسة بقدي ماشسز فؾقاؿة 

متاريـ  يؼدمو ،م1444افبدكقة. تلشس ادرـز ظام 

رؾع األثؼال، وـامل األجسام، وافؾقاؿة افبدكقة، 

ـرة افؼدم ورـقب افدراجات، وافسباحة، وافرـض، 

خدمات ادساج، افساوكا  إػوـرة افسؾة. إواؾة 

صافة فقاؿة وصافة حديد،  بفومحامات افبخار. يقجد 

أجفزة افؾقاؿة وـامل  ظذحيتقي و ،وصافة فؾتامريـ

مسبح ومقاديـ فؽرة افؼدم، و أجفزة بطـ،واألجسام، 

 ،يقجد بادرـز اشساحةوافؽرة افطائرة وـرة افسؾة. و

 711 تفتبؾغ شعووصاصات ظرض تؾػزيقين.  ،وبقؾقف

وؿد بؾغ ظدد ادشسـغ وؿت  ،متؿرن ذم وؿت واحد

 . ( مشسك1111)افدراشة أفػ 

 إجراء وؿت حمدد مل يؽـ هـافؽ اصساك صفريو

واحلصقل  ،صفقر 4 ددة اكظرض باالصس بؾ افدراشة

ريال. يعؿؾ ادرـز  1111صفقر جماكا مؼابؾ  4 ظذ

 إػضقؾة أيام األشبقع مـ افساظة افعاذة صباحا 

مـفؿ  ؾرداً  71افعامؾة بادرـز  افؼقىافثاكقة ظؼة فقل. 

أؾادت إدارة ادرـز  ظامل. 1و ،مدربغ 3و ،إداريغ 1

 ـام أنافسـة دشسـغ متقازن ذم ـؾ ؾصقل ا ظددأن 

 تشفد إؿباالً افثلثاء واألربعاء واالثـغ، و، أيام األحد
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مـ افساظة ادشسـغ  حضقرويزيد فؾؿشسـغ. ظافقًا 

 افساظة افثاكقة ظؼة مساء. إػ افثافثة ظكاً 

أهؿ مشاـؾ ادرـز مع ادشسـغ ذم كؼص متثؾت 

 ،وتدين افقظل بؼقاظد افؾقاؿة افبدكقة ،ثؼاؾة ادشسـغ

أهؿ معقؿات  متثؾتواالشتعجال فتطقير اجلسؿ. ـام 

ظؿؾ ادرـز ذم افتعطؾ ادػاجئ فألجفزة واالزدحام ذم 

أن  فبقدي  إػهـا اإلصارة  ودمدرافػسة ادسائقة. 

ػروع اف إػإواؾة  ،ذم مديـة افرياض مرـزاً  71ماشسز 

ـام أن  ،افعديد مـ مدن ادؿؾؽة ادـتؼة ذم راـز ذمادو

 كسكت.إلصبؽة ا ظذ ؾاظلً  اً قؿعهلا م

 مركز األودبي الريايض: 9/4

ودبل افريايض ذم حل ظتقؼة جـقب أليؼع مرـز ا

يؼدم متاريـ و ،م7112افرياض. تلشس ادرـز ظام 

افسباحة،  تعؾقؿوبـاء األجسام، وافؾقاؿة افبدكقة، 

محامات افبخار،  برامج صحقة تشؿؾ ادساج،و

جد بادرـز صافة حديد، افساوكا واجلاـقزي. يقو

أجفزة افؾقاؿة  ظذصافة فقاؿة وصافة فؾتامريـ. حيتقي و

مؾعب مسبح ووأجفزة ـامل األجسام، وافبدكقة، 

اشساحة ومؽقـة  بفصغر فؽرة افؼدم. وتقجد 

بؾغ ظدد  .متؿرن 711 تفتبؾغ شعومؼوبات باردة. 

مشسك.   (1111افدراشة أفػ)ادشسـغ وؿت إجراء 

ريال مع إمؽاكقة   211ؿقؿة االصساك افشفري 

االصساك  إن افتخػقض ظـد االصساك ددة أضقل حقث

وؿت إجراء  فثلثة صفقر يؽؾػ أفػ ريال. ـان ادرـز

يروج فعرض فلصساك فثلثة صفقر  افدراشة

يعؿؾ ادرـز ضقؾة وثلثة صفقر جماكا.  ظذواحلصقل 

 إػ احلادية ظؼ صباحاً أيام األشبقع مـ افساظة 

افعامؾة  افؼقى .صباحاً  افقاحدة وافـصػافساظة 

وظاملن مدربغ  7وداريغ، إ7و أؾراد،  3بادرـز 

 .اثـان

ؾصؾ ظدد ادشسـغ يزيد ذم أؾادت إدارة ادرـز أن 

 اً قفاظ تشفد إؿباالً  أيام األشبقعـؾ  ـام أن ،افشتاء

ويزيد . و اجلؿعة ،ظدا أيام اخلؿقس ،فؾؿشسـغ

افساظة  إػ افساظة افرابعة ظكاً  ادشسـغ مـ حضقر

افتاشعة مساء. وؿد أؾادت إدارة ادرـز بعدم وجقد 

وظدم وجقد معقؿات فعؿؾ  ،مشاـؾ مع ادشسـغ

أن ادرـز يضع مؾصؼات  إػدمدر اإلصارة وادرـز. 

حائط تؼح افػقائد افصحقة فتامريـ افؾقاؿة افبدكقة 

 ا مل يلحظ ذم ادراـز األخرى.وهق م ،افصحقة

يؼع مرـز أيام افرياوة مركز أيام الرياضة: 10/4

ذم حل افعزيزية جـقب افرياض. تلشس ادرـز ظام 

ـامل ويؼدم متاريـ افؾقاؿة افبدكقة، و ،م7111

افساوكا، وادساج،  إػإواؾة  ،افسباحة تعؾقؿاألجسام، 

يد صافة فؾحد فاجلاـقزي ومحام افبخار.  يقجد بو
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أجفزة افؾقاؿة افبدكقة، و ـ،وصافة فؾتامري ،،وافؾقاؿة

افساوكا  إػمسبح إواؾة وأجفزة ـامل األجسام، و

وـان ظدد  اً متؿرك 71 شعتفوتبؾغ ومحامات افبخار. 

مشسـا. ؿقؿة  31ادشسـغ وؿت إجراء افدراشة 

مع وجقد ظرض فشفر  ،ريال 411االصساك افشفري

لثة أصفر. يعؿؾ ادرـز ضقؾة جماين ذم حال االصساك فث

افثاكقة  إػ أيام األشبقع مـ افساظة افثاكقة ظؼة طفراً 

مـفؿ أؾراد  1بادرـز افعامؾة  افؼقىرة مساء. ـظش

 ظاملن اثـان.7مدربغ و 4وواحد،  إداري

ؾصؾ ظدد ادشسـغ يزيد ذم أؾادت إدارة ادرـز أن 

ا قفاظ تشفد إؿباالً  أيام األشبقعأن ـؾ ـام  ،افصقػ

ويزيد اخلؿقس و اجلؿعة.  يقملظدا  ،فؾؿشسـغ

افساظة  إػ مـ افساظة افرابعة ظكاً ادشسـغ  حضقر

افتاشعة مساء. وأؾادت إدارة ادرـز بعدم وجقد 

وظدم وجقد معقؿات فعؿؾ  ،مشاـؾ مع ادشسـغ

 ادرـز.

 Apple Fitness Center مركز أبل الريايض: 11/4

افرياض.  افربقة ذقايض ذم حل يؼع مرـز أبؾ افري

يؼدم متاريـ افؾقاؿة افبدكقة، ، وم7114تلشس ادرـز ظام 

ادساج، وافسباحة،  تعؾقؿوافتخسقس، وـامل األجسام، و

افساوكا ومحام افبخار. يقجد بادرـز صافة واجلاـقزي، و

أجفزة  فتتقؾر بو  ، وصافة فؾتامريـ ،فؾحديد وافؾقاؿة

 إػمسبح إواؾة وزة ـامل األجسام، أجفوافؾقاؿة افبدكقة، 

يقجد بادرـز اشساحة وافساوكا ومحامات افبخار. 

وـان ظدد  ،اً متؿرك 22 تفوصاصة ظرض تؾػزيقين. شع

ؿقؿة  مشسـًا. 711 ادشسـغ وؿت إجراء افدراشة

ريال ذم  711 إػريال تـخػض  211االصساك افشفري

ـز فعروض حال االصساك فثلثة أصفر. ـام يروج ادر

صفقر  1 االصساك ددةن ؿقؿة إختػقضات أخرى حقث 

يعؿؾ ادرـز ضقؾة و ،ريال 7111وددة شـة  ،ريال 1211

افثاكقة ظؼة  إػ أيام األشبقع مـ افساظة افعاذة صباحاً 

 ظدا يقم اجلؿعة حقث يعؿؾ ادرـز مـ افثاكقة طفراً  ،مساء

أؾراد  3ـز بادرافعامؾة  افؼقىحتك افثاكقة ظؼة مساء. 

 .نلمظاومدربغ   7ثـان، وان امـفؿ  إداري

ؾصؾ ظدد ادشسـغ يزيد ذم أؾادت إدارة ادرـز أن 

 افقاً ظ تشفد إؿباال أيام األشبقعـام أن ـؾ ، افصقػ

ويزيد و اجلؿعة.  ،اخلؿقس :ظدا يقمل ،فؾؿشسـغ

افساظة  إػـ بعد صلة ادغرب مدشسـغ ا حضقر

دت إدارة ادرـز بعدم وجقد مشاـؾ افتاشعة مساء. أؾا

 وظدم وجقد معقؿات فعؿؾ ادرـز. ،مع ادشسـغ

 Fitness Club مركز الـادي الؾقاقي: 12/4

يؼع مرـز افـادي افؾقاؿل ذم حل افروايب ذق 

يؼدم متاريـ و ،م7112افرياض. تلشس ادرـز ظام 

افسباحة وـامل األجسام، و ،افؾقاؿة افبدكقة وافتخسقس
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افساوكا ومحام واجلاـقزي، وادساج، و ،ظفابلكقا

صاالت هل صافة افؾقاؿة،  4افبخار. يقجد بادرـز 

أجفزة  ؾقف تتقؾرو ،صافة احلديد وصافة افتامريـو

 إػافؾقاؿة افبدكقة، أجفزة ـامل األجسام، مسبح إواؾة 

 ،افساوكا ومحامات افبخار. يقجد بادرـز اشساحة

 111وتبؾغ شعتف . وبقؾقف وصاصات ظرض تؾػزيقين

 211وـان ظدد ادشسـغ وؿت إجراء افدراشة  اً متؿرك

 ،ريال 1221صفقر  4مشسك. ؿقؿة االصساك ددة 

بقـام ؿقؿة االصساك ددة  ،ريال 4111أصفر  1 وددة

ريال شعقدي. يعؿؾ ادرـز ضقؾة أيام  2311ظام 

افثاكقة ظؼة  إػ األشبقع مـ افساظة افعاذة صباحاً 

ظدا يقم اجلؿعة حقث يعؿؾ ادرـز مـ افساظة  ،مساء

افعامؾة  افؼقىحتك افثاكقة ظؼة مساء.  افقاحدة طفراً 

 ظامل. 3مدربغ و 1و، انإداري :مـفؿ ؾرداً  11بادرـز 

ؾصؾ ظدد ادشسـغ يزيد ذم أؾادت إدارة ادرـز أن و

تشفد االثـغ وافثلثاء وـام أن أيام األحد،  ،افصقػ

وأؾادت إدارة ادرـز بزيادة . فؾؿشسـغ اً افقظ إؿباالً 

افساظة  إػدشسـغ مـ بعد صلة ادغرب ا وجقد

افتاشعة مساء. أؾادت إدارة ادرـز بعدم وجقد مشاـؾ 

 وظدم وجقد معقؿات فعؿؾ ادرـز. ،مع ادشسـغ

 كتائج الدراسة :الػصل اخلامس

 مؼدمة: 5/ 1 

يؼدم   ظرض كتائج افدراشة. إػهيدف هذا افػصؾ 

اجلـسقة،  :مثؾ ،افػصؾ ظروا خلصائص افعقـة

ذفؽ. ـام يعرض  إػادفـة وما و، افتعؾقؿوافعؿر، و

افػصؾ افـتائج اخلاصة بافعبارات افتل اشتخدمتفا 

افدراشة فؼقاس دواؾع االصساك ذم مراـز افؾقاؿة 

 افبدكقة ذم مديـة افرياض. 

 خصائص العقـة 2/5

 جلـسقة:ا 1/2/5

افدراشة أن ؽافبقة ادشسـغ ذم  أطفرت كتائج

%،  17.7مراـز افؾقاؿة افبدكقة مـ افسعقديغ بـسبة 

ؽر افسعقديغ. تشر  ادشسـغ مـ% مـ 42.3وأن 

أن مراـز افؾقاؿة افبدكقة تستؼطب   إػهذه افـتقجة 

ادشسـغ مـ افسعقديغ وؽرهؿ مـ اجلـسقات 

أن  شر إػوهذا ياألخرى ادؼقؿة ذم مديـة افرياض. 

ؼ بغ افسعقديغ وؽرهؿ تاالهتامم بافؾقاؿة افبدكقة مـ

 مـ اجلـسقات.
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 :العؿر 2/2/5

 .توزيع أفراد العقـة وفؼا لؾعؿر . (1جدول رقم )                                           

 % ك الػئة العؿرية

 15.9 30 سـة 19إىل  15من 

 32.3 61 سـة 24إىل  20من 

 21.2 40 سـة 29إىل  25من 

 14.3 27 سـة 34إىل  30من 

 9.5 18 سـة 39إىل  35من 

 3.7 7 سـة 44إىل  40من 

 0.5 1 سـة 49إىل  45من 

 1.1 2 سـة 54إىل  50من 

 1.6 3 مل حيدد

 %100 189 جمؿوع

   

أن مشسـل  إػ( 1تشر بقاكات اجلدول رؿؿ )

ياض يتقزظقن بغ  مراـز افؾقاؿة افبدكقة ذم مديـة افر

(  شـة. ـام 27-21) –( 14-12افػئات افعؿرية  )

افغافبقة افعظؿل مـ ادشسـغ  أن إػتشر افبقاكات 

( شـة بـسبة  47-12يتؿرـزون ذم ؾئة افشباب )

افػئات افعؿرية  ظذ%. ويتقزع بؼقة ادشسـغ 14.7

مشاهبة  دا  افـتقجةهذه   األخرى بـسب متػاوتة.

( حقل 7117واهلزاع ) افرصقددراشة ف إفقتقصؾت 

اكتامء يشر  أظامر مشسـل مراـز افؾقاؿة افبدكقة.

أن  إػمجقع افػئات افعؿرية افـشطة  إػادشسـغ 

االهتامم بافؾقاؿة افبدكقة مـتؼ بغ معظؿ افػئات 

 افعؿرية ذم ادجتؿع.

 احلالة االجتامطقة: 3/2/5

ـ م% 11.1أووحت بقاكات افدراشة أن كسبة 

 و% مـ ادتزوجغ،74.1و أؾراد افعقـة مـ افعزاب،

% مل حيددوا حافتفؿ 4.7% مـ ادطؾؼغ و1.1

إفقف مشاهبة أيضا دا تقصؾت  افـتقجة. هذه  االجتامظقة

( حقل احلافة 7117واهلزاع ) افرصقد دراشة 
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بام أن  االجتامظقة دشسـل  مراـز افؾقاؿة افبدكقة.

قاؿة رشة متاريـ افؾامد كقة ؿة افبداالصساك ذم مراـز افؾقا

افؽثر مـ افقؿت ؾؾقس مـ ادستغرب  إػافبدكقة حيتاج 

أن يؽقن ؽافبقة أؾراد افعقـة مـ افعزاب افذيـ فدهيؿ  

ؿؾة  مؼاركة بادتزوجغ. افتزامات أهية أؿؾ

تعـل ادزيد مـ افقؿت افذي  االفتزامات األهية

  فؾقاؿة افبدكقة.ممارشة متاريـ ايؿؽـ أن يستغؾ ذم 

 بـسبة جقد مشسـغ مـ ؾئة ادتزوجغويشر و

ر بغ ـأن االهتامم بافؾقاؿة افبدكقة مـتش إػ % 74.1

أن كسبة مؼدرة  إػ ر أيضاً ـافعزاب وؽرهؿ. ـام يش

افرؽؿ  ظذمـ ادتزوجغ يامرشقن متاريـ افؾقاؿة افبدكقة 

هية ؿؾة افقؿت ادتاح هلؿ بسبب افتزاماهتؿ األمـ 

 .مؼاركة بافعزاب مثلً 

 :التعؾقممستوي   4/2/5

% مـ ادشسـغ 4.7أووحت بقاكات افدراشة أن 

%  21.4% ثاكقي 47.3دون افثاكقي،  تعؾقؿفؿ

% 7.1بقـام مل حيدد  ،% ؾقق جامعل11.1 جامعل،

أن  إػتشر بقاكات افدراشة و. افتعؾقؿل مستقاهؿ

مـتؼ بغ مجقع  وممارشتفا االهتامم بافؾقاؿة افبدكقة

 ذم ادجتؿع. افتعؾقؿقة ادستقيات 

 ادفـة: 5/2/5

أن ؽافبقة ادشسـغ مـ  إػأصارت بقاكات افدراشة 

% يؾقفؿ ادقطػقن احلؽقمققن 41.7افطلب بـسبة 

%، 4.1تسقيؼ بـسبة  قاختصاصقثؿ %، 12.4بـسبة 

%. وتقزع بؼقة أؾراد افعقـة 2.3بـسبة  قنمفـدشو

%، 7.3مـ ادفـ مثؾ حماشب  فعديدا ظذبـسب أؿؾ 

هذه   %.1.1ضبقب و%، 7.7ظامؾ و%، 7.7ظسؽري و

 افرصقد دراشة إفقف مشاهبة أيضا دا تقصؾت  افـتقجة

 افؾقاؿة( حقل مفـ مشسـل مراـز 7117واهلزاع )

أن  إػافتقزيع ادفـل ألؾراد افعقـة يشر افبدكقة. 

ؼ بغ معظؿ ـمـتوممارشتفا االهتامم بافؾقاؿة افبدكقة 

 ادفـ ادقجقدة ذم ادجتؿع.

          الدخل الشفري: 6/2/5

 توزيع أفراد العقـة وفؼا لؾدخل الشفري. ( 2جدول رقم )                                

 % ك الدخل الشفري

 27.5 52 ريال 5000أقل من 

 22.2 42 ريال 10000إىل أقل من  5000من 

 5.8 11 ريال 15000إىل أقل من  10000من 

 1.6 3 ريال 20000إىل أقل من  15000من 
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  . ( 2جدول رقم )تابع                               

 % ك الدخل الشفري

 3.2 6 فلكثر 20000من 

 22.2 42 ال يوجد دخل

 17.5 33 مل حيدد

 %100 189 جمؿوع

   

أن ؽافبقة أؾراد  إػ( 7تشر بقاكات اجلدول رؿؿ )

 2111ؿؾ مـ أؾئة افدخؾ افشفري  إػفعقـة يـتؿقن ا

% يؾقفؿ افذيـ هؿ ذم ؾئة 72.2ريال وذفؽ بـسبة 

  ريال ذم افشفر (11111ؿؾ مـ أ إػ 2111افدخؾ )

أن ما يؼارب كصػ أؾراد  ظذ. هذا يدل %77.7بـسبة 

دؾع ؿقؿة  افعقـة هلؿ مـ افدخؾ ما يؿؽـفؿ مـ

ا. فتل أذكا هلا شابؼاصساـات مراـز افؾقاؿة افبدكقة ا

% مـ أؾراد افعقـة 77.7أن   إػ هـا اإلصارةودمدر 

يتقؿع أن يؽقكقا مـ ؾئة  وهمالءدخؾ  فقس فدهيؿ

ذم  اصساـاهتؿافطلب افذيـ تؼقم أههؿ بتقؾر ؿقؿة 

% 12.2أن  إػأصارت افبقاكات ومراـز افؾقاؿة افبدكقة. 

ذا مـ أؾراد افعقـة مل حيددوا دخؾفؿ افشفري وه

مـ األشئؾة  ديع ظـ افدخؾ ألن افسمال  5ضبقعل

ذم افؽشػ  ظادة احلساشة ـام أن ادبحقثغ  ال يرؽبقن

 ظـ مؼدار دخؾفؿ.

 :بداية ممارسة التامرينتاريخ  2/2/5

 .ممارسة التامرين وفؼا لتاريخ بدايةتوزيع أفراد العقـة  .(3جدول رقم )                      

 % ك البداية

 27.0 51 ن سـةأقل م

 34.9 66 من سـة إىل أقل من مخس سـوات

 7.4 14 من مخس إىل أقل من طرش سـوات

 6.9 13 من طرش إىل أقل من مخسة طرش سـة

 4.2 8 من مخسة طرش إىل أقل من طرشين سـة

 2.6 5 من طرشين سـة فلكثر

 17.0 32 مل حيدد

 %100 189 جمؿوع
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أن ؽافبقة أؾراد  ػإ( 4تشر بقاكات اجلدول رؿؿ )

 إػتامريـ ؿبؾ شـة واحدة افممارشة وا ؤافعقـة ؿد بد

% يؾقفؿ افذيـ بدأوا 47.4شـقات بـسبة  2أؿؾ مـ 

ؿؾ مـ شـة واحدة بـسبة أممارشة افتامريـ ؿبؾ 

% مـ أؾراد افعقـة 7.1 إػافبقاكات تشر و، 72.1%

وهل مدة  ،شـة 71افتامريـ ؿبؾ أـثر مـ ممارشة وا ؤبد

يلحظ أن أظداد ادشسـغ تـخػض ـؾام يؾة كسبقا. ضق

مما  ،ممارشة افتامريـ بداية ظذت افػسة افتل مضت زاد

أن االهتامم افقاشع بافؾقاؿة افبدكقة حديث  إػيشر 

وظدم مقاصؾة  ،افتنب إػكسبقا. وؿد يشر هذا أيضا 

 افتامريـ.

 طدد أيام ممارسة التامرين: 8/2/5

أن معظؿ ادشسـغ ذم  إػراشة أصارت بقاكات افد

 أياممراـز افؾقاؿة افبدكقة يامرشقن افتامريـ معظؿ 

% مـفؿ يامرشقن افتامريـ 47.4ن إاألشبقع حقث 

% شتة أيام مـ 77.4مخسة أيام مـ أيام األشبقع،

 و مـ األشبقع أربعة أيام% 17.3 و     األشبقع،

يـ ظدد أيام افتامريعؽس أيام األشبقع.  ضقال% 17.7

افقؿت ادتاح فؾؿشسك دامرشة افتامريـ ذم إضار 

افتزاماتف األخرى. افعديد مـ ادشسـغ ال يػضؾقن 

شبقع حقث يتػرؽقن ألافتامريـ ذم ظطؾة هناية ا

 إدارات أصارتوؿد  .األخرىاالجتامظقة  الفتزاماهتؿ

ادشسـغ ذم أيام ظطؾة  حضقرإػ ؿؾة  ادراـز شابؼاً 

 .األشبقعهناية 

 الواحد: القوممدة التامرين دم  9/2/5

أن ؽافبقة أؾراد افعقـة  إػأصارت بقاكات افدراشة 

دؿقؼة ذم يقم افتؿريـ  41ؿؾ مـ أ إػ 11يتؿركقن مدة 

اؿؾ  إػ 171% يؾقفؿ افذيـ يتؿركقن مدة 42.1بـسبة 

%، 71.2وذفؽ بـسبة  ،دؿقؼة ذم يقم افتؿريـ 121مـ 

دؿقؼة  171أؿؾ مـ ػإ 41يؾقفؿ افذيـ يتؿركقن ددة 

أؿؾ  إػ 41% ثؿ افذيـ يتؿركقن ددة 14.1بـسبة  

 أن افتبايـ إػ%. دمدر اإلصارة 4.1دؿقؼة بـسبة  11مـ

تقجقفات اددربغ كاتج ذم معظؿف مـ ذم مدة افتامريـ 

ثؿ  ؿصرةمتريـ  ةبؿد ئقنادبتد نقادشسـحقث يبدأ 

مات افتزاوؿد تمثر أحقاكا بعض  .تدرجيقاً  تزداد

 مدة افتؿريـ. ظذاألخرى  ادشسـغ 
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 اختقار مركز الؾقاقة: حمددات 10/2/5

 .مركز الؾقاقة دحددات اختقارتوزيع أفراد العقـة وفؼا  .(4جدول رقم )                                         

 % ك السبب

 40.0 75 من السؽنؼرب ال

 24.9 47 جودة األجفزة

 9.5 18 ممهؾنيوجود مدربني 

 4.2 8 جودة األسعار

 3.2 6 كوطقة ادشرتكني

 2.6 5 الرتقاح الـػيس

 2.6 5 اهلدوء

 2.6 5 السؿعة اجلقدة

 2.6 5 توافر اخلدمات

 7.9 15 مل حيدد

 %100 189 جمؿوع

   

أن ؽافبقة أؾراد  إػ( 7تشر بقاكات اجلدول رؿؿ )

يشسـقن ؾقفا  افعقـة ؿد اختاروا مراـز افؾقاؿة افتل

وـان %، 71.1بسبب ؿرهبا مـ أماــ شؽـفؿ بـسبة 

  .%77.4وجقد أجفزة جقدة بـسبة  افسبب افثاين هق

غ ممهؾغ بـسبة بوجقد مدرذم افثافث  متثؾ افسببو

%. ـام اختار بؼقة أؾراد افعقـة مراـز تدريبفؿ 4.2

ودمدر ألشباب خمتؾػة مثؾام هق مقوح ذم اجلدول. 

ؾعب تاالصساك ذم ادراـز مل  أشعارأن  إػهـا اإلصارة 

 ،افتدريبذم اختقار مرـز  داحمدّ  ابقصػف ،ـبراً  دوراً 

ؿرب ادرـز ويقؾر  %.7.7مقاؾؼة بؾغت بـسبة  توجاء

مـ افزمـ فؾتامريـ واالفتزامات  اً مـ مؽان افسؽـ ـثر

 وظدم افتنب. ،مما يسفؿ ذم االشتؿرارية ،األخرى

وهذا  ،ؾغ ذم ادرتبة افثافثةجقد مدربغ ممهجاء و

ك جقدة افتدريب ذم ـيعؽس اهتامم ادشسـغ بعـ

 متاريـ افؾقاؿة افبدكقة.
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 الؾقاقة البدكقة وصحة اجلسد:   3/5

 .طبارات حمور الؾقاقة البدكقة وصحة اجلسد  .(5جدول رقم)

 العبارة م
موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غر 

 موافق

غر 

موافق 

 بشدة

مل 

 حيدد

 

 جم

 

 متوسط
 الرتتقب

 العام

الرتتقب 

ضؿن 

 ادحور

4 
 189 12 10 14 32 56 65 ك كعالج صبقعي

3.86 22 
9 

% 34.4 29.6 16.9 7.4 5.3 6.3 100% 

5 
ؾتخؾص من ل

 الدهون

 189 3 6 3 9 42 126 ك
4.50 7 

3 

% 66.7 22.2 4.8 1.6 3.2 1.6 100% 

8 
تحسني صحة ل

 الؼؾب

 189 1 1 3 8 49 127 ك
4.59 6 

2 

% 67.2 25.9 4.2 1.6 0.5 0.5 100% 

10 
تؼؾقل اآلالم ل

 واألوجاع

 189 2 6 9 28 62 82 ك
4.10 18 

6 

% 43.4 32.8 14.8 4.8 3.2 1.1 100% 

11 
ؾتخؾص من ل

 التوتر

 189 6 6 6 27 56 88 ك
4.17 14 

4 

% 46.6 29.6 14.3 3.2 3.2 3.2 100% 

16 
بة تحسني كسل

 الؽولسرتول

 189 6 13 9 32 56 73 ك
3.91 21 

8 

% 38.6 29.6 16.9 4.8 6.9 3.2 100% 

17 
تحسني ضغط ل

 الدم

 189 2 7 6 26 64 84 ك
4.13 17 

5 

% 44.4 33.9 13.8 3.2 3.7 1.1 100% 

18 
تحسني كسبة ل

 السؽر دم الدم

 189 4 11 8 30 54 82 ك
4.02 20 

7 

% 43.4 28.6 15.9 4.2 5.8 2.1 100% 

20 
أود أن أكون دائام 

 صحقا

 189 2 1 - 5 29 152 ك
4.77 1 

1 

% 80.4 15.3 2.6 - 0.5 1.1 100% 

 

 

أهؿ دواؾع أن إػ ( 2تشر بقاكات اجلدول رؿؿ )

االصساك ذم مراـز افؾقاؿة افبدكقة هق افرؽبة ذم احلػاظ 

ت ظبارة حقث احتؾ ،حافة صحقة جقدة ومستدامة ظذ

ذم افستقب  األوػ ادرتبة " أود أن أـقن دائام صحقاً  "

 األوػ ادرتبةو ،ظبارات االشتباكة ظذفؾؿقاؾؼة افعام 

وؿـ ظبارات حمقر افؾقاؿة افبدكقة وصحة اجلسد. ـام 

 ادرتبةذم  "تحسغ صحة افؼؾب ف"جاءت ظبارة 

وؿـ  ةافثاكق ادرتبة و ،وؿـ افستقب افعام ةافسادش
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ؾتخؾص مـ ف". ـام جاءت ظبارة هذا ادحقرارات ظب

 ادرتبةذم افستقب افعام وذم  ةافسابع ادرتبةذم  "افدهقن

تتػؼ هذه افـتائج و هذا ادحقر.وؿـ ظبارات  ةافثافث

ظـ  (7113افعسؽر) ةدراشإفقف مع ما تقصؾت 

ظقـة مـ  ىممارشة افـشاط افبدين فد أشباب ومعقؿات

  Nick Crossely (2006)شة  ودرا ،افرجال افسعقديغ

ظـ دواؾع االفتحاق بؿراـز افؾقاؿة افبدكقة ودواؾع 

 Sean P. Mullen and Danee دراشة و ،االشتؿرار ؾقفا

Whaley(2010). افعقامؾ افػردية وافسقاؿقة افتل  ظـ

وادشارـة ادستدامة ذم  ظضقية   تسفؿ ذم االصساك 

أن االهتامم  إػتائج تشر هذه افـو  أكدية افؾقاؿة افبدكقة

ذم مراـز  بصحة اجلسد أحد أهؿ دواؾع االصساك

 .افؾقاؿة افبدكقة

 

 اجلسد: بـقةالؾقاقة البدكقة و 4/5

 اجلسد بـقة( طبارات حمور الؾقاقة البدكقة و6) جدول رقم

 العبارة م
موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غر 

 موافق

غر 

موافق 

 بشدة

مل 

 حيدد

 

 مج

 

 متوسط

 الرتتقب

 عامال

الرتتقب 

ضؿن 

 ادحور

1 
 189 3 1 3 7 49 126 ك تؼوية العضالتل

4.59 5 
3 

% 66.7 25.9 3.7 1.6 0.5 1.6 100% 

2 
تؽبر وتضخقم ل

 العضالت

 189 7 6 25 39 64 48 ك
3.68 23 

6 

% 25.4 33.9 20.6 13.2 3.2 3.7 100% 

3 
 189 7 10 12 20 41 99 ك كؼا  الوزنإل

4.14 16 
5 

% 52.4 21.7 10.6 6.3 5.3 3.7 100% 

6 
 189 3 1 - 7 47 131 ك زيادة قوة اجلسمل

4.65 3 
1 

% 69.3 24.9 3.7 - 0.5 1.6 100% 

7 
تحسني الؼدرة طذ ل

 التحؿل

 189 2 1 2 7 46 131 ك
4.63 4 

2 

% 69.3 24.3 3.7 1.7 0.5 1.1 100% 

12 
ؾتخؾص من البطن ل

 الزائد

 189 1 7 5 9 49 118 ك
4.41 9 

4 

% 62.4 25.9 4.8 2.6 3.7 0.5 100% 
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أن أهؿ دواؾع  إػ( 1) تشر بقاكات اجلدول رؿؿ

هق االصساك ذم مراـز افؾقاؿة افبدكقة وؿـ هذا ادحقر 

ذم  ةافثافث ادرتبةحقث جاء ذم  "زيادة ؿقة اجلسؿف "

بارات حمقر ذم ترتقب ظ األوػ ادرتبةو،افستقب افعام

تحسغ ف "افؾقاؿة افبدكقة وصحة اجلسد. وجاء داؾع

مـ حقث  ةافرابع ادرتبةذم   "افؼدرة ظذ افتحؿؾ

وؿـ ظبارات هذا  ةافثاكق ادرتبةوذم  ،افستقب افعام

 ادرتبةذم  "تؼقية افعضلتف "ادحقر. ـام جاء داؾع 

وؿـ  ةافثافث ادرتبةو ،وؿـ افستقب افعام ةاخلامس

.هذه افـتائج مشاهبة دا تقصؾت ت هذا ادحقرظبارا

ظـ صػات  (7117واهلزاع ) افرصقد  ةدراشإفقف 

دراشة و ،األؾراد افذيـ يرتادون األكدية افصحقة

ظـ أشباب ومعقؿات ممارشة  (7113افعسؽر)

 افـشاط افبدين فدي ظقـة مـ افرجال افسعقديغ 

ق ظـ دواؾع االفتحا   Nick Crossely(2006)  ودراشة

وتشر  بؿراـز افؾقاؿة افبدكقة ودواؾع االشتؿرار ؾقفا.

أن االهتامم ببـقة اجلسد مـ افدواؾع  إػهذه افـتائج 

 .ادفؿة فلصساك ذم مراـز افؾقاؿة افبدكقة

 الؾقاقة البدكقة والرضا اجلسدي: 5/5

 .طبارات حمور الؾقاقة البدكقة والرضا اجلسدي. ( 7) جدول رقم

 العبارة م
 موافق

 بشدة
 حمايد موافق

غر 

 موافق

غر 

موافق 

 بشدة

مل 

 حيدد

 

 مج

 

 متوسط

الرتتقب 

 العام

الرتتقب 

ضؿن 

 ادحور

9 
لتحسني شؽل 

 اجلسم

 189 3 - - 7 34 145 ك
4.75 2 

1 

% 76.7 18.0 3.7 - - 1.6 100% 

13 
ألين مؼبل طذ 

 الزواج

 189 9 40 40 53 25 22 ك
2.72 26 

5 

% 11.6 13.2 28.0 21.2 21.2 4.8 100% 

14 
ألين سللتحق 

 بوضقػة جديدة

 189 10 44 49 50 25 11 ك
2.50 28 

7 

% 5.8 13.2 26.5 25.9 23.3 5.3 100% 

15 

ألين سلشرتك 

دم مـافسات 

 رياضقة

 189 6 47 50 44 25 17 ك

2.54 27 

6 

% 9.0 13.2 23.3 26.5 24.9 3.2 100% 
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 . ( 7جدول رقم )تابع 

 العبارة م
موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غر 

 موافق

غر 

موافق 

 بشدة

مل 

 حيدد

 

 مج

 

 متوسط

الرتتقب 

 العام

الرتتقب 

ضؿن 

 ادحور

19 

أود أن أضفر 

لآلخرين بؿظفر 

 أفضل

 189 18 11 7 28 45 80 ك

4.03 19 

2 

% 42.3 23.8 14.8 3.7 5.8 9.5 100% 

21 
أكا لست مرتاحا 

 احلايلجلسؿي 

 189 5 16 23 45 45 55 ك
3.54 24 

3 

% 29.1 23.8 2.8 12.2 8.5 2.6 100% 

22 

ألين جسؿي 

جيعؾـي أشعر 

باحلرج أمام 

 اآلخرين

 189 6 41 46 36 29 31 ك

2.80 25 

4 

% 16.4 15.3 19.0 24.3 21.7 3.2 100% 

أن أهؿ دواؾع  إػ( 2تشر بقاكات اجلدول رؿؿ )

فؾقاؿة افبدكقة وؿـ هذا ادحقر هق االصساك ذم مراـز ا

حقث جاء ذم ادرتبة  افثاكقة  ،" صؽؾ اجلسؿغتحسف "

ذم ترتقب ظبارات حمقر  افعام وادرتبة األوػ ذم افستقب

أود أن  "افؾقاؿة افبدكقة وصحة اجلسد. وجاء داؾع

ذم ادرتبة افتاشعة  ،"أطفر فمخريـ بؿظفر أؾضؾ 

 ادرتبة  افثاكقة وؿـ وذم ،ظؼ مـ حقث افستقب افعام

أكا فست مرتاحا  "ظبارات هذا ادحقر. ـام جاء داؾع 

ـ وؿـ يذم ادرتبة افرابعة وافعؼ " احلايلجلسؿل 

وادرتبة افثافثة وؿـ ظبارات هذا  ،افستقب افعام

 ة دراشإفقف وتتػؼ هذه افـتائج مع ما تقصؾت  ادحقر.

(7114  )Hala Hazam AL-Otaibi  شار ظـ مدي اكت

افبدين بغ ضلب  ،ظدم افروا اجلسدي وافـشاط

 Sean P. Mullen and  دراشة اجلامعات افسعقدية 

Danee Whaley(2010)  ظـ افعقامؾ افػردية وافسقاؿقة

وادشارـة ادستدامة ذم   ،افتل تسفؿ ذم  االصساك

أن  إػـام تشر افـتائج ظضقية أكدية افؾقاؿة افبدكقة.  

سدي مـ افدواؾع ادفؿة فلصساك ذم حتؼقؼ افروا اجل

 مراـز افؾقاؿة افبدكقة.
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 مراكز الؾقاقة البدكقة:ممقزات  6/5

 .مراكز الؾقاقة البدكقة ممقزات  طبارات حمور .(8) جدول رقم

 العبارة م
موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غر 

 موافق

غر 

موافق 

 بشدة

مل 

 حيدد

 

 مج

 

 متوسط

الرتتقب 

 العام

الرتتقب 

ضؿن 

 حوراد

23 
ادراكز توفر ألن 

 متارين متـوطة

 189 4 3 5 12 67 98 ك
4.36 10 

2 

% 51.9 35.4 6.3 2.6 1.6 2.1 100% 

24 
ادراكز توفر ألن 

 أجفزة لؾتامرين

 189 5 3 2 9 63 107 ك
4.46 8 

1 

% 56.6 33.3 4.8 1.1 1.6 2.6 100% 

25 

ادراكز توفر ألن 

أمؽاكقة التدريب دم 

 تؾف األجواءخم

 189 2 2 7 19 69 90 ك

4.27 12 

4 

% 47.6 36.5 10.1 3.7 1.1 1.1 100% 

26 

ادراكز تتقح ألن 

الػرصة لؾتواصل 

 والتػاطل االجتامطي

 189 3 2 4 24 64 92 ك

4.29 11 

3 

% 48.7 33.9 12.7 2.1 1.1 1.6 100% 

27 

وجود اآلخرين ألن 

دم ادراكز يساطد 

 التامرينطذ حتؿل 

 189 1 3 7 23 69 86 ك

4.21 13 

5 

% 45.5 36.5 12.2 3.7 1.6 0.5 100% 

28 

ادراكز مؽان ألن 

مـاسب لتؿضقة 

 وقت الػراغ

 189 3 8 10 18 57 93 ك

4.17 15 

6 

% 49.2 30.2 9.5 5.3 4.2 1.6 100% 

ممقزات  أهؿأن  إػ( 3تشر بقاكات اجلدول رؿؿ )

هل  ،فاؾق االصساك إػتدؾع ادشسـغ  ادراـز افتل

أجفزة افتامريـ افتل تقؾرها هذه ادراـز حقث جاءت 

 ادرتبةذم  "ألن ادراـز تقؾر أجفزة فؾتامريـ 5"ظبارة

وؿـ  ؿـ افستقب افعام وادرتبة األوػافثامـة و

افتامريـ  مقزة تـقعـام صؽؾت  ظبارات هذا ادحقر.

ا ادحقر حقث جاءت افداؾع افثاين وؿـ دواؾع هذ

ذم ادرتبة  "ألن ادراـز تقؾر متاريـ متـقظة 5"ظبارة
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وادرتبة افثاكقة وؿـ  ،ذة وؿـ افستقب افعاماافع

 ظبارات هذا ادحقر.

ن افداؾع اـام صؽؾ افتقاصؾ وافتػاظؾ االجتامظق 

افثافث وؿـ دواؾع ممقزات مراـز افؾقاؿة حقث جاءت 

رصة فؾتقاصؾ وافتػاظؾ ألن ادراـز تتقح افػ "ظبارة 

ذم ادرتبة احلادية ظؼ ذم افستقب افعام  "االجتامظل

هذه  تتػؼ .وادرتبة افثافثة وؿـ ظبارات هذا ادحقر

ظـ  Marc Stern(2008) ةدراشإفقف افـتائج مع تقصؾت 

 ،ظقامؾ اكتشار مراـز افؾقاؿة افبديـة ذم اددن األمريؽقة

دواؾع االفتحاق ظـ    Nick Crossely(2006)دراشة و

  بؿراـز افؾقاؿة افبدكقة ودواؾع االشتؿرار ؾقفا.

أن وجقد أجفزة افتامريـ،  إػتشر هذه افـتائج 

كقظقة افتامريـ وافبقئة االجتامظقة فؾؿراـز مـ افدواؾع 

 ادفؿة فلصساك ذم مراـز افؾقاؿة افبدكقة.

ؾقام يتعؾؼ بافتساؤل اخلاص بقجقد ؾروق هلا دالفة 

بغ افسعقديغ وؽر افسعقديغ ذم افدواؾع  إحصائقة

 ىجرأ ،اخلاصة باالصساك ذم مراـز افؾقاؿة افبدكقة

(   Mann-Whitney Test) وتـل-ختبار مانافباحث ا

م وجقد ؾروق هلا دالفة دوؿد اتضح مـ ادؼاركات ظ

فتحسغ  "13ذم ـاؾة افعبارات ظدا افعبارة  إحصائقة

أن أطفر فمخريـ  أود" 14و "كسبة افسؽر ذم افدم

مؽاكقة إألن ادراـز تقؾر  ،"72و "بؿظفر أؾضؾ

حقث بؾغت افدالفة  "افتدريب ذم خمتؾػ األجقاء

1.110.01)) اإلحصائقة وجاءت  افتقايل ظذ(( 0.01

 مجقع افعبارات فصافح افسعقديغ. هذه افـتقجة تعؽس

اهتامم ادقاضـغ افسعقديغ بؿقوقع مرض افسؽر 

 ظذر ذم ادجتؿع افسعقدي وافعؿؾ افقاشع االكتشا

اهتامم ادقاضـ  أيضاافقؿاية مـف. ـام أهنا تعؽس 

 ظذافسعقدي بؿظفره اجلسدي وافرؽبة وافعؿؾ 

 حتسقـف ظـ ضريؼ متاريـ افؾقاؿة افبدكقة. 

ادـاخقة ذم ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية  األحقالتؼؾب 

ذم شتاء وارتػاع درجات احلرارة ذم افبغ صدة افزد 

صقػ يعد أحد أهؿ معقؿات ممارشة افتامريـ اف

ذفؽ دراشة  إػ أصارتـام  ،اظفاافرياوقة بؽاؾة أكق

اخلدمة افتل تؼدمفا فذفؽ ؾنن  5(7113افعسؽر)

افتدريب ذم خمتؾػ  بنمؽاكقةمراـز افؾقاؿة افبدكقة 

ذات أمهقة خاصة فؾؿقاضـ  تعدّ ادـاخقة  األجقاء

 ريـ وؿت ما صاء.ـف مـ ممارشة افتامؽافسعقدي مت
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 أهم ادـافع التي حصل طؾقفا ادشرتكني من متارين الؾقاقة البدكقة. 7/5

 ادشرتكني من متارين الؾقاقة البدكقة. طؾقفاأهم ادـافع التي حصل  . (9جدول رقم )

 % ك ادـافع م

 30.2 57 رفع الؾقاقة البدكقة 1

 29.6 56 احلػاظ طذ الصحة 2

 29.6 56 مؼبول لؾجسم احلصول طذ شؽل 3

 27.5 52 تؼوية اجلسم 4

 23.3 44 إكؼا  الوزن 5

 9.5 18 شغل وقت الػراغ 6

 7.0 13 الراحة الـػسقة 7

 4.8 9 التواصل االجتامطي 8

 4.2 8 رفع الؼدرة طذ التحؿل 9

 3.7 7 احلقوية والـشاط 10

 2.1 4 تـظقم الوقت 11

 2.1 4 التخؾص من الضغوط والتوترات 12

 1.6 3 الثؼة بالـػس 13

 1.1 2 االكضباط 14

 1.1 2 تؼؾقل اآلالم 15

 1.1 2 تصػقة الذهن 16

 0.5 1 التوافق الزواجي 17

 0.5 1 اإلقالع طن التدخني 18

    

أن أهؿ ادـاؾع  إػ(  4ول رؿؿ )دتشر بقاكات اجل

مـ ممارشة متاريـ افؾقاؿة  قنادشسـ ظؾقفاافتل حصؾ 

 ظذاحلػاظ وة متثؾت ذم: رؾع افؾقاؿة افبدكقة، افبدكق

تؼقية وصؽؾ مؼبقل فؾجسؿ،  ظذاحلصقل وافصحة، 

افقزن وصغؾ وؿت افػراغ. هذا  إكؼاصواجلسؿ، 

افعديد مـ ادـاؾع األخرى ـام هق مبغ ذم  إػ إواؾة
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أن افعديد  إػوجقد هذه ادـاؾع يشر اجلدول أظله. 

ئج ادرجقة مـ اصساـفؿ مـ ادشسـغ ؿد حؼؼقا افـتا

ما مع هذه افـتقجة تتػؼ . ؿة افبدكقةاذم مراـز افؾق

ظـ ظقامؾ  Marc Stern(2008دراشة )إفقف تقصؾت 

اكتشار مراـز افؾقاؿة افبديـة ذم اددن األمريؽقة ودراشة 

Nick Crossely (2006)    ظـ دواؾع االفتحاق بؿراـز

ودراشة  ،افؾقاؿة افبدكقة ودواؾع االشتؿرار ؾقفا

ومعقؿات ممارشة ( ظـ أشباب 7113افعسؽر)

تشر  ظقـة مـ افرجال افسعقديغ. ىافـشاط افبدين فد

أن ادـاؾع ادتحؼؼة مـ افتامريـ مـ افدواؾع  إػافـتائج 

 .  ذم افتامريـادفؿة فلصساك ذم ادراـز واالشتؿرار 

 ممارسة متارين الؾقاقة البدكقة:معوقات أهم  8/5

 ممارسة متارين الؾقاقة البدكقةمعوقات ( أهم 10م )جدول رق

 % ك ادشاكل م

 13.8 26 آالم العضالت واإلصابات 1

 12.7 24 اإلرهاق والتعب 2

 7.4 14 ازدحام ادراكز 3

 5.3 10 امرسة التامريند الوقتطدم توفر  4

 2.6 5 قؾة اإلرشاد التدريبي 5

 2.1 4 ادؾل 6

 2.1 4 الؽسل 7

 2.1 4 ة التؿريـاتصعوب 8

 1.6 3 سوء التغذية 9

 1.1 2 طدم االستؿرارية 10

 1.1 2 سؾوك بعض ادشرتكني 11

 1.1 2 الطؼس 12

 1.1 2 قؾة األجفزة 13

 0.5 1 اإلحباط 14

 0.5 1 الضوضاء 15
 

 



 774 هـ(1741م/7112جامعة  ادؾؽ  شعقد، افرياض) ، 1، ع72جمؾة اآلداب، م                                                                

أن أهؿ  إػ( 11تشر بقاكات اجلدول رؿؿ )

رشة افتل تقاجف ادشسـغ ؾقام يتعؾؼ بؿام دعقؿاتا

متاريـ افؾقاؿة افبدكقة متثؾت ذم: آالم افعضلت 

ازدحام ادراـز، واإلرهاق وافتعب، وواإلصابات، 

 إػ إواؾة ،ظدم تقؾر افقؿت دامرشة افتامريـ. هذاو

األخرى ـام هق مبغ ذم اجلدول.  ادعقؿاتافعديد مـ 

ذايت يتعؾؼ بادشسك  ادعقؿاتمـ ادلحظ أن بعض 

هذا يتػؼ مع  عؾؼ بؿراـز افؾقاؿة.وبعضفا مقوقظل يت

أشباب  ( ظـ7113دراشة افعسؽر)إفقف ما تقصؾت 

ظقـة مـ افرجال  ىين فدمعقؿات ممارشة افـشاط افبدو

مقاصؾة ادشسـغ فؾتامريـ رؽؿ وجقد افسعقديغ. 

 ادشسـغ ىفد أمهقة افتامريـ إػيشر  ادعقؿاتهذه 

ـام هق هلؿ ؼؼفا افعديد مـ ادـاؾع افتل حت إػ ـام يشر

 .أظله( 4ذم اجلدول رؿؿ )إفقف مشار 

 

 الـتائج مـاقشة: الػصل السادس

 مؼدمة: 1/6

 كتائج افدراشة تؾخقص  إػهيدف هذا افػصؾ 

 .افـظري فؾدراشة اإلضار قءو ظذومـاؿشتفا 

مراـز افؾقاؿة أووحت كتائج افدراشة أن  2/6

ض وبؼقة مدن ذم اكتشار متزايد  ذم مديـة افريا  افبدكقة

اكتشار  ظذوهق ما يدل  ،ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية

ممارشة متاريـ افؾقاؿة افبدكقة بغ ؿطاظات واشعة ذم 

ادجتؿع افسعقدي. ـام أووحت افـتائج أن هذه 

امرشة متاريـ افؾقاؿة افرضورية د باألجفزةادراـز جمفزة 

مـ خدمات يـال  ادراـزتؼدمف هذه  اوأن م ،افبدكقة

 ادشسـغ. اور

معظؿ أؾراد افعقـة  أنأطفرت كتائج افدراشة  3/6

تساوح أظامرهؿ بغ  افشباب افذيـمـ افسعقديغ 

%، وأن ؽافبقتفؿ مـ 14.7( شـة   بـسبة  12-47)

  .%11.1بـسبة افعزاب 

%، ـام أن 21.4ؽافبقتفؿ جامعل بـسبة  تعؾقؿأن و

ػقن % يؾقفؿ ادقط41.7ؽافبقتفؿ مـ افطلب بـسبة 

وأن ؽافبقة أؾراد افعقـة  %،12.4احلؽقمققن بـسبة 

ريال  2111ؾئة افدخؾ افشفري اؿؾ مـ  إػيـتؿقن 

 2111% يؾقفؿ افذيـ هؿ ذم ؾئة افدخؾ )72.2بـسبة 

%، 77.7 افشفر بـسبة( ريال ذم 11111ؿؾ مـ أ إػ

% مـ أؾراد افعقـة فقس فدهيؿ ويتقؿع أن 77.7وأن 

مع ؿد اتػؼت هذه افـتائج و يؽقكقا مـ ؾئة افطلب.

 افدراشات افسابؼة افتل تـاوفت هذا ادقوقع. كتائج

أووحت افـتائج أن ؽافبقة أؾراد افعقـة ؿد   4/6

شـقات  2أؿؾ مـ  إػبدأوا افتامريـ ؿبؾ شـة واحدة 

%، ـام أن معظؿ ادشسـغ ذم مراـز افؾقاؿة 47.4بـسبة 

ن إبقع حقث افتامريـ معظؿ أيام األشافبدكقة يامرشقن 
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امريـ مخسة أيام مـ أيام % مـفؿ يامرشقن افت47.4

  .األشبقع

أن ؽافبقة أؾراد افعقـة  إػبقاكات افو أصارت 

دؿقؼة ذم يقم افتؿريـ  41ؿؾ مـ أ إػ 11يتؿركقن مدة 

ـام أن ؽافبقة أؾراد افعقـة ؿد اختاروا  %42.1بـسبة 

 مراـز افؾقاؿة افتل يشسـقن ؾقفا بسبب ؿرهبا مـ

وؿد اتػؼت هذه افـتائج  %.71.1أماــ شؽـفؿ  بـسبة 

مع افعديد مـ كتائج افدراشات افسابؼة افتل تـاوفت 

 هذا ادقوقع.

 االصساكبّقـت كتائج افدراشة أن أهؿ دواؾع  5/6

 حماور ظذـام جاءت مقزظة  ذم مراـز افؾقاؿة  افبدكقة

 افؾقاؿة افبدكقة وصحة اجلسد، افؾقاؿة افبدكقة وبـقة

مرتبة ـاكت اجلسد وافؾقاؿة افبدكقة وافروا اجلسدي 

 ظذافرؽبة ذم احلػاظ  :درجة ادقاؾؼة ـام يعحسب 

 حسغ صؽؾ اجلسؿ،فتو ،صحة جقدة ومستدامة

، فتحسغ افؼدرة ظذ افتحؿؾوفزيادة ؿقة اجلسؿ، و

فتحسغ صحة افؼؾب، وفتؼقية افعضلت، و

ائد، فؾتخؾص مـ افبطـ افزوفؾتخؾص مـ افدهقن، و

فتحسغ وإلكؼاص افقزن، وفؾتخؾص مـ افتقتر، و

افرؽبة ذم وفتؼؾقؾ اآلالم واألوجاع، ووغط افدم، 

فتحسغ كسبة وافظفقر فمخريـ بؿظفر أؾضؾ، 

فتحسغ كسبة افؽقفسسول، وافسؽر ذم افدم، 

شتخدم افتامريـ ـعلج ضبقعل، فتؽبر وتضخقؿ او

ين ،ألاحلايل، أكا فست مرتاحا جلسؿل افعضلت

جسؿل جيعؾـل أصعر باحلرج أمام اآلخريـ، ألين مؼبؾ 

ظذ افزواج، ألين شلصسك ذم مـاؾسات رياوقة، ألين 

  شلفتحؼ بقطقػة جديدة.

أن متاريـ افؾقاؿة  إػهذه افدواؾع ذم جمؿؾفا  تشر 

وشقؾة فتشؽقؾ اجلسد بحسباهنا افبدكقة تستخدم 

ـظرية وذفؽ وؾؼ رؤية اف فقتقاؾؼ مع معاير ادجتؿع

 . افبـائقة االجتامظقة

أهنا اشتجابة  ظذـام أن هذه افدواؾع يؿؽـ أن تؼرأ 

مـ اجلسد فؾخطاب وؾؼا فرؤية مقشقؾ ؾقـق حقث 

 ويصبح ظقواً  اً بققفقجق ا  ـقاكبقصػف اجلسد  يتلصك

بشؽؾ ؽر حمدود  ضقعاً  مشّؽل اجتامظقاً  ظـ ذفؽ كتاجاً 

 افققمد . ؾاخلطاب افسائافقةوؽر مستؼر بدرجة ظ

ها دّ عيممارشة افرياوة بؽاؾة أكقاظفا و ظذيشجع 

وشقؾة فؾقؿاية مـ افؽثر مـ األمراض وحيذر مـ 

األمراض افـادمة ظـ اخلؿقل وافسؿـة وزيادة افقزن 

ـام أن هذا اخلطاب حيؿؾ افؽثر مـ  وتراـؿ افدهقن.

أصحاب ظـ األوصاف افسؾبقة وافساخرة افقصؿ و

  ؽر ادتـاشؼة.األجساد ئد واألجساد ذات افقزن افزا

أن مجقع مراـز افؾقاؿة افبدكقة  إػ هـا اإلصارةدر دمو

افعديد  وتعرض عقـة تصدرافافتل تؿ اختقارها وؿـ 
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وادقاد ادصقرة  افقرؿقة واالفؽسوكقة  مـ ادطبقظات

وتصقرها  ،صحةبافمتاريـ افؾقاؿة افبدكقة  ظلؿةظـ 

ؿقي و مفؿة ورضورية جلسد صحل،أهنا  ظذ

  ومؼبقل.

افؾقاؿة افبدكقة  ممارشة متاريـ إػؽـ افـظر ؿـام ي

أن اجلسد  ىدا ضرحف ايرؾـج ؿقؾامن حقث ير وؾؼاً 

يتقشط ظلؿة هقية افػرد افذاتقة هبقيتف االجتامظقة. 

ويصبح اجلسد بؿثابة  ادقرد افذي يؿؽـ تطقيعف 

 بطرق خمتؾػة بغقة تشؽقؾ صقرة بعقـفا فؾذات. 

ـفا فؾذات قصقرة بع فتشؽقؾادختؾػة  ومـ افطرق

يؿؽـ اظتبار متاريـ افؾقاؿة  فذفؽ متاريـ افؾقاؿة افبدكقة.

افـحق افذي  ظذافبدكقة  أداة إلظادة تشؽقؾ اجلسد 

ادرؽقب ؾقف مـ افروا  ىحيؼؼ فصاحبف ادستق

اجلسدي بام يتقاؾؼ مع معاير ادجتؿع واخلطاب 

 افسائد. 

افؾقاؿة مراـز  أن أطفرت كتائج افدراشة 6/6

افبدكقة تتؿقز بعدد مـ ادقزات جاءت مرتبة حسب 

أجفزة فؾتامريـ، ادراـز تقؾر درجة ادقاؾؼة ـام يع: 

تتقح افػرصة فؾتقاصؾ وتقؾر متاريـ متـقظة، و

تقؾر أمؽاكقة افتدريب ذم ووافتػاظؾ االجتامظل، 

وجقد اآلخريـ ذم ادراـز  ويساظد خمتؾػ األجقاء،

مؽان مـاشب فتؿضقة وؿت وهل افتامريـ،  ظذ حتؿؾ

افتل صجعت ادشسـغ  -هل-هذه ادقزات  افػراغ.

ممارشة متاريـ افؾقاؿة افبدكقة ذم هذه ادراـز مؼاركة  ظذ

وؿد اتػؼت هذه افـتائج  برضوب افرياوة األخرى.

مع افعديد مـ كتائج افدراشات افسابؼة افتل تـاوفت 

 هذا ادقوقع.

ركة  بغ افسعقديغ وؽر افسعقديغ ظـد ادؼا 7/6

 ،ذم افدواؾع اخلاصة باالصساك ذم مراـز افؾقاؿة افبدكقة

أطفرت افـتائج وجقد ؾروق هلا دالفة إحصائقة  ذم 

أود أن "و "فتحسغ كسبة افسؽر ذم افدم "افعبارات:

ألن ادراـز تقؾر  "و 5"أطفر فمخريـ بؿظفر أؾضؾ

فصافح  "قاءأمؽاكقة افتدريب ذم خمتؾػ األج

  .افسعقديغ

هذه افـتقجة تعؽس اهتامم ادشسـغ افسعقديغ 

ذم ادجتؿع   بؿرض افسؽر أحد أـثر األمراض اكتشاراً 

افسعقدي.. ـام  تعؽس افـتقجة اهتامم ادقاضـ 

حتسقـف ظـ  ذمافسعقدي بؿظفره اجلسدي وافرؽبة 

 ظذضريؼ متاريـ افؾقاؿة افبدكقة مـ أجؾ احلصقل 

 .دي وؾؼ ما تؼتضقف معاير ادجتؿعسافروا اجل

أووحت كتائج افدراشة أن أهؿ ادـاؾع افتل  8/6

ن مـ ممارشة متاريـ افؾقاؿة قادشسـ ظؾقفاحصؾ 

 ظذاحلػاظ وافبدكقة متثؾت ذم: رؾع افؾقاؿة افبدكقة، 
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تؼقية وصؽؾ مؼبقل فؾجسؿ،  ظذاحلصقل وافصحة، 

 إكؼاص افقزن وصغؾ وؿت افػراغ. واجلسؿ، 

 حتؼؼأن مراـز افؾقاؿة افبدكقة  إػتشر هذه افـتقجة و

افعديد مـ دواؾع ادشسـغ افتل دؾعتفؿ فلصساك 

افدواؾع هذه أحد افضامكات  حتؼقؼظؿؾقة تعّد ؾقفا. 

وربام  ،ادفؿة الشتؿرار ادشسـغ ذم افتامريـ

 اشتؿرارية ادراـز كػسفا.

افتل بقـت كتائج افدراشة أن أهؿ ادعقؿات  9/6

تقاجف ادشسـغ ؾقام يتعؾؼ بؿامرشة متاريـ افؾقاؿة 

آالم افعضلت واإلصابات،  متثؾت ذم: افبدكقة

ازدحام ادراـز، ظدم تقؾر افقؿت واإلرهاق وافتعب، و

 مرتبطة فتامريـ. ادعقؿات افثلثة األوػدامرشة ا

رتبط بافقؿت يؿامرشة افتامريـ ذم حغ ادعقق افرابع ب

شسك دامرشة افتامريـ ذم إضار افتزاماتف ادتاح فؾؿ

 األخرى. 

وما مل يتؿؽـ ادشسك مـ افتقؾقؼ بغ مجقع افتزاماتف 

مـ حقث افزمـ ادخصص فؽؾ مـفا يصبح ظدم تقؾر 

فلشتؿرار ذم ممارشة متاريـ  مباذاً  افقؿت مفدداً 

  افؾقاؿة افبدكقة. 

تقيص هذه افدراشة بنجراء ادزيد مـ  10/6

ت وافبحقث حقل مراـز افؾقاؿة افبدكقة ذم افدراشا

 ة افسعقدية ظامة، وذفؽ فؾتعرف ظذادؿؾؽة افعربق

تعزيز  افدور افذي تؼقم بف هذه ادراـز مـ حقث

مراض افـادمة ظـ ؿؾة افصحة افعامة، وحماربة األ

يل دورها ذم صغؾ أوؿات واؾة إإافـشاط وافسؿـة، 

 افشباب بام هق مػقد. 
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