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 :المقدمة
إف الرياضة بنظمها كقواعدىا كبأشكاذلا كألواهنا ادلتعددة تساعد اإلنساف على االرتقاء دبستوياتو الصحية 

 .كالبدنية كتكسبو القواـ اجليد كسبنحو السعادة كذبعلو قادرا على العمل كاإلنتاج 
حيث اصبحت من أىم اجملاالت اليت يورل ذلا العادل أعلية كربل كزيادة على ذلك فإف الدكلة اجلزائرية تعمل 
جاىدة على أف تطور ىذا ادليداف، كأصبح ىذا النشاط ؽلارس  من طرؼ سلتلف الشرائح دبا فيو العنصر النسوم 

 .كالذم كضع بصمتو يف ىذا ادليداف كدخلو من أكسع األبواب
اجلزائر من بُت الدكؿ اليت تسعى إذل إعطاء الرياضة أعلية كبَتة كمكانة مرموقة، كتظهر ىذه العناية يف إدراج 

الرياضة كوحدة تعليمية يف الربامج الدراسية يف سلتلف األطوار كأسست معاىد ككليات خصصت للًتبية البدنية 
كالرياضية، رغم كل ىذه اجملهودات اليت تبذذلا الدكلة إال أنو ىناؾ نقص كبَت يف مشاركة ادلراة يف ادليداف الرياضي 

 .كليس ىذا فحسب ككذا مشاىدهتا جملريات الفعاليات الرياضية
كليس الباحث فقط بل حىت ادلختصوف يف ىذا ادليداف أكدكا أف ىناؾ نقص كتقهقر يف ىذا ادليداف، حيث 

أصبحت ىذه ادلعضلة مألوفة كال تثَت االىتماـ فلم نصادؼ أية زلاكالت جادة لدراستها دراسة ربليلية، فكلما 
 .يكتب عن ىذه ادلشكلة ال يتعدل جانب الوصف كادلبلحظة

كمن ىذا ادلنطلق جاء حبثنا ادلتواضع حملاكلة إسقاط الضوء على فعاليات ىذه الظاىرة كاألسباب احلقيقية 
اليت تقف كعائق أماـ توجو الفتيات إذل ادلبلعب من أجل تتبع مباريات كرة  القدـ اجلزائرية، كزلاكلة الوصوؿ إذل 

 .بعض احللوؿ اليت ؽلكنها حل ىذه ادلشكلة 
ذلذا قمنا بإجراء ىذا البحث كالذم تطرقنا فيو إذل اجلانب النظرم كاجلانب التطبيقي كقمنا بتقسيم اجلانب 

يندمج ضمن نطاؽ علم االجتماع الرياضي أما الفصل الثاين كخصص : الفصل األكؿ: النظرم إذل ثبلث فصوؿ
أما الفصل ادلتبقي فقد خصص للعنف ك  ;لدراسة تاريخ ادلمارسة الرياضية النسويةك العوامل اليت تؤثر عليها 

 .ادلناصرين يف ادلبلعب اجلزائرية
 إمرأة 100أما اجلانب التطبيقي فاعتمدنا فيو على إصلاز كتوزيع استمارات استبيانية على العينة اليت مشلت 

 من سلتلف القطاعات ادلثقفة من كالية غليزاف بغية ربديد األسباب احلقيقية ذلذه ادلشكلة
 .كختمنا حبثنا ىذا بإعطاء بعض االقًتاحات كالتوصيات ادلناسبة لذلك
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 :مشكلة البحث
لكوف ادلرأة عنصر فعاؿ يف صبيع ادليادين  استطاعت أف تشارؾ يف العديد من  اجلمعيات الرياضية 

كادلؤسبرات كادلنافسات الرياضية كربصلت على عدة ألقاب يف الرياضات الفردية كاجلماعية على ادلستول القارم 
 .كالعادلي كىذا ما يربىن على أهنا سبتلك قدرات ىائلة توازم مثلها عند الرجل

كباعتبار أف الرياضة بصفة عامة جانب ىاـ من اجملتمع إال أف ثقافة اجملتمع ككاقع ادلبلعب الرياضية كعامل 
األمن يعكس الواقع ادلر أال كىو ظاىرة غياب ادلرأة اجلزائرية عن ادلدرجات الرياضية لكرة القدـ اليت تقاـ يف بلدنا 

 .كىذا راجع إذل عدة أسباب أخذت تزداد تفاقما يف حدهتا
كىذا ما نرمي إليو للخركج دبوضوع مشكلتنا كادلتمثل يف كجود نقص يف حضور العائبلت اجلزائرية يف 

ادلدرجات كرة القدـ، كما زاد يف تأكدنا ادلبلحظات ادلباشرة كاالستجوابات ادلقدمة لذكم اخلربة يف ىذا ادليداف 
كالذين شجعونا على دراسة ىذه الظاىرة كالتوقف على أىم األسباب كاقًتاح بعض احللوؿ كعليو خرج اإلشكاؿ 

 :التارل
 :التساؤل العام

ما ىي األسباب احلقيقية اليت تقف كعائق أماـ العائبلت اجلزائرية كادلشجعات يف حضورىا إذل ادلدرجات 
 ؟.دلتابعة مباريات كرة القدـ اجلزائرية

 :التساؤوالت الفرعية
 ىل من سبب عزكؼ  العائبلت عن حضور مباريات كرة القدـ راجع إذل العامل االجتماعي أك األسرم؟*
 ىل العادات كالتقاليد ىي السبب يف ذلك؟*
سياسية ادلتمثلة يف اذلياكل كادلرافق –ىل أسباب نقص العائبلت يعود إذل العوامل االقتصادية كالثقافية *

 الًتفيهية داخل ادلركبات الرياضية؟
 ىل نقص التحفيز من طرؼ اإلعبلـ على توجو ادلشجعات لو أثر على ذلك؟*
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 :أهمية البحث
إف ىذا البحث عبارة عن دراسة مسحية ربليلية دلختلف األسباب اليت تقف كعائق أماـ الفتاة كسبنعها من 

 :الوجو إذل ادلبلعب من أجل حضور مباريات كرة القدـ، كتتجلى أعلية حبثنا يف النقاط التالية
  توعية اجملتمع اجلزائرم بأف للمرأة حق يف التوجو إذل ادلدرجات دلتابعة ادلباريات الرياضية اليت تقاـ يف

 .بلدنا
 تزكيد ادلكتبة العلمية حىت يكوف حبثنا مرجعا يعتمد عليو عند القياـ ببحوث علمية يف ىذا ادليداف. 
  إعطاء فرصة أخرل للباحثُت من أجل إجراء حبوث مهمة تستطيع إغلاد حل دلشكلة نقص ادلشجعات يف

 .ادلدرجات كرة القدـ اجلزائرية
  الرفع من ادلستول الثقايف لدل اجملتمعات اجلزائرية كالوصوؿ إذل أعلى مراتبها. 
 إضافة معلومات كمكاسب دل تكن زلصل عليها من قبل. 

 أهداف البحث
 :ىناؾ عدة أسباب دفعتنا إذل دراسة ىذا ادلوضوع كنذكر منها ما يلي

 .معرفة أسباب نقص ادلشجعات يف ادلدرجات لرياضة كرة القدـ .1
 .التوصل إذل أف كاف العامل االجتماعي لو دكر يف ىذه ادلشكلة .2
 .ربسيس اجملتمع اجلزائرم دبختلف شرائحو بأعلية الرياضة للمرأة .3
تدعيم مشركع االربادية اجلزائرية لكرة القدـ يف حضور العائبلت كادلرأة إذل ادلدرجات كالتشجيع يف  .4

 . القادـ2017حالة تنظيم كأس إفريقيا  لؤلمم يف 
باعتبار أف اجلزائر بلد عريب إفريقي ينتمي إذل دكؿ ادلغرب العريب لكنو ؼلتلف عنهم، فنبلحظ يف  .5

 .حضور لعائلتهم إذل ادلدرجات كىو ما ينقص يف بلدنا (تونس كادلغرب)الدكؿ اجملاكرة 
 :يفًتض الباحثوف أف عدـ حضور ادلشجعات إذل ادلدرجات راجع إذل : فرضيات البحث

ىناؾ عدة أسباب متداخلة كمتشعبة لظاىرة نقص ادلشجعات يف ادلدرجات الرياضية دلتابعة : الفرضية العامة
 .ادلباريات الرياضية اليت تقاـ يف اجلزائر

العامل الديٍت كالعادات كالتقاليد ىي من األسباب اليت تؤدم إذل نقص ادلشجعات يف :2الفرضية الفرعية 
 .ادلدرجات كرة القدـ اجلزائرية

 السبب راجع إذل عوامل أسرية .1
 .العوامل االجتماعية كالثقافية ذلا دكر كبَت يف ىذه ادلشكلة .2
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العوامل االقتصادية كادلتمثلة يف اذلياكل كادلرافق داخل ادلركب الرياضي اليت ساعلت يف نقص ادلشجعات  .3
 .يف ادلدرجات الرياضية حلضور مباريات كرة القدـ اجلزائرية

 
 : مصطلحات البحث

لكي ال يتصادؼ القارئ الكرمي أم غموض يف حبثنا ىذا ارتأينا أف نفد كلو بإغلاز بعض ادلصطلحات 
 :األساسية اليت ذلا عبلقة دبوضوع حبثنا كىي

1.
معوقات كلمة مشتقة من الفعل عاؽ ك معناه اللغوم ىو منع الشخص عن تنفيذ عمل ما كىو  

ايضا خالف ك ثبط ك عرقل اما معناه يف البحث فهو ادلشاكل ك العوارض اليت تبلقي ادلراة ك سبنعها 
علي بلهادية _ القاموس اجلديد للطبلب معجم عريب الفايب 1من التوجو اذل ادلدرجات من اجل ادلناصرة ك التشجيع 

 1991اجليبلين ادلؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر _

ادلشجعات ك ىو مصطلح يقصد بو التحفيز ك ادلناصرة ام ادلراة اليت تساند الفريق ادلفضل لديها  .2
دبختلف الطرؽ يف حاليت الفوز ك اذلزؽلة ك يكوف التشجيع اما باحلضور اثناء ادلباراة اك عن طريق 

 التلفزيوف اك كسائل االنًتنيت 
ادلدرجات ك ىي عبارة عن مقاعد زبصص يف ادلبلعب من اجل اجللوس عليها ك مشاىدة ادلباريات  .3

 ك عددىا ؼلتلف على حسب ادلبلعب
ىي عبارة عن نشاط رياضي ؽلارس ضمن قوانُت خاصة سبلك ىيكبل تنظيميا دقيقا كىي : كرة القدـ .4

لعبة قبل كل شيء ذات طابع صباعي تلعب بفريقُت، ػلاكؿ أحدعلا تسجيل اكرب عدد شلكن من 
األىداؼ كي يكوف ىو الفائز، يتكوف كل فريق من أحد عشر العبا دبا فيهم حارس ادلرمى، يلعب 
الفريق على ميداف مستطيل الشكل صاحل للعب كأرضية مستوية، يشرؼ على ربكيمها حكم كسط 

مذكرة زبرج ليسانس جمليد عطية كفوضيل مصطفى سنة ) *كحكمُت للخطوط اجلانبية كحكم رابع إحتياطي 
  (06، ص 2011-2012
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 :صعوبات البحث
 .قلة ادلصادر كادلراجع -
 .عدـ رغبة العينة يف اإلجابة بكل مصداقية -
 .سبزيق كإعلاؿ بعض أفراد العينة لئلستمارة األمر الذم استدعى منا تعويضها بأخرل -

 :الدراسات المشابهة
الدراسات ادلشاهبة من أىم احملاكر اليت غلب على الباحث أف يتناكذلا من أجل إثراء حبثو كذلك ألعليتها يف 

معرفة األبعاد ادلختلفة اليت ربيط بادلشكلة كاذلدؼ األساسي من الدراسات ادلشاهبة اإلطبلع على النتائج اليت 
كما أهنا تدلنا على ادلشكبلت اليت مت التطرؽ إليها كاليت ال تزاؿ عالقة كىي يف " توصل إليها الباحثوف يف حبوثهم 

زلمد حسن عبلكم، أسامة كامل راتب، البحث العلمي يف اجملاؿ  الرياضي، دار الفكر العريب ، القاىرة، )" حاجة إذل دراستها كإصلازىا
 (67، ص 1994

بعض السباب النفسية كاالجتماعية "بعنواف " بقدم عابد"ك" مدرس عبد القادر"ك" دراسة جيبلرل سلتار" .1
 " سنة19 – 16لعزكؼ الفتيات عن شلارسة درس ت ب ر للمرحلة الثانوية 

 ـ 2008/2009حبث مسحي أجرم على بعض ثانويات يف كالية تيسمسيلت سنة 
يعاجل البحث بعض األسباب النفسية كاالجتماعية اليت سبنع الفتاة من شلارسة درس ت ب ر كمشلت 

 :فرضيات البحث على ما يلي
 األسباب النفسية مثل اخلجل، القلق، ادللل. 
 األسباب اإلجتماعية مثل احلجاب، األسرة، اجملتمع. 

أما النتائج اليت توصل إليها الباحثوف ىي أف مشكلة نفور الفتيات من حصة ت ب ر تظهر كتزداد إنتشار 
يف ادلرحلة الثانوية كذلك راجع إذل عوامل نفسية تتمثل يف اخلجل، القلق، اخلوؼ، ادللل، عوامل اجتماعية تنحصر 

 .يف األسرة، اجملتمع العادات كالتقاليد
دراسة نفسية اجتماعية حوؿ أسباب اخلجل عند البنات يف "بعنواف " جبلب فؤاد"ك" بلعسل عيسى"دراسة  .2

  (سنة15-12)حصة الًتبية البدنية كالرياضية 
 ـ2013-2012حبث كصفي أجرم على بعض متوسطات مدينيت مهدية كضبادبة سنة 

تكمن دراسة البحث يف زلاكلة معرفة السباب الرئيسية لظهور ىذه الظاىرة أال كىي ظاىرة اخلجل عند 
 .البنات يف حصة الًتبية البدنية كالرياضية يف مرحلة ادلتوسطة
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 :أما فرضيات البحث فتمثلت فيما يلي
 :الفرضية العامة  - أ

 .تعود أسباب ظهور اخلجل عند البنات يف حصة ت ب ر يف مرحلة ادلتوسطة  إذل أسباب نفسية كاجتماعية
 :الفرضية اجلزئية - ب
 .تعود أسباب اخلجل إذل عوامل اجتماعية -
 .تعود أسباب ظاىرة اخلجل إذل عوامل نفسية -

 :أما فيما ؼلص االستنتاجات اليت توصل إليها كل من بلعسل عيسى ك جبلب فؤاد 
 أنو غياب الدعم األسرم ىو السبب يف ذلك -
كجود نسبة كبَتة من الفتيات يعانوف من مشكل اخلجل كبعض احلاالت النفسية كاالكتئاب، احلرج،  -

 .القلق، عدـ الثقة بالنفس
 . حصة ت ب ر تساىم يف التقليل من بعض الصفات كاخلجل كاإلنطواء على النفس كالعدكانية -

العوامل االجتماعية كاثرىا يف ادلمارسة الرياضية النسوية يف : "بعنواف" عتيق رشيد"ك" بكدم بلحوؿ"دراسة  .3
 ".اجلامعات

 ـ 2008/2009حبث مسحي أجرم على طالبات معهد تربية بدنية كرياضية جبامعة مستغازل سنة 
يعاجل البحث نوع كطبيعة التأثَت االجتماعي على ادلشاركة الرياضية النسوية كمصدر ىذا التأثَت كالنتائج اليت 

 .تنتج عنو
 :أما االفًتاضات اليت افًتضها الطلبة فهي كالتارل

 .العامل االجتماعي ىو العامل األكثر أعلية  يف ربديد ادلمارسة الرياضية النسوية للطالبات اجلامعيات -
 .أك طرؼ مسؤكؿ عن ربديد ىذه ادلمارسة ىي السرة -
اجملتمع اجلزائرم لو أثر على ادلمارسة الرياضية لطالبات اجلامعة كمصدر ىذا األثر ىو التمسك بالتقاليد  -

 .كالدين اإلسبلمي
كالنتائج من ىذه الدراسة ىو أف العامل االجتماعي ىو األكثر أعلية يف ربديد نسبة الرياضة النسوية  -

تأثَت إغلايب بالدرجة األكذل ضلو طبيعة اجملتمع اجلزائرم كقيمو االجتماعية . مقارنة مع العوامل األخرل
 .كالدينية
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 :التعليق على الدراسات
 :بعد ربليل الدراسات ادلشاهبة كالسابقة توصلنا إذل استنتاج أكجو الشبو التالية

 .العوامل االجتماعية ذلا دكر يف حياة ادلرأة الرياضية .1
 .بعض الصفات النفسية كاخلجل ىو عامل أساسي يف منع البنت من التواجد يف زليط رياضي .2
 .اجلانب األسرم لو بصمتو يف ادلشكلة اليت نبحث ذلا عن حل .3

أما اجلديد يف حبثنا كادلتمثل  يف أف ادلرأة اليت تريد التوجو إذل ادلدرجات من أجل ادلناصرة كذلك تواجو 
عوائق كمنها نقص الوعي الثقايف، كثرة العنف، اإلنطواء كعدـ االحتكاؾ بالثقافات األخرل كذلك ذلا 

 .دكر يف ذلك
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 تمهيد
علم االجتماع الرياضي ىو من بُت ادلوضوعات الفنية اليت دخلت ميداف علم االجتماع كالًتبية الرياضية 

مؤخرا على الرغم من استقبللية علم االجتماع الرياضي على علم االجتماع يف الثبلثينيات من القرف العشرين، كال 
 .ؼلفى ما لعلم االجتماع الرياضي من أعلية متزايدة لكل من الرياضة كاجملتمع على حد سواء

فعلم االجتماع الرياضي يدرس أحد العوامل كادلتغَتات االجتماعية للرياضة كحركتها كأثر األخَتة يف اجملتمع 
إضافة إذل أعلية علم االجتماع الرياضي يف فهم كاقع الفرؽ الرياضية كديناميكياهتا ككيفية / كالبناء االجتماعي،

 .تكيفها للمجتمع الذم تظهر يف كسطو
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 مدخل الى علم االجتماع .1
علم االجتماع توجو أكادؽلي جديد نسبيا بُت علوـِ االجتماعيات األخرل دبا فيها االقتصاِد، ِعْلم 

لكن األفكار ادلؤسسة لو، على أية حاؿ، ذات تاريخ طويل كؽلمِْكنم  .السياسة، ِعْلم اإلنساف، التاريخ، كعلم النْفس
عرَِفة اإلنَسانِيَِّة كالفلسفة ادلشًتكة

َ
 .َأْف نتتّبَع أصوذَلا يف َخِليط ادل

ظهر علم االجتماع كما ىو حاليا كصياغة علمية يف أكاِئل القرف التاسع عشِر، كَرّد أكادؽلي على ربدم 
فالعادل َكاَف يتحوؿ إذل كل متكامل كمًتابط أكثر فأكثر، يف حُت أصبحت حياة األفراد أكثر فردية : احلداثةِ 
سبٌت علماء االجتماع َأْف يَػْفهموا التحوالت اليت طرأت على اجملموعاَت االجتماعيَة، متطلعُت لَتطوير دكاَء . كانعزاال

 مايو 27كلد يف ) أبو زيد عبد الرضبن بن زلمد بن خلدكف ادلعركؼ أكثر باسم ابن خلدكف .للتفكِك االجتماعيِ 
كاف فلكيا، اقتصاديا، مؤرخا، فقيها، حافظا، عادل رياضيات، اسًتاتيجيا  (1406 مارس 19 كتويف يف 1332

كلديف عهد احلفصيُت بإفريقية يف ما يعرؼ . عسكريا، فيلسوفا، غدائيا كرجل دكلة، يعترب مؤسس علم االجتماع
اآلف بػتونس، أصلو من األندلس من مزرعة ىاسيندا تورم دم دكنيا ماريا احلالية القريبة من دكس ىرماناس 

 (sociology) كاف أكغست كونت، أكؿ من صاغ تعبَت أغست كونت( انظر تطور علم االجتماع). (اشبيلية)
 logia كالبلحقة اليونانية (رفيق، شريك)اليت تعٍت بالبلتينية  (socius) من 1838يف عاـ " علم اجتماع"

ككاف . توحيد كل الِدراسات البشرية دبا يف ذلك التاريِخ كِعْلِم النْفس كاالقتصاد سَبٌّت كونت( دراسة، خطاب)دبعٌت 
سلططو االجتماعي اخلاص مثاليا يعود إذل القرف التاسع عشِر؛ حيث اعتقَد أف كل أظلاط احلياة اإلنسانية جلميع 

تمّيزِة كهبذا، إذا أمكن للشخصم َأْف يمدرؾ مراحل 
م
الشعوب يف كل البقاع َمّرْت من خبلِؿ نفس ادلراحِل التارؼليِة ادل
 .ىذا التطور، فيمْمِكنم لو َأْف َيصَف العبلَج لؤلمراِض االجتماعية

ضبل نفس االسم ككمتب يف منتصف القرف التاسع عشِر من ِقبل ' علم االجتماع'الكتاب األكؿ يف 
يف الواليات ادلّتحدة، كعمّلم ىذا التخصص بامسو للمرة األكذل يف جامعة  .الفيلسوؼ اإلصلليزِم ىَتبرت سبينسر

فصل علم االجتماع ادلستمِر األقدـ يف أمريكا )ربت عنواِف فصَل علم االجتماع  1890كانساس، لورانس يف 
أما قسم اجلامعِة ادلستقل الكامل األكؿ لعلم االجتماع يف  (1891كقسم التاريِخ كعلم االجتماع أمّسسا يف 

ِمن ِقبل ألبيوف دبليو، اليت أّسست اجملّلة األمريكية لعلم  يف جامعة شيكاغو 1892الواليات ادلّتحدة أمّسسْت يف 
 .1895االجتماع يف 

مؤسس عاـ  ِمن ِقبل إميل دكركامي  يف جامعة بوردك1895أّسَس القسم األكركيب األكؿ لعلِم االجتماع يف 
1896 

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/1838
http://ar.wikipedia.org/wiki/1838
http://ar.wikipedia.org/wiki/1838
http://ar.wikipedia.org/wiki/1890
http://ar.wikipedia.org/wiki/1890
http://ar.wikipedia.org/wiki/1890
http://ar.wikipedia.org/wiki/1891
http://ar.wikipedia.org/wiki/1891
http://ar.wikipedia.org/wiki/1891
http://ar.wikipedia.org/wiki/1892
http://ar.wikipedia.org/wiki/1892
http://ar.wikipedia.org/wiki/1892
http://ar.wikipedia.org/wiki/1895
http://ar.wikipedia.org/wiki/1895
http://ar.wikipedia.org/wiki/1895
http://ar.wikipedia.org/wiki/1896
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ِمن ِقبل ماكس  يف ميونخ يف جامعة لودفيج ماكسيميليانز أمّسس قسم علم اجتماع يف أدلانيا 1919يف 
فقد  أما أقساـ علِم االجتماع األكذل يف ادلملكة ادلتحدة .من قبل فلورياف زنانيكي يف بولندا 1920كيف  فيرب

عندما تأسس معهد  1893الدكرل يف علم االجتماع يف  بدأَ تعاكف ماكس فيرب .أسست بعد احلرب العادلية الثانية
يف  .1949رينيو الصغَت الدكرل لعلم االجتماع اليت التحقت جبمعية علم االجتماع الدكلية الكبَتة بدءا من 

 . أسست اجلمعية االجتماعية األمريكية، اجلمعية األكرب يف العادل من علماء االجتماع احملًتفُت1905
اآلخرين لِعْلِم االجتماع ِمْن القركِف العشركِف ادلبّكرِة كالتاسعة " الكبلسيكيُت"تتضمن قائمة العلماء النظريُت 

أما يف حالة كونت، . عشرِة ادلتأّخرِة كبل من كارؿ ماركس، فَتدناند توينيز، ميل دكركهامي، باريتو، كماكس فيرب
ككانت أعماذلم تناقش األدياف،  .فقط" علماء اجتماع"كاف صبيع علماء االجتماع ىؤالء ال يعتربكف أنفسهم 

 .التعليم، االقتصاد، علم النفس، األخبلؽ، الفلسفة، كعلم البلىوت
 كارل ماركس

لكن باستثناء ماركس، كاف تأثَتىم األكرب ضمن علم االجتماع، كما زاؿ علم االجتماع ىو اجملاؿ األبرز 
أك  مثل الفيزياء اعتربت دراسات كارؿ ماركس ادلبكرة االجتماعية حقبل مشاهبا للعلـو الطبيعة. لتطبيق نظرياهتم

كنتيجة لذلك، جادؿ العديد من الباحثُت بأف الطريقة كادلنهج ادلستعمبلف يف العلـو ادلتماسكة  .علم األحياء
ككاف استخداـ الطريقة العلمية كتشديد . منهجيا تناسب بشكل مثارل االستعماؿ يف دراسات علم االجتماع

ىذا أدل إذل علم اجتماع معًتؼ  .النزعة التجريبيِة امتياَز علم االجتماع عن علم البلىوت، كالفلسفة، ادليتافيزيقيا
ىذه النظرة االجتماعية ادلبّكرة، مدعومة من قبل كونت، أدت إذل الفلسفة الواقعية، ادلستندة على . بو كِعْلم ذبرييب

 .الطبيعية االجتماعية
كضعت الدراسات ذات التوجو الطبيعي لدراسة احلياة االجتماعية  على أية حاؿ، حبدكد القرف التاسع عشر

موضع سؤاؿ كشك من قبل العلماء مثل ديليت كريكَتت، الذم جادؿ بأّف العادل الطبيعَي ؼلتلفم عن العادِل 
. االجتماعي بينما يتميز اجملتمع اإلنساين بسمات فريدة مثل ادلعاين، الرموز، القواعد األخبلقية، ادلعايَت، كالقيم

كجهة النظر ىذه َكانْت قد طّورت ِمن ِقبل ماكس . ىذه العناصِر يف اجملتمع تمؤدم إذل نشوء الثقافات اإلنسانية
طبقان ذلذه كجهِة النظر، اليت تعترب كثيقة الصلةم . (ِعْلم اجتماع إنساين)فيبَت، الذم قّدمها ِضّد الفلسفة الواقعيَة 

ىذا أّدل إذل بعض . بالبحث االجتماعِي ضد الطبيعيَة غلب َأف ترّكَز الدراسات على البشِر كِقَيمهم الثقافية
اخلبلؼ على مدل إمكانية كضع خَط فاصل بُت البحث الشخصي كادلوضوعي أثّر بالتارل على الدراسات 

النزاعات ادلماثلة، خصوصان يف عصِر اإلنًتنت، أّدت إذل خلق فركع غَت احًتافية من العلـو . أيضان  التفسَتيةِ 
 .االجتماعية

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/1919
http://ar.wikipedia.org/wiki/1919
http://ar.wikipedia.org/wiki/1919
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3_%D9%81%D9%8A%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3_%D9%81%D9%8A%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3_%D9%81%D9%8A%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3_%D9%81%D9%8A%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3_%D9%81%D9%8A%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1920
http://ar.wikipedia.org/wiki/1920
http://ar.wikipedia.org/wiki/1920
http://ar.wikipedia.org/wiki/1893
http://ar.wikipedia.org/wiki/1893
http://ar.wikipedia.org/wiki/1893
http://ar.wikipedia.org/wiki/1949
http://ar.wikipedia.org/wiki/1949
http://ar.wikipedia.org/wiki/1949
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%90&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%90&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%90&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%90&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%90&action=edit&redlink=1
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.Iعلم االجتماع الرياضي : 
 منذ فًتة العشرينيات ظهرت فركع كاختصاصات جديدة يف علم االجتماع ككانت هتدؼ إذل دراسة أركاف 
اجملتمع دراسة زبصيصية تربط بُت  العناصر التكوينية كالوظيفية ذلذه األركاف كمن أىم ىذه الفركع كاالختصاصات 

 :ما يلي
يهتم بدراسة الفعل كرد الفعل بُت البناء االجتماعي كاألحداث السياسية اليت : علم االجتماع السياسي .1

 .تقع يف اجملتمع
 .ؼلتص بدراسة أثر ادلؤسسات الثقافية كالًتبوية يف فاعلية كتقدـ اجملتمع: علم االجتماع التربوي .2
 الذم يدرس العبلقة اجلدلية بُت عوامل الوسط االجتماعي كالنهضة العلمية يف :علم االجتماع العام .3

 .اجملتمع
 الذم يتناكؿ يف موضوعاتو أثر العوامل االجتماعية كاحلضارية يف ظلو تقدـ :علم االجتماع الرياضي .4

 .احلركة الرياضية يف اجملتمع كأثر تقدـ الرياضة كأنشطتها يف تطور اجملتمع كهنوضو يف كافة  ادليادين احلياتية
فعلم االجتماع الرياضي ىو فرع من فركع علم االجتماع العاـ ظهر يف العشرينيات من ىذا القرف كاستطاع 

أف  ػلرز على استقبلليتو كعلميتو ادلتميزة بعد فشل علم االجتماع العاـ يف دراسة األنشطة كادلؤسسات 
 .كاجلماعات الرياضية الرمسية كغَت الرمسية دراسة علمية اجتماعية

إف علم االجتماع الرياضي دل يظهر للعياف إال بعد ظلو  كانتشار حبوثو كدراستو النظرية كالتطبيقية كتألق 
 .أمساء أقطابو كأنصاره كمؤيديو من علم االجتماع الرياضي

إف علم االجتماع الرياضي ؼلتص يف دراسة عدة مواضيع منهجية أعلها عبلقة علم االجتماع الرياضي 
بالًتبية الرياضية من جهة كبعلم االجتماع العاـ من جهة أخرل، كالتحليل البنيوم كالوظيفي للفرؽ كالتنظيمات 

 اخللفيات االجتماعية كالفئوية لقادة كأبطاؿ ادلسَتة الرياضية يف –اإلبداعية كادلؤسسات البنيوية االجتماعية 
اجملتمع، الظركؼ ادلادية كاحلضارية كاالجتماعية للرياضيُت احملًتفُت كاذلواة، طبيعة األفكار كالقيم كادلواقف اليت 

ػلملها اجملتمع إزاء الرياضة كالرياضيُت ، أثر األفكار كالقيم يف ديناميكية أك سلوؾ احلركة الرياضية، العوامل اليت 
 .تؤثر يف تسريع ظلو كتقدـ احلركة الرياضية كأخَتا العوامل اليت تعرقل فاعليتها كنشاطها
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I-1.طبيعة علم االجتماع الرياضي: 
يعد علم االجتماع الرياضي من ادلواضيع العلمية ادلهمة الٍت هتتم بوصف كربليل احلقائق كالظواىر 

االجتماعية اليت ربدث بداخل ادلؤسسات كاجلماعات الرياضية أثناء نشاطاهتا اليومية كتفاعلها مع ادلؤسسات 
 .كاجلماعات األخرل

كمن اجلدير بالذكر أف علم االجتماع الرياضي يشغل مركزا كسطا بُت العلـو الصرفية كالرياضيات كالكيمياء 
 .إخل...كالفيزياء كعلم األحياء

لكن ادلكانة العلمية لعلم االجتماع الرياضي ال تقف على صعيد كاحد مع تلك العلـو الصرفة طادلا أنو 
 .يدرس العبلقة االجتماعية بُت األفراد كىم يف حالة تعاكف أك منافسة رياضية

إف علم االجتماع الرياضي يتميز بدرجة معينة من العلمية كالواقعية لكن ىذه الدرجة ال ترقى إذل الدرجات 
العلمية ادلتميزة يف كصلتها العلـو الطبيعية التقليدية كعلم الفيزياء كاألحياء كمع ىذا فإف علم االجتماع الرياضي 

 :يتسم بالكثَت من الصفات العلمية الواضحة اليت تشًتؾ فيها صبيع العلـو كمن أىم الصفات ما يلي
 .علم االجتماع الرياضي ىو علم ذبرييب .1
 .علم االجتماع الرياضي ىو علم نظرم كتطبيقي .2
 .علم االجتماع الرياضي ىو علم غَت تقوؽلي .3

  أهداف علم االجتماع الرياضي على أسباب إنفعال علم االجتماع الرياضي على علم االجتماع العام
إف أسباب انفعاؿ كاستقبللية علم االجتماع الرياضي على علم االجتماع العاـ كاف كراء أىداؼ طموحو 

ػلملها كيريد ربقيقها كتطبيقها على أرقى الواقع، كمنها فإف علم االجتماع العاـ غَت قادر على دراسة كربليل 
 .اخلبلفية االجتماعية اليت تقـو عليها احلركة الرياضية الشاملة يف اجملتمع

كىو عبارة عن تشخيص  اآلثار اليت تًتكها احلركة الرياضية كمؤسساهتا كأنشطتها الرياضية يف تنمية كتطوير 
 .اجملتمع ظلو لؤلحسن كاألفضل

 
 :أهداف علم االجتماع الرياضي

إف لعلم االجتماع الرياضي عدة أىداؼ يسعى لتحقيقها من خبلؿ مؤسساتو البحثية كالعلمية كمن خبلؿ 
 :جهود أبطالو كقادتو ادلتخصصُت كمنها تالية الذكر

إجراء ادلزيد من البحوث كالدراسات النظرية كادليدانية عن ادلواضيع اليت يهتم هبا علم االجتماع الرياضي  .أ 
 .كاليت دل تبحث من قبل كتحليل الفرؽ كاجلماعات الرياضية ربليبل كظيفيا
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تسخَت البحث العلمي اخلاص حبقل علم االجتماع الرياضي يف تشخيص كمعاجلة أىم ادلشكبلت  .ب 
االجتماعية اليت يعاين منها الرياضيوف كيف دراسة أثر العوامل االجتماعية  يف تنمية أك عرقلة األداء 

 .الرياضي لؤللعاب كالفعاليات الرياضية اليت ؽلارسها احملًتفوف كاذلواة
اعتبار األنشطة الرياضية من أىم أنشطة الفراغ كالًتكيج اليت ؽلارسها األفراد مع ربط ىذه األنشطة  .ج 

 .بتطوير اإلنساف كاجملتمع على حد سواء يف صبيع ميادين احلياة كتفرعاهتا
تكوين العبلقات ادلهنية كالعلمية اإلغلابية بينو كبُت علم االجتماع العاـ من جهة كبُت علم الًتبية  .د 

 .الرياضية من جهة أخرل
ادلضي قدما ضلو رفع ادلنزلة العلمية لعلم االجتماع الرياضي من خبلؿ مشاركتو الفعالة كمعاجلة ادلعوقات  .ق 

االجتماعية كاحلضارية حلركة الًتبية الرياضية يف اجملتمع كدخولو كمادة علمية يف معاىد ككليات الًتبية 
الرياضية كأقساـ علم االجتماع يف اجلامعات، فضبل عن زيادة عدد ادلتخصصُت كالباحثُت يف ميادينو 

 .الدراسية كدعمو ماديا   كمعنويا من قبل القادة كادلسؤكلُت السياسيُت كالًتبويُت يف الدكلة كاجملتمع
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 خالصة
نستنتج شلا سبق أف علم االجتماع الرياضي اىتم كثَتا بقضايا اإلنساف كمشكبلتو كعاجل حقيقة الوجود 

االجتماعي كمن أىم كظائفو تطوير نوعية بيئة اإلنساف كتعميق عبلقات  اإلنساف بأخيو كربسُت ادلظاىر كاألظلاط 
السلوكية لئلنساف كتكيفو للوسط االجتماعي الذم يعيش فيو كيتفاعل معو، كيعمل على ربقيق األىداؼ العليا 

 .للمجتمع من خبلؿ كضع السبل العلمية اليت توصل إذل بلوغ األىداؼ
 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

17 
 

 :الفصل الثاني
الرياضة النسوية و العوامل التي 

 تؤثر عليها



 

18 
 

 :تمهيد
أفكار سلبية كمكتسبات قبلية خاطئة سادت ذىنية شعوب العصور القدؽلة كسباشت عرب العصور 

لتسكن ذىنيات بعض شعوب العصر احلديث كخاصة منها دكؿ العادل الثالث كاليت ترتكز على أف 
مرفولوجية ادلرأة ىي حاجز كعائق ألم نشاط رياضي كاألشغاؿ ادلنزلية اليت سبارسها تغنيها عن شلارسة 

 .الرياضة
إف اجملتمعات ادلختلفة ذلا كجهات نظر سلتلفة ضلو الرياضة كتنشئة اجليل، فهناؾ رلتمعات تضع 
الرياضة ضمن تقاليد دينية يف حُت صلد رلتمعات أخرل هتيئ اجليل ضلو الدفاع عن الوطن كأخرل ضلو 

 الصحة ك الًتكيح 
إف الوالدين كاحلالة االجتماعية كالتقاليد كالدين ىي احملددات األساسية يف عملية التأثَت على التنشئة 

 .الرياضية للمرأة
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 أول مشاركة للمرأة في الرياضة
إف ادلرأة ؽلكنها القياـ دبختلف الرياضات إال أنو ىناؾ بعض االحتياطات اليت غلب ادلرأة أف تأخذىا 

 :بعُت االعتبار قبل القياـ هبا كمنها نذكر 
 .االبتعاد عن رياضات العنف كادلبلكمة -
 .اجتناب بعض الرياضات اليت قد زبل بدينها كتقاليدىا -
 .اجتناب التقليد العمى خاصة يف اللباس األكركيب -

إف العادل قد اجرل بعض األحباث كأثبتت أف األشغاؿ ادلنزلية اليت تقـو هبا ادلرأة يوميا تتعبها بسبب 
غياب تدريبات رياضية كأف ادلمارسة ادلتواصلة كالعلمية للرياضة سبنحها نشاطا كحيوية شلا يساعدىا على 

 .التأدية ادلرػلة ذلذه األشغاؿ
 :أكؿ مشاركة للمرأة

 أثناء األلعاب األكدلبية اليت جرت بأثينا، كأكؿ 1912إف أكؿ مشاركة رمسية للمرأة كانت سنة 
 . ـ سباحة حرة100رياضة شاركت فيها كانت يف سباؽ 

لكن قبل ىذه ادلشاركة الرمسبية مارست ادلرأة كىي طالبة يف اجلامعة األمريكية بادلسمشوست  رياضة 
 .ـ1892كرة السلة مع أخيها الرجل حُت ابتكرىا ادلبدع مسيث بادلسشوست 

 ـ سيطرت ادلرأة على كل ميادين ادلنافسة، حىت أف رياضة كرة القدـ دل تنج منها 1912كبعد سنة 
خاصة يف الدكؿ الغربية كتطورت حىت أصبحت اليـو من الصعب التفريق بُت مباراة ينشطها رجاؿ كأخرل 

 .تنشطها سيدات ىذا خاص بالدكؿ الغربية أما يف الدكؿ العربية كاجلزائر بصفة خاصة
 فبل نستطيع التحدث عن حقيقة الرياضة النسوية باستثناء بعض البطبلت اللوايت ؽلكن حساهبم 

 .على رؤكس األصابع
العادات كالتقاليد، اإلمكانيات الضعيفة : كىذا التأخر ؽلكن ربطو بعدة عوامل كأسباب منها 

 .إخل...ادلسفرة للًتبية البدنية كالرياضية ، الدين
 :الرياضة النسوية في الجزائر

شلارسة الرياضة عندنا مرتبطة بعوامل سالفة الذكر كالعديد من السباب احلقيقية ربوؿ دكف تقدـ 
كمكانتها ضمن ادلنظومة  (ر.ب.ت)فعلي كأصيل للرياضة النسوية يف اجلزائر، كإذا قمنا بفحص دقيق دلادة 

الًتبوية كباإلعلاؿ الذم مسها ككيف انعكس كل ىذا على ذىنيات اجملتمع اجلزائرم بصفة عامة كعلى 
 .أبنائنا بصفة خاصة لتعرفنا حقيقة على أىم ادلشكبلت اليت تتعرض ظلو الًتبية البدنية النسوية بصفة خاصة
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 :الرياضة في المدارس االبتدائية
إف إنعداـ كجود أساتذة كتقنيُت سلتصُت يف ادلادة داخل ادلدارس االبتدائية حاؿ دكف إعطاء الوجو 
احلقيقي للرياضة ألبنائنا ككل ادلختصُت يف الرياضة منذ هتميش ذلذا اإلعلاؿ يف مدارسنا كإال فكيف يعقل 

أف األجياؿ تليها أجياؿ ال تستفيد من مادة أساسية كىي الركيزة األساسية لبناء الرجل اجلزائرم الذم 
 .يطلب منو رفع ربديات العصر احلارل

 :الرياضة في اإلكمالية
أثناء ىذه احمللة يكتشف أبناؤنا ادلبلعب الرياضية إذا ما كجدت كيعًتفوف على أكؿ أساتذة 

ر يف حياهتم فيباشركف النشاط بكل جد كحيوية كىذا لسنوات معدكدة، كلكن بعد السنة الرابعة .ب.ت
 :متوسط يبدأ التبلميذ باذلركب من احلصة كذلك لعدة أسباب نذكر منو ما يلي

 .نقص ادلبلعب الرياضية ادلناسبة كاليت صلد فيها إنعداما تاما يف بعض مدف ببلدنا .1
 .انعداـ قاعات الرياضة حث حينما يدخل فصل الشتاء يودع التبلميذ مادهتم إذل فصل الربيع .2
 .ضعف حجم كمكانة معامل الًتبية البدنية كالرياضية داخل التوزيع الزمٍت العاـ .3

 :الرياضة في الثانويات
يف ىذه ادلرحلة يظهر الفرؽ جاليا بُت الذكور كاإلناث من الناحية ادلرفولوجية ككذلك من جهة 

ادلنافسة كادلشاركة الرياضية، تتحقق نسبة مشاركة اإلناث بشكل مدىش كذلك باغتنامهم لفرصة اإلعفاء 
الرياضي من ادلادة ألسباب سلتلفة تقدـ يف شكل كصفات طبية، فيما نسبة مشاركة الذكور مرتفعة لتصل 

 .إذل أعلى ذركة شلكنة رغم كثرة الصعاب كادلشاكل
الًتبية البدنية كالرياضية كضلن نعلم لماذا تقرباننا من حصص : كىنا نتصادؼ مع اإلشكاؿ التارل
 حبهن للعب كالقفز كاجلرم مثل الرجاؿ؟

 :قاـ أحد العلماء كالباحثُت يف مشواره العلمي حبوارات مع طلبة فتوصل إذل األجوبة التالية
 .أف التلميذة تشكو من غياب أماكن تغيَت ادلبلبس اخلاص بالنساء .1
 .أف التلميذة ربصل على الشهادة الطبية بسهولة كىذا من خبلؿ اعًتافها .2
 .أف التلميذة تشكو من ضعف ادلعامل كعدـ تأثَته على الربنامج الدراسي .3
 .أف التلميذة تشكو من إنعداـ ادلبلعب البلئقة كاألدكات البيداغوجية .4
 .إف التلميذة زبجل كترفض القياـ بكل التمارين أماـ الذكور .5
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 :الرياضة في الجامعات
ىذه األخَتة يف ىذا القياـ تشكل انعداما كىي غَت موجودة كال يعرؼ عنها شيء كاؿ ادلفردات 

كإذا . ادلوجود يف القاموس تعجز عن تبليغ ادلأساة اليت تعيشها الرياضة يف اجلامعات كىذا خاص باجلنسُت
إن أبناؤنا محرمون في أول حياتهم المدرسية من مادة التربية : "أردنا أف طلرج خببلصة مؤسفة فإننا نقوؿ

 علي مركش، "البدنية والرياضية وهم كذلك في أخر حياتهم المدرسية

 : الرياضة في األندية الوطنية
تستثٍت بعض الفرؽ األندية اليت تنشط يف الشماؿ فإننا ال نستطيع أف نتكلم حقيقة عن رياضة 

 .نسوية داخل األندية كىذا راجع إذل العديد من األسباب اليت تطرقنا إليها
 :الممارسة الرياضية الحرة

الحظت األستاذات ك ادلتخرجات من ادلعاىد التكنولوجية أف النساء بصفة عامة ػللمن دبمارسة  
 ".إخل...تعديل اجلسم، تقوية العضبلت، التنفس اجليد: "حرة للرياضة كىذا لعدة أسباب

فقامت بعضهن بفتح عدة قاعات رياضية، كيف بعض األماكن كانت القاعة الرياضية ىي حجرة 
األساتذة نفسها، كبدأف بتعليم السيدات تقنيات الًتبية البدنية مقابل شبن تدفعو ادلشاركة كل شهر كدلا 
كانت ادلاؿ كذلك حلظ الكل إقباؿ اذلائل على ادلمارسة احلرة كىذا السبب بسيط كىو أف ادلرأة حُت 

 .تكوف برفقة زميبلهتا كبعيدا عن أنظار الذكور فإهنا تستطيع القياـ بكل التمرينات كالتقنيات بدكف خجل
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الرياضة من المنظور االسالمي  .1

من خبلؿ النظرة االسبلمية ضلو الرياضة النسوية يتبادر اذل اذىاننا سؤاؿ ىل اامراة احلق يف شلارسة 
 الرياضة؟

اف ديننا دين يسر ك ليس دين عسر من ىذا ادلنطلق ؽلكننا القوؿ اف االسبلـ ال ؽلنع ادلراة من 
علمو اكالدكم " شلارسة الرياضة بل يسمح ذلا بذلك حيث يقوؿ الرسوؿ الكريك صلى اهلل عليو ك سلم 

ك ىذا احلديث ال ؼلص جنس الذكر فقط بل مت التعميم على الذكر ك " الرماية ك السباحة ك ركوب اخليل 
 .االنثى 

كانت النساء تعُت الصحابة رضي اهلل عنهم ك تضمد اجلركح ك  (ص)ك من جبلؿ غزكات الرسوؿ 
 تقـو بشىت االعماؿ االخرل فكل ىذه االعماؿ تعترب كممارسة للتمارين البدنية ك تقوية اجلسم 

ك اف تصفحنا للقرالف الكرمي ال صلد اية تنهي عن شلارسة ادلراة للرياضة بل بالعكس صلد يف فريضة 
احلج السعي بُت الصفا ك ادلركل ك ىركلة سبع اشواط ك بالنظر اذل ادلسافة اليت بينهما ؽلكن ادراؾ  العمل 

 البدين الذم يقـو بو احلجاج من اجلنسُت الذكر ك االنثى 
فديننا االسبلمي دين عفة ل يريد للنساءالوقوع  يف الشبهات ك السؤاؿ  ادلطركح ىو عن كيفية اك 

شكل ادلمارسة الرياضية يف طريقة لباسها ك مكاف مزاكلة الرياضة فباخلصوص اللباس فالشرع ال يسمح 
 للمراة باظهار جسدىا فلباس الرياضة يظهر مفاتن ادلراة ك زلاسنها 

 :أثر المجتمع على ممارسة الرياضة النسوية .2
إف احلياة االجتماعية يف معناىا الواسع ؽلكن أف تعرؼ بأهنا ذالك العامل الذم غلعل األشخاص 

 .يشاركوف يف رلتمعهم يؤثركف فيو كيتأثركف بو
فاحلياة االجتماعية شيء مفركض ال ؽلكن إنكاره أك التغاضي عنو فهذه احلقيقة مستوحاة من الواقع 

ادلعاش كال ربتاج إذل حبوث أك استلزامات، فادلرأة كقرينها الرجل جزء من اجملتمع ذلا مكانتها كدكر ىاـ 
 .تلعبو كلكن ما نراه شيء غَت ذلك

 .كإف الشيء الذم هنتم بدراستو ىو جانب ادلمارسة الرياضية كمكانة ادلرأة فيها
 ما ىي نظرة اجملتمع للممارسة الرياضية النسوية؟: كمن ىنا السؤاؿ الذم يطرح نفسو

إف العلم مبٍت على ادلرأة كالرجل كإف عقلية فصلهما كناشط كمتفرجة كاف لو عواقب كخيمة على 
ىي الصورة احلقيقية حلالة . العبلقة فيها بينهما، فصورة ادلرأة كخادمة داخل البيت كالرجل ناشط خارجو

اجملتمع أم أف ادلرأة غَت سلوؿ ذلا أف تتمتع بنفس احلرية اليت يتمتع هبا الرجل، فلو احلق كحده يف شلارسة 
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الرياضة جبميع طرقها كأنواعها، بينما ىي علها مزاكلة أشغاؿ ادلنزؿ أك غَت ذلك من متطلبات احلياة 
كلكن ىذه النظرية خاطئة، فاألطباء يؤكدكف على حتمية شلارسة ادلرأة للرياضة كقيامها بتمرينات . الزكجية

ادلركنة كسبديد عضبلهتا خاصة النساء احلوامل دلساعدهتم يف عملية اإلصلاب كذلك األعماؿ ادلنزلية اليت 
 .ربتاج إذل قوة العضبلت كمونتها

أما ادلرأة العاملة خارج البيت غلب أف تتمتع بصحة جيدة كتكوف لديها خفة كرشاقة تساعدىا على 
إصلاز كاجباهتا العملية، فلو أخذنا على سبيل ادلقارنة إمرأتاف تعمبلف يف نفس الشركة كتقوماف بنفس 

العمل، األكؿ ىيئتها البدنية مقبولة كسبارس الرياضة كاألخرل ال سبارس الرياضة، الحظنا أف العمل الذم 
 .تقـو بو األكذل أكثر مردكدية عنو عند الثانية

كالشيء الذم نستخلصو من كل ىذا أف ادلرأة اليت سبارس الرياضة تكوف قوية كبصحة جيدة كبالتارل 
 .فهي تنجب أكالدا مثلها أقوياء يكونوف رلتمع قويا كسليما كاجملتمع قوم بقوة أفراده

 :تأثير األسرة والمحيط على الممارسة الرياضية النسوية .3
إف لكل أسرة ثقافتها كلكل رلتمع ثقافتو أيضا لذلك نقوؿ إف البنت أكؿ ما تظهر للوجود ذبد 

 .نفسها كسط العائلة فذلك ادلكاف األكؿ الذم تتعلم فيو كتتأثر بثقافتو
" الولد على فطرة أبويو: "البنت نسخة طبق األصل ألبويها حيث يقوؿ الرسوؿ صل اهلل عليو كسلم

ففي اجملاؿ الرياضي األسر اليت ذلا ثقافة رياضية . فالوالدين أساس تكوين نفسية األكالد كتطبع شخصيتهم
 .أك أحد أفرادىا ؽلارس الرياضة صلد أف باقي األفراد ذلم قابلية للممارسة من حيث تباين أعليتها يف احلياة

كهبذا غلد ادلريب سهولة يف التعامل مع البنت كعكس ىذا كلو فالبنت اليت نشأت يف كسط عائلة 
 .ذبهل ادلعٌت احلقيقي للرياضة ذبد صعوبة للتكيف معها كال تعطيها األعلية الكافية

فاحمليط أيضا لو أثر ال يستهاف بو يف ادلمارسة الرياضية كالتأثَت يكوف بالسلب أك اإلغلاب، فمن غَت 
 .ادلعقوؿ تعيش الفتاة داخل اجملتمع دكف أف تتأثر دبن ػليطوف هبا من أصدقاء كزمبلء كأساتذة كغَتىم

فإذا كاف كسط الزمبلء كسط رياضي ؽليلوف إذل شلارسة الرياضة ينعكس ىذا على الفتاة فتصبح ربب 
 .الرياضة حىت كإف كانت تكرىها كذلك بسبب ىذه اجلماعة كالعكس صحيح

 .فإف كانت ىذه اجملموعة غَت مهتمة بالرياضة فإف الفتاة هتملها كتبتعد عنها
كحىت األستاذ لو شيء من التأثَت فإف كاف ىو جديا يف العمل مع تبلمذتو كجيدا يف معاملتهم فأهنم 

ؽليلوف إليو كػلبوف شلارسة كرة الرياضة، أما إذا كاف مستهزئا كال يعطي أعلية حلصتو فإهنم يفركف من حولو 
 .شلا يؤدم هبم إذل العزكؼ عن ادلمارسة الرياضة

 .كخبلصة القوؿ أف لؤلسرة كاحمليط أثر بالغ على الفتاة يف شلارستها للرياضة
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 :العادات والتقاليد وأثرهما على الممارسة الرياضية النسوية .4
لكل رلتمع عاداتو كتقاليده اخلاصة بو كرثها عن أجداده األكلُت لكوهنا مزركعة بداخلو ال ؽلكنو 

 .االستغناء عنها ألهنا جزء من حضارتو
العبلقة اليت ندرسها يف ىذا اجلانب تكمن يف اختبلؼ العادات كطريقة التفكَت بُت الوسط ادلعيشي 

 .يف ادلدينة كالوسط ادلعيشي يف الريف كأثرعلا على ادلمارسة الرياضية النسوية يف اجملتمع
ففي األرياؼ كنظرا للمستول الثقايف احملدكد عادة ما سبنع البنت من شلارسة الرياضة اعتقادا منهم 

العائلة يف الريف تضع حدا لذىاب بناهتن للمدرسة منذ : "أهنا رللبة للعار، حيث يقوؿ مصطفى تفوشنت
السن الثاين عشر من أجل غرض كحيد ىو أف الفتاة ليس ذلا أم داعي للتعلم، ألنو ليس من البلئق ترؾ 

حىت كإف  انتقلت ىذه العائلة . الفتاة تذىب كتأيت، أم أهنا يف بعض األحياف تقلل من احًتاـ العائلة
للعيش  يف ادلدينة فإف معتقداهتا تبقى على حاذلا ألف العائلة اليت يف الريف ربافظ على  تقاليد كعادات 

 .ادلنطقة اليت جاءت منها
أما بالنسبة لعائلة ادلدينة فنجد أهنا تبيح كتسمح للفتاة دبمارسة الرياضة بل كذلك ىي تشجعها 

 .كتعطيها الدعم الكامل كيرجع ذلك إذل التحرر الفكرم كالتطور الذم تعيشو
 :نقص العتاد والوسائل

يعترب العتاد الرياضي من أىم احلوافز اليت تدفع دلمارسة الرياضة، ذلذا فالدكلة أعطت أعلية كبَتة ذلذا 
 من قانوف الًتبية البدنية كالرياضية كيتضمن على أف لكل مؤسسة 58-57اجلانب كيربز ذلك يف ماديت 

 . يعطي األكلوية للرياضة ادلدرسية03/83تعليمية احلق يف منشأ رياضي كما أف أحكاـ القانوف 
كما صلد أف توفيَت القاعات اجملهزة كالعتاد الرياضي ينحصر يف ادلدف الكربل على حساب ادلناطق 

 .ادلختلفة للوطن
إف توفر القاعات ادلغطاة سبكن النساء من التعبَت عن شعورىم النفسي بكل حرية، إذا فإف ادلنشآت 

 .الرياضية من كسائل كقاعات ذلا دكر كبَت يف إقباؿ ادلرأة على شلارسة الرياضة
 :ظاهرة االختالط بين الجنسين

ىي من الظواىر اليت دبقتضاىا اإلسبلـ كنقطة من النقاط اليت ربدث عنها القرآف الكرمي حيث بينا 
" كفرقوا بينهم ادلضاجع: "لنا ضركرة الفصل بُت الرجل كادلرأة كالبنت كالولد حىت كإف كانا أخوين لقولو تعاذل

 .صدؽ اهلل العظيم
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كالشيخ سحنوف كانت لو عدة أقواؿ يف صدد الدعوة اإلسبلمية مفادىا منع اختبلط األماكن العامة 
فهذه الشركط صبعاء ما ىي إال كسيلة للحد من الوقوع فيما يغضب اهلل تعاذل، كما هندؼ إليو ىو زلاكلة 

 .الفصل بُت الرجاؿ كالنساء يف مدرجات كرة القدـ من اجل تفادم الظاىرة سالفة الذكر
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 :خالصة
فنحن حباجة إليهن يف ىذا الوقت . إف الرياضة النسوية يف ببلدنا تشهد تراجعا كنتائج سليبة لآلماؿ

كالسيما أف اخلربة اليت حبوزهتن تساعد القاعدة الرياضية النسوية على تطوير أساليب التدريب كالتكيف مع 
 .خطط عملية جديدة كقيادة البطبلت إذل ف اصية النتائج ادلرموقة

كىذا إف دؿ على شيء إظلا يدؿ على أف الرياضة النسوية يف   ببلدنا تعاين من عدة معوقات ربد 
 .من إنطبلقاهتا كفسح اجملاؿ األكرب لعدد شلكن من النساء دلمارسة ىذا النشاط

ىناؾ عدة عوامل متداخلة فيما بينها، ذلا أثر كبَت كسليب على الرياضة النسوية يف اجلزائر كمن بينها 
العامل األسرم كاالجتماعي اللذاف يركف أف شلارسة ادلرأة للرياضة ىو ضياع للوقت كخركج عن الدين 

 .كإخبلؿ بالعادات كالتقاليد اخلاصة باجملتمع
كىذا ما يدؿ على أف اجملتمع اجلزائرم بعاداتو كتقاليده كقيمو ىو العائق الذم يقف يف كجو الفتاة 

 .كؽلقت شلارستها للرياضة
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 :الفصل الثالث

المناصرين و العنف في 
 المالعب الجزائرية
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        تمهيد1

يف  (االنصار)  ما ؽليز كرة القدـ عن غَتىا من الرياضات ىو ما تستقطبو ىذه االخَتة من صبهور 
ادلدرجات الذين يعتربكف البلعب رقم اثٍت عشر يف ادليداف فرغم اف االنصار اجلزائريُت معركفُت بطريقة 
تشجيعهم الفريدة من نوعها ك بتاليفهم الغاين متعددة ك صبيلة اال اف النقطة السوداء ىي الكلمات 

القبيحة ك البذيئة اليت دائما يقحمها االنصار يف اغانيهم ضد البلعبُت فوؽ ارضية ادليداف قصد التاثَت على 
مردكدىم ك ما يثَت االستياء اكثر ىو تفاعل الشباب مع ىذه االغاين ك ترديدىا دكف حياء اك خجل كما 

 .اف العبارات اجلهوية ك العنصرية كجدت ذلا مكانا يف ادلدرجات 

ىي ظاىرة جديدة يف ادلبلعب  "(العنف اللفظي)فيقوؿ رئيس الرابطة الوطنية علي مالك عن ىذه الظاىرة 
اجلزائرية ك لكن ما الفت انتباىي ك يقلقٍت يف نفس الوقت ىو تزايد االفة من يـو الخر لذا غلب تسليط 

 ".الضوء عليها ك زلاربتها الين اعترب اف العنف اللفظي ىو سبب العنف اجلسدم 

       فادلبلعب باتت زلرمة ليس على اجلنس اللطيف فحسب بل على من ػلًتموف انفسهم كوف ركاد 
ىذه ادلبلعب اال من رحم ربك جلهم يذىب اذل ادللعب ليس دلناصرة الفريقُت بطريقة حضارية ك رياضية 
بل من اجل السب ك الشتم االمر الذم جعل الكثَت من ادلواطنُت القاطنُت بالقرب من ادلبلعب يلتزموف 

 . بيوهتم 
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 :تعريف االنصار -1

 دبعٌت مساندة يقاؿ للعاملُت ك الفاعلُت للبطل ك الفريق:    لغة

يقصد بو اجلمهور ك احلشد الذم يتجو للملعب قصد مساندة ك مساعدة فريقهالذم ػلبو :      اصطالحا
 .ك ذلك بكل الطرؽ ادلتاحة لو 

عموما ىم الشباب ينتقلوف اذل ادلبلعب من اجل تشجيع ك مناصرة فرقهم ك االستمتاع بفنيات كرة      
القدـ ك تكوف دكافعهم ك زلفزاهتم يف رلملها غَت كاعية اكثر ما ىي كاعية ك ػلبوف كثَتا كرة القدـ لكن 

بصفة اكرب كمتفرجُت  ك ليس كبلعبُت ك يعترب ادللعب بالنسبة اليهم من االماكن اليت سبنح ذلم فرصة 
التنفيس ك االحتفاؿ بدكف زبوؼ من رفض احمليطُت هبم ك البعض االخر يعترب ادللعب كتعويض حلياهتم 

 (1987مصطفى زيداف كتاب السلوؾ االجتماعي للفرد دار النهضة العربية بَتكت )ادلعيشية ادلزرية ك احلالة ادلادية اخلانقة 

 :دور المناصرين -2

      يعد اجلمهور اك احلشد احدل صور اجلمهرة حيث تضم رلموعة من االفراد يف اطار ميوؿ ك 
اذباىات مشًتكة ك يشار اذل تلك االستجابة باالنفعالية احلادة ادلتجهة ضلو موضع اك بؤرة زلددة ك تتصف 

عادة خبصائص نفسية مثل تشابو االستجابات ك كحدة الدفاع ك العاطفة الصارمة ك كذلك اطلفاض 
مستول التفكَت ك ضعف ادلسؤكلية ك التعصب فاجلمهور اك ادلناصر ؽلثل البيئة احمليطة بو ك احملك لعمليات 
التدريب ك التعليم حىت اف البعض يعتربكف اجلمهور ىو العامل احلاسم خاصة يف ادلباريت اذلامة ك التاىيلية 

ك كثَتا ما يناشد ادلسؤكلوف ك اجهزة االعبلـ اجلماىَت بالتوجو اذل ادلبلعب دلؤازرة فريقهم كما ؽلكن 
مبلحظة نتائج ادلباريات سواء على ارظ الفريق اك يف بلد الفريق ادلضيف ك يستغل كل فريق العب على 

 . يف ادللعب 12ارضيتو ليستفيد بالعامل احلاسم ك يذىب ادلعلقوف اذل اعتبار اجلمهور البلعب رقم 

 :الخصائص النفسية للمناصرين -3

   اف االنصار ك ادلشاىدين دبثابة اجلمهور الرياضي اك احلشد من حيث اف ىذا االخَت يتكوف من صباعة 
من الناس زبتلف يف اعدادىا ك يستجيب عاطفيا دلثَت مشًتؾ ك ىو ادلنافسة الرياضية ك متعة ادلناصر 
الرياضية ذلا مربراهتا ك مقوماهتا النفسية ك االجتماعية ك اجلمالية ك االتصالية االمر الذم قد غلعل من 

ادلناصرة الرياضية ظاىرة معقدة تتطلب قدرا كبَتا من الدراسة ك التحليل يسهل فهمها فكاف ادلناصرة دل تعد 
رلرد عرض من صبوع ادلتفرجُت الغفَتة اليت تسعى ك تبذؿ جهدىا دلناصرة ك مشاىدة فريقها بل ردبا يف 

بعض االحياف يًتؾ ىؤالء االفراد اعماذلم اك دراستهم اك مصاحلهم يف ادلقابلة الكركية اليت ؽليلوف اليها  ك 
 .بذؿ اجلهد يف سبيل تشجيع البلعبُت ك الفريق 
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        كما اشاركا اف قائد احلشد يعرؼ اعلية السلوؾ التعبَتم الذم يعتمد على اثارة االنفعاالت ك 
بالتارل اثارة االستجابة العلنية اليت ينشدىا كما اف كجود الفرد مع االخرين الذم يقلدكف سلوكو يساعد 

 .على زيادة احلماس ك بالتارل  كحدة االستجابات 

       ك لعل من بُت اىم مظاىر احلشد الرياضي لكرة القدـ ىو ارتباطو باالنفعاالت الثائرة ك العاطفة 
ك بالتارل التاثَت السليب على بعض , اذلوجاء اليت تسهم يف خفض مستول الذكاء لدل افراد االنصار

 العمليات العقلية العليا كاالحساس ك االدراؾ ك التفكَت 

 :مشكل تعصب االنصار -4
عرفت تدىورا ملحوظا يف  (خاصة ادلدربُت ك ادلسَتين)        اف ذىنية الفرد اجلزائرم عامة ك الرياضيُت 

االكنة االخَتة حيث اصبح كل مدرب يبحث عن النتيجة االغلابية مهما كلفو الثمن ك لذلك اصبح 
التسامح غَت كارد عرب االنصار الذين يطالبوف فريقهم بالنتائج االغلابية دكف مراعاة ام ظركؼ اك عوامل ك 

الف االنصار الشباب دل يتعدكا , اذا استمرت ك تطورت ىذه الذىنية تصبح افة خطَتة هتدد استقرار الفرؽ
 .  على ربمل اك تقبل اذلزؽلة مهما كانت عواقبها 



                    المناصرين و العنف في المالعب الجزائرية                          :الفصل الثالث

 

31 
 

 :تعريف العنف -6

لغة زباطب االخَتة ادلمكنة مع الواقع ك مع االخرين حُت ػلس : "         يعرفو مصطفى حجازم بانو
ك حُت تًتسخ القناعة لديو بالفشل يف , ادلرء بالعجز عن ايصاؿ صوتو بوسائل صوتو بوسائل احلوار العادم

 ".اقناعهم باالعًتاؼ بكيانو ك قيمتو 

شلارسة القوة البدنية النزاؿ االذل باالشخاص اك ادلمتلكات كما انو الفعل اك "        يعرفو كيلسوف بانو 
 ".ادلعاملة اليت ربدث ضررا جسميا اك التدخل يف احلرية الشخصية 

لقد تناكلت ادلوسوعة العادلية مصطلح العنف بصفة جادة اذل حد :         تعريف ادلوسوعة العادلية للعنف
حيث قامت بشرح ىذا ادلفهـو عن طريق ذبزئة الصفات االساسية اليت تسبب ذلذا السلوؾ ك تتمثل يف , ما

 : النقاط التالية

العنف عبارة عن صفة تربز اك تتكوف ك زبلق معها عوامل بقوة حادة ك قساكة معتربة ك ىي اكثر    * 
 .االحياف  ضارة ك مهلكة 

 .كالكره الرىيب , ىو صفة لشعور رىيب ضلوم شيء   * 

 .صفة ادلبالغة يف استعماؿ القوة اجلسدية    * 

صفة جملموعة االفعاؿ ك التصرفات تتميز بادلبالغة يف استعماؿ القوة العضلية ك استعماؿ االسلحة اك    * 
 .صفة لعبلقات عدكانية حادة 

 .صفة لشخص لو استعداد تاـ الستعماؿ القوة ك يتصف بالعدكانية    * 

 .صفة اال تسامح ك عدكانية كربل ك يتصف باالندفاع ك القساكة يف الكبلـ ك حىت يف التصرؼ    * 

 .صفة التكامل بالعنف كارغاـ ك القهرعن طريق القوة    * 
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 :انواع العنف- 7

ك يتضمن سلالفة قوانُت اللعبة ك استخداـ القوة البدنية غَت ادلشركعة بُت البلعبُت بصورة : العنف المادي - أ
 .متعددة قاسية اك مغارل فيها 

ك يتضمن التعبَتات اللفظية القاسية ادلتبادلة بُت البلعبُت اك من خبلؿ : (النفسي)العنف المعنوي - ب
كما قد يدخل يف ىذا االطار التعصب ادلفرط ضد البلعبُت اك الفرؽ , ادلتفرجُت اك زلاكلة ارىاب البلعبُت

 .الرياضية 

 ك ىنا ارتباط بُت ىذاف  داخل ادلدرجات ك خارجها سواء بُت ادلتفرجُت: عنف و شغب المناصرين -ج
النوعاف من العنف نظرا الف ادلنافسات الرياضية ك من بينها كرة القدـ اليت ػلضرىا مئات االالؼ من 

        .   ادلتفرجُت ك ىي اكرب ادليادين تعرضا الحداث العنف 

 : اسباب ظاهرة العنف في المالعب الجزائرية-8

صدكر بعض القرارات االرذبالية ك الغَت مناسبة من سلتلف اجلهات الفيدرالية اجلزائرية لكرة القدـ *- 
 .الرابطة اجلهوية 

 .تصعيد ادلوقف من طرؼ االعبلـ ك استخداـ االلفاظ اليت توحي اذل التحيز ك التعصب *- 
 .انعداـ التنسيق ك التعاكف يف رلاؿ تبادؿ ادلعلومات خبصوص انصارالفريق *- 
 .       .انعداـ التنسيق بُت اذليئات ادلختلفة للرياضة *- 
 .                                             .اخطاء احلكاـ *- 
 .استعماؿ اخلشونة من طرؼ البلعبُت ضد بعضهم ك التلفظ البلاخبلقي *- 

      ك قد ساعد على ىذه احلوادث الرياضية عوامل اخرل تتعلق بنقص التنظيم من جهة ك تسيَت اذلياكل 
 .الرياضية من جهة اخرل 

 :على المستوى النظامي- ا
 .                             عدـ احًتاـ تواريخ الربرلة *-
 . بررلة ادلقاببلت بدكف التنسيق مع مصاحل االمن *- 
 .دخوؿ ك مركر اشخاص اجانب على ارضية ادليداف *- 
 .اعلاؿ مشكل االمن من طرؼ ادلسَتين احملليُت *- 
 .بيع التذاكر دكف االخذ باالعتبار قدرة استيعاب ادللعب *- 
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 .غياب اعواف ادلراقبة على مستول ادللعب *- 
 : على مستوى الهياكل و المنشات- ب
 .                          مرخصة  استعماؿ مبلعب غَت*-

 .  انعداـ السياج يف بعض ادلبلعب 
 عدـ كجود حواجز الفصل بُت االرضية ك ادلدرجات *- 
 .انعداـ ادلدرجات الرمسية *-

 .... مطاعم , عيادة طبية, حظائر: انعداـ اذلياكل التكميلية*- 
 .                      نقص ابواب الدخوؿ ك اخلركج *- 
 .ضيق ادلبلعب بالنظر اذل عدد اجلمهور *- 

 : االسباب المؤثرة في ظاهرة العنف- 9
اف , عميد كلية الًتبية الرياضية بالقاىرة محمد حسن عالوييرل الدكتور : االسباب النفسية-    ا

العنف ىو رلموعة االظلاط السلوكية االنفعالية اليت تصدر عن اجلماعات ربت ظركؼ معينة تضمن باهنا 
خارج عن السلوؾ العاـ الذم ػلدده كفقا لظركفو ك معايَته االجتماعية ك االقتصادية ك السياسية ك يربط 

ك عندئذ مطلق اسم احلشد الشعيب ك ىو عبارة عن صبع مؤقت بُت الناس يظهركف صفات , باحلشد
كاىم ىذه الصفات اجلديدة التطرؽ ك سرعة التصديق باالمر , جديدة زبتلف كليا عن صفاهتم ك ىو فردم

الذم ؽلهد خللق الشائعات ك انتشارىا ك التفكَت ادلندفع االنفعارل الذم يرتبط باالستجابات ادلتطرقة ك 
. عدـ افساح الفرصة للمعارضة ك سيادة ركح السيطرة ك االستبداد اك اخلضوع ك االستسبلـ لدل البعض 

 1984 دمشق 1زلمد حسن عبلكم االعبلـ الرياضي ط

اف تفاقم االزمات االجتماعية ك االقتصادية يف بعض اجملتمعات ك ما : االسباب االجتماعية-    ب
ترتب عنو من افقار اجلماىَت الكادحة ك من انتشار البطالة ك تزايد كقت الفراغ ىي ادلظاىر اليت تشكل 

ضغوط قوية تفجرىا ىذه اجلماىَت بادللعب دبناسبة مباراة يف كرة القدـ ك اذا نظرنا اذل الفرد حبد ذاتو فاف 
الدراسات اثبت اف معظم ىؤالء االفراد الذين يلجؤكف للمبلعب يعانوف من مشاكل عائلية ك اجتماعية 

باالضافة اذل الفقر ك انتشار ادلخدرات ك معظم من يقوموف باعماؿ العنف , كالبطالة ك االضلبلؿ االسرم
داخل ادللعب يصابوف بعد ذلك بالذنب ك عدـ ادلسؤكلية بسبب اجلماعة اليت ربدد سلوؾ افرادىا حيث 

اف الفرد ؼلتار اجلماعة اليت ذلا نفس االنتماء ك ادلعاناة اليت تطابق خصوصياتو فنجد نفس التعبَت ك 
اعطونا )االنفعاالت ادلشًتكة بينهم ك ىذا ما نبلحظو من خبلؿ الشعارات ك االىازيج ادلرددة يف ادلبلعب 

 ك نظرا , ك العديد من العبارات االخرل اليت ذلا انشغاالتو ك اىتمامو يف احلياة (نركحو لنقليز,الدكفيز
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للتهميش الذم يعاين منو ىذا ادلناصر فلقد تولدت يف نفسيتو الشعور باحلقوؽ االجتماعية ك ىذا ما 
فيعرب عن ذلك  (يف ببلدم راين زلقور ,يا بابور اديٍت لببلد النور )يلردده صراحة يف احدل الشعارات 

عركس عبد احلكيم صاحل ك احلاج عيسى العنف يف ادلبلعب كرة القدـ مقارنة نفسية .التهميش دبا يصدر عنو يف ادللعب من عنف 

 1999 1998اجتماعية مذكرة ليسانس معهد الًتبية البدنية ك الرياضية دارل ابراىيم 

لقد كانت كرة القدـ كسيلة فعالة يف ايدم ادلسؤكلُت ك السياسيُت لتغليط : االسباب السياسية- ج
ك ابرز دليل على ذلك  (افيوف الشعب)اجلماىَت ك ابعادىم عن احلياة السياسية ك بذلك يطلق عليها اسم 

ما قالو الجئ سياسي برازيلي يف الواليات ادلتحدة االمريكية اف انتصار فريق كرة قدـ يف الربازيل يضمن 
 . سنوات من احلكم 05السلطة العسكرية 

 توقفت بسبب مقابلة يف كرة القدـ ك ؽلكن 1965كما اف احلرب اليت كانت بُت السلفادكر ك اذلندكراس 
اف تضيف اذل ىذا العنف الذم عرفتو ادلقابلة اليت صبعت بُت اجلزائر ك مصر يف اطار تصفيات كاس العادل 

 ك مردىا توتر العبلقات السياسية بُت البلدين ك ىذا التفاعل بُت السياسي ك الرياضي 2010سنة 
فاذا راينا كيف , فكرة القدـ ىي اصلح كسيلة البعاد الشباب عن ادلضمار السياسي, نبلحظو ايظا يف ببلدنا

حولت السلطة حدث اجراء ارباد العاصمة للدكر النصف النهائي لكاس رابطة ابطاؿ افريقيا ك جعلت منو 
مناسبة البراز الوجو االحتفارل ك كذا االفراح اليت كاف يقـو هبا االنصار ك ارادت اف تبعث بذلك ركح 

ك , ك تازمت فيو احلالة ادلدنية, يف الوقت الذم اشتد فيو االغتياالت, البهجة ك السركر يف نفوس الشباب
ك من , كرد على ذلك فاف ىؤالء ادلناصرين استعملوا بدكرىم ادللعب كوسيلة سياسية لتمرير عدة رسائل

اىم اشكاؿ رد الفعل ىي تلك االفعاؿ العنيفة اليت كانت تصدر يف ادلدرجات كتعبَت عن الرفض للواقع 
 .ادلعاش ك احلرماف الذم مس الشباب ك كذا الثورة على الوضعية السياسية ادلزرية يف ببلدنا 

ذباه مظاىر , اف التنديد اليت تقـو بو الصحافة الوطنية الرياضية بشىت انواعها: االسباب االعالمية- د
العنف اليت تعرفها مبلعبنا يف االكنة االخَتة اذ كاف للصحافة الوطنية الرياضية يد يف انتشار ظاىرة العنف 
ك لو بطريقة غَت مقصودة حيث اقتصر دكرىا على نشر ك سرد االحداث ك التنديد هبا دكف التطرؽ اذل 

اضافة اذل اضلياز بعض ادلعلقُت الرياضيُت بالتلفزة اخلاصة ك , مسبباهتا االساسية ك ربليلها ربليبل موضوعيا
ذلك بتقدمي بعض مقاببلت البطولة ك الكاس باهنا قمة ادلوسم ك فرصة ال تعوض للثار اذل جانب بعض 

مقابلة , مقابلة ساخنة ك الفريق الفبلين اىاف الفريق الفبلين يف عقر داره: ادلفردات اللغوية ادلبالغ فيها
حيث , من العبارات االخرل اليت ال زبدـ الرياضة بصفة عامة ك كرة القدـ بصفة خاصة, اخل... مكهربة 

 .اف ىذه ادلفردات تزيد من شحنة االنفعاؿ ك االثارة ك ذبعل ادلقابلة صراع ك ربدم بدؿ التنافس الشريف 
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 :مظاهر العنف في المحيط الرياضي- 10

    نعٍت بالغنف يف احمليط الرياضي  االقواؿ ك الكتابات ك االفعاؿ اليت تسبق اك ترافق اك تنتج عن لقاء 
رياضي ك يتخذ العنف باالقواؿ مظهرا لو من خبلؿ االلفاظ ك العبارات اليت يستخدمها اجلمهور اك 

شلارسي النشاط البدين اك مؤطريو ك كذا الكتابات اليت تتضمن التصرػلات اك الشعارات اليت ترفع دبناسبة 
اك اثناء ادلواعيد الرياضية ك كذلك االفعاؿ ادلادية اليت ترتكب يف نفس الظركؼ ك تستهدؼ ادلساس 

 .بسبلمة االشخاص ك االعتداء على ادلمتلكات العمومية اك اخلاصة اك ازعاج الراحة العمومية 

ك اذا رجعنا اذل اجملاؿ الرياضي صلده غٍت دبثل ىذه السلوكيات اليت تدخل ضمن نطاؽ السلوؾ العنيف ك 
 : ك تشمل يف رلموعها, الشغب

من الطبيعي اف يسبق االستعداد للموعد الرياضي هتيئة البلعبُت ك اجلمهور نفسيا ك : العنف باالقوال- ا
معنويا للمساعلة يف اصلاح ذلك ادلوعد من خيث االداء اك التشجيع عليو ك حسن استقباؿ النادم اك 
الفريق الرياضي الزائر اك انصاره دبا تقتضيو التقاليد الرياضية النبيلة كما انو من الطبيعي ايضا اف يبذؿ 

مؤطرك الفريق الزائر ك انصاره حبث العبيو ك اضلصاره على تشريف فريقهم اماـ الفريق ادلضيف ك خاصة 
اثناء ك بعد اللقاء الرياضي غَت انو ػلدث اف يساء سبرير تلك اخلطابات اك يساء فهمها من ادلعنيُت اك يتم 

االضلراؼ عنها يف اية مرحلة من ادلراحل الثبلث سيما بتدخل عناصر اجنبية فتصدر اقواؿ من ىذه الفئة اك 
تلك من كبل الفريقُت ال يتوقف االمر عند اعتبارىا مساسا بسمعة الناديُت الرياضيُت بل تتعداه اذل 

 .اعتبارىا مساسا بالنظاـ ك االمن العموميُت 

ك يظهر يف استعماؿ الكتابة كاسلوب دلمارسة العنف من خبلؿ العبارات اليت : العنف بالكتابة - ب
تتضمنها البلفتات اليت ترفع دبناسبة موعد رياضي ك الرسومات ك العبارات اليت تكتب على اجلدراف ك 

ادلنشورات اليت توزع على العامة ك االعبلنات اليت تعلق دبناسبة ما ك اليت تتضمن سبا اك قذفا ك ال تقل 
خطورة العنف باستعماؿ الكتابة بتلك الطرؽ عن خطورة استعماؿ كسائل االعبلـ ادلرئية ك ادلسموعة اك 
من صحف ك منشورات اك عن طريق استخداـ مواقغ االنًتنيت ك كذلك الكتابات اليت ترسل شخصيا 

الفاكس اذل العب اك حكم اك نادم اك صبعية انصار , الربيد االلكًتكين, التيلكس, باية طريقة كانت الربيد
اك مدرب اك القائمُت على خدمة ام مرفق اك عمل يضمن حسن سَت اللقاء الرياضي كالتهديد اك السب 

 . اك القذؼ للمكلف بنقل اك ايواء البلعبُت اك االنصار اك عماؿ ادلنشئة الرياضية اليت ربتضن ادلقابلة 
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لغل اعز ما ػلرص عليو الشخص بعد سبلمة جسمو ضباية : العنف باالعتداء على الممتلكات- ج
اموالو ك اعز ما ربرص عليو الدكلة بعد سبلمة ك امن مواطنيها ضباية شلتلكات مواطنيها ك لذلك عد من 

 . اخل ..... كاجبات اذليئة العمومية 

تعترب السرقة من ابشع انواع العنف اذ اهنا تنم عن ميل اجرامي اصبل لدل مرتكبيها الذم : السرقة- د
يقبل على االستبلء على االمواؿ ك ادلمتلكات ادلنقولة للغَت ك اخراجها من حيازتو رغم مقاكمتو اك غيابو ك 
قد يستعمل مرتكب اجلرؽلة مناسبة لقاء رياضي لينفذ رغبتو باختبلس ام ملك يوجد يف الطريق العمومي ك 

ام ذبهيز اك قطعة من ذبهيزات ادلنشات الرياضية قد تدنس داخل اك كسط مسَتات االنصار احملتفلُت 
 .بفوز فريقهم ك يستورل على امواؿ ادلواطنُت اك امواؿ النادم ذاتو 

يشكل ضماف السكينة ك اذلدكء للناس للسكاف ضماف راحتهم احدل : ازعاج الراحة العمومية- و
اىتمامات السلطات العمومية لذلك استخدمت كسائل ردعية من بينها االمن ك تسليط عقوبات على 

 ..... مرتكيب العنف 
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  خالصة 

صبلة من االسباب احلقيقية  (االنصار)اف ما ػلدث يف ادلبلعب من عنف اللعبُت ك ادلتفرجُت 
كاالخرل التقنية اليت يعيشها كل طرؼ ك اف ذلك العنف ادلمارس مهما كاف نوعو ىو نوع اذلركب من 

الواقع ادلعاش لبلفراد خاصة ك اف الدراسات اثبتت اف جل الذين يلجئوف اذل ادلبلعب يعانوف من مشاكل 
عائلية ك اجتماعية كالبطالة ك االضلبلؿ االسرم باالضافة اذل الفقر ك انتشار ادلخدرات فيلجؤكف اذل الثقافة 

 اخلاصة دبختلف الرياضات ك ذلك بغية االحساس بالقيمة ك الشخصية ادلفقودة 
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 :منهج البحث
يعترب ادلنهج يف البحث العلمي من بُت القواعد األساسية اليت يتم كضعها من أجل الوصوؿ إذل 

احلقيقة كنظرا لطبيعة موضوعنا اعتمدنا على ادلنهج ادلسحي كذلك لتماشيو مع ىدؼ موضوعنا كقد عرب 
ىو عبارة عن مسح شامل للظواىر ادلوجودة يف جامعة معينة، يف : "عن ىذا ادلنهج قائبل" زلمد زياف"

مكاف معُت ككقت زلدد حبيث ػلاكؿ  الباحث الكشف ككصف األكضاع القائمة كاالستعانة دبا يصل إأليو 
 .118تقنياتو، اجلزائر ص - البحث العلمي مناىجو) (1)يف التخطيط ادلستقبل

أهنا رلموعة من الفراد يبٍت عليها الباحث عملو كىي مأخوذة : "يعرفها زلمد مكي: عينة البحث
 .(96زلمد مكي، زلاضرات يف علم النفس الًتبوم اجلزائر ص ) 2" من رلتمع أصلي كتكوف شلثلة لو سبثيبل صادؽ

زلاميات :  إمرأة كقد مت اختيارىا بطريقة عشوائية كيف قطاعات متعددة منها 200تتكوف العينة من 
 .برمادية-بدار القضاء بوالية غليزاف كطبيبات دبستشفى كادم أرىيو كأستاذات كطالبات جبامعة غليزاف

 :رلاالت البحث
 مت توزيع االستبياف على أفراد العينة يف عدة قطاعات منها طبيبات دبستشفى :المجال المكاني

 .غليزاف دائرة كادم أرىيو كزلاميات بدار قضاء غليزاف كأساتذة كطالبات جبامعة غليزاف
 مارس 16 إذل غاية 2015 مارس 09مت سبرير االستمارة يف فًتة ما بُت : المجال الزماني

 .2015ة
 :الوسائل المعتمدة

يعترب االستبياف من أىم الوسائل العلمية ادلعتمد عليها يف مثل ىذه ادلواضيع  العلمية : االستبيان .1
كباالعتماد على نوع األسئلة اليت ػلتويها كاليت جاءت مفتوحة كمغلقة شلا يسمح للطالب الباحث 

 .باحلصوؿ على أكرب عدد من شلكن من ادلعلومات اخلاصة بالظاىرة ادلدركسة
 :كاف كراء ىذه الدراسة عدة أىداؼ كمنها: عينة الدراسة االستطالعية .2

 .زلاكلة التوصل إذل صبع أكرب عدد شلكن من ادلعلومات حوؿ ادلوضوع ادلدركس -
التحقق من صحة كمبلئمة عدد كزلتول األسئلة ادلكونة لئلستبياف، األمر الذم مسح لنا بإلغاء  -

 .بعضها كالتعويض بأسئلة غَتىا
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 :صعوبات البحث
 .قلة ادلصادر كادلراجع -
 .عدـ رغبة العينة يف اإلجابة بكل مصداقية -
 .سبزيق كإعلاؿ بعض أفراد العينة لئلستمارة األمر الذم استدعى منا تعويضها بأخرل -

تعد الطريقة اإلحصائية من أىم كأصلح الوسائل ادلؤدية إذل فهم العوامل : الوسائل اإلحصائية
كاألسباب األساسية اليت تؤثر على الظاىرة ادلدركسة كتساعدنا يف الوصوؿ إذل النتائج ادلرغوب فيها 

علما أنو لكل حبث كسائلو  اإلحصائية اخلاصة كاليت تتناسب مع نوع ادلشكلة كخصائصها، . كربليلها
 كمن ىذا ادلنطلق مت االعتماد على الوسيلة اإلحصائية التالية 

  النسبة ادلؤكية =( عدد االجاباتx اجملموع الكلي للعينة ) /زلمد  صبحي ابو صاحل، مقدمة يف ) *100
 (9اإلحصاء، الديواف الوطٍت للمطبوعات اجلامعية، ص 

 :األسس العلمية لإلستبيان
ىو مدع على استمرار ظاىرة معينة يف مناسبات سلتلفة ألف االختبار يعطي نفس : إثبات االستبيان

النتائج كقد قمنا بالتطبيق كاالختبار على العينة من قطاعات متعددة كمثقفة ليتم استخبلص النتائج، كقد 
قمنا بتوزيع االستمارة على العينة ادلذكورة سابقا مث اسًتجعناىا بعد مدة أسبوع كدكف النتائج ادلتحصل 

 .عليها
يعترب من أىم اعتبار غلب توفره يف االختبار حيث يتجلى يف الصدؽ الظاىرم : صدق االستبيان

 .الذم أخذ من أراء العينة ادلختارة
مت تعديل بعض الكلمات غَت ادلفهومة كىذا بعد أف مت عرضها على األساتذة : الموضوعية

 .ادلختصُت كاألستاذ ادلشرؼ أكال كبعد مناقشتها معهم كدراستها مت كضع حيز التطبيق ادليداين
 الدراسة الرئيسية

بعد ربكيم االستمارة من طرؼ أساتذة سلتصُت كموافقتهم عليها شرعنا يف عملنا كادلتمثل يف توزيع 
-  أطباء–االستمارة مت اسًتجاعها دلدة اسبوع كمت توزيعها على فئة نسوية يف قطاعات متعددة أساتذة 

 إمرأة مث قمنا بتفريغ النتائج لنتحصل من خبلؿ األجوبة مع 100زلاميات يف كالية غليزاف، اخًتنا 
 .نتائج قمنا بتحليلها كمناقشتها 

تعد الطريقة اإلحصائية من أىم كأصلح الوسائل ادلؤدية إذل فهم العوامل :  الوسائل اإلحصائية
كاألسباب األساسية اليت تؤثر على الظاىرة ادلدركسة كتساعدنا يف الوصوؿ إذل النتائج ادلرغوب فيها 

علما أنو لكل حبث كسائلو  اإلحصائية اخلاصة كاليت تتناسب مع نوع ادلشكلة كخصائصها، . كربليلها
 كمن ىذا ادلنطلق مت االعتماد على الوسيلة اإلحصائية التالية 
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  النسبة ادلؤكية =( عدد االجاباتx اجملموع الكلي للعينة ) /زلمد  صبحي ابو صاحل، مقدمة يف ) *100
 (9اإلحصاء، الديواف الوطٍت للمطبوعات اجلامعية، ص 

  من أكثر االختبارات االحصائية أعلية ألنو يستخدـ للديد من األغراض العلمية كيستخدـ عندـ تكوف البيانات 2يعترب اختبار ؾ 
 . كيتم التعبَت عن البيانات يف تكرارات اك نسب مئوية50 من >مأخوذة لعيناتات كبَتة كمستقلة

  التكرار ادلتوقع / 2( التكرار ادلتوقع–التكرار احلقيقي )  2ادلعادلة االحصائية إلختبار اؿ ؾ. 
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 ِؼٍِٛبد شخص١خ :انًحىر األول

. ً٘ ٌه ػاللخ ثبٌش٠بظخ؟: انسؤال األول

. ٔش٠ذ ِؼشفخ ِب إْ وبٔذ ػٍٝ ػاللخ ثبٌش٠بظخ أَ ال؟: انغزض يُه

.  ٠ٛظر اٌدذٚي ِب إْ وبٔذ اٌّشأح ٌٙب ػاللخ ثبٌش٠بظخ أَ ال؟:01اندذول رقى 

وبإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاساد  
2

وب اٌّسغٛثخ 
2 

اٌدذ١ٌٚخ 

 ٔؼُ

 
54 54% 

ال  3.84 0.64
46 

 
46% 

اٌّدّٛع 
100 

 
100% 

 

: انخحهيم

 وٕذ ٌُٙ ػاللخ %54ِٓ خالي إٌزبئح اٌّٛظسخ فٟ اٌدذٚي أػالٖ ٔالزظ أْ ٔغجخ 

 ِٕٚٗ ٔغزٕزح أْ أغٍت ٔغجخ ِٓ اٌؼ١ٕخ اإلغالق فال ػاللخ ُ٘ ثبٌش٠بظخ ػٍٝ %46ثبٌش٠بظخ أ ٔغجخ 

. وٕذ ٌُٙ ػاللخ ثبٌش٠بظخ

 ٚثبٌّمبسٔخ وب
2

 ِغ 1 ػٕذ دسخخ زش٠خ 0.05 ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ 3.84 اٌدذ١ٌٚخ اٌّمذسح ة 

وب
2

 ٔدذ أْ وب0.64 اٌّسغٛث١خ اٌّمذسح ثـ 
2

 اٌّسغٛثخ أصغش ِٓ وب
2

 اٌدذ١ٌٚخ فإْ اٌفشق غ١ش داي 

. إزصبئ١ب

 

  .٠ّثً ٔغجخ ػاللخ اٌّشأح ثبٌش٠بظخ أٚ ال: 01اٌزّث١ً اٌج١بٟٔ سلُ 

54%

46%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

56%

نعم

ال
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.  اٌش٠بظخ ِٓ لجً؟رّبسع١ًٓ٘ وٕذ : انسؤال انثاَي

. ٔش٠ذ ِؼشفخ ِب إْ وبٔذ رّبسط اٌش٠بظخ ِٓ لجً أَ ال؟: انغزض يُه

. ٠ٛظر ِّبسعخ اٌّشأح ٌٍش٠بظخ ِٓ لجً أَ ال؟: 02 اندذول رقى

 

وبإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاساد  
2

وب اٌّسغٛثخ 
2 

اٌدذ١ٌٚخ 

ٔؼُ 
86 

 
86% 

ال  3.84 51.84
14 

 
14% 

اٌّدّٛع 
100 

 
100% 

: انخحهيم

 وٓ ٠ّبسعٓ اٌش٠بظخ ِٓ لجً ٚٔغجخ أٔٙٓ ٠صشزٓ %86ِٓ خالي إٌزبئح ٔالزظ أْ ٔغجخ 

.  ٌُ ٠ّبسعٓ اٌش٠بظخ ِٓ لج14%ً

 .  أوثش إٌغبء وٓ ِّبسعبد ٌٍش٠بظخ ِٓ لجً فٟ ز١برُٙإٌٝ إِٔٔٗٚٗ ٔزٛصً 

 ٚثبٌّمبسٔخ وب
2

 ِغ 1 ػٕذ دسخخ زش٠خ 0.05 ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ 3.84 اٌدذ١ٌٚخ اٌّمذسح ة 

وب
2

 ٔدذ أْ وب51.84 اٌّسغٛث١خ اٌّمذسح ثـ 
2

 اٌّسغٛثخ أوجش ِٓ وب
2

 اٌدذ١ٌٚخ فإْ اٌفشق داي 

. إزصبئ١ب

 

 .٠ّثً ٔغجخ ِّبسعخ اٌّشأح ٌٍش٠بظخ ِٓ لجً أَ ال: 02اٌزّث١ً اٌج١بٟٔ سلُ 

86%

14%
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100%

نعم

ال
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. ً٘ رّبسع١ٓ اٌش٠بظخ ِغ إٌخجخ أَ ٘بٚٞ؟: انسؤال انثانث

. ِؼشفخ ِب إْ وبٔذ اٌّشأح رّبسط اٌش٠بظخ ِغ إٌخجخ أَ ٘ب٠ٚخ: انغزض يُه

. ٠ّثً إْ وبٔذ اٌّشأح رّبسط اٌش٠بظخ ِغ إٌخجخ أَ ٘ب٠ٚخ: 03اندذول رقى 

 

وبإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاساد  
2

وب اٌّسغٛثخ 
2 

اٌدذ١ٌٚخ 

ٔؼُ 
30 

 
30% 

ال  3.84 16
70 

 
70% 

اٌّدّٛع 
100 

 
100% 

: انخحهيم

 إٌغبء ٟ٘ ٘ب٠ٚخ ِّٚبسعخ ِغ ٔخجخ أِب إٌغجخ  ِٓ%30ِٓ خالي إٌزبئح ٔالزظ أْ ٔغجخ 

. رّبسط اٌش٠بظخ فٟ ٔخجخ أٚ ٘ب٠ٚخ  فٟٙ ال%70اٌّزجم١خ 

.   فٟ إٌخجخ أٚ ٘ب٠ٚخرّبسعٓ اٌش٠بظخ ِٕٚٗ ٔغزٕزح أْ أوثش ٔغجخ ِٓ إٌغبء ال

 ٚثبٌّمبسٔخ وب
2

 ِغ 1 ػٕذ دسخخ زش٠خ 0.05 ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ 3.84 اٌدذ١ٌٚخ اٌّمذسح ة 

وب
2

 ٔدذ أْ وب16 اٌّسغٛث١خ اٌّمذسح ثـ 
2

 اٌّسغٛثخ أوجش ِٓ وب
2

.  اٌدذ١ٌٚخ فإْ اٌفشق داي إزصبئ١ب

 

 

 .٠ّثً ِّبسعخ اٌّشأح ٌٍش٠بظخ فٟ إٌخجخ ٚاٌٙٛاح: 03اٌزّث١ً اٌج١بٟٔ سلُ 
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47 
 

. ؟رم١ِٛٓ ثسعٛس اٌفؼب١ٌبدً٘ : رابعانسؤال ال

. آَ ال؟ اٌش٠بظخ اٌفؼب١ٌبد رسعشِؼشفخ ِب إْ وبٔذ اٌّشأح : انغزض يُه

.  اٌش٠بظخٌٍفؼب١ٌبد اٌّشأح زعٛس٠ّثً : 04اندذول رقى 

 

وبإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاساد  
2

وب اٌّسغٛثخ 
2 

اٌدذ١ٌٚخ 

ٔؼُ 
19 

 
19% 

ال  3.84 38.44
81 

 
81% 

اٌّدّٛع 
100 

 
100% 

: انخحهيم

رمَٛ ثسعٛس   %19 ٔالزظ أْ ٔغجخ  اٌّزسصً ػ١ٍٙب فٟ اٌدذٚي أػالِٖٓ خالي إٌزبئح

. %81ال رمَٛ ثسعٛس٘ب ٟٚ٘ رّثً ٔغجخ أِب إٌغجخ اٌّزجم١خ اٌفؼب١ٌبد اٌش٠بظ١خ 

  .ال رمَٛ ثسعٛس اٌفؼب١ٌبد اٌش٠بظ١خِٕٚٗ ٔغزٕزح أْ أوثش ٔغجخ ِٓ إٌغبء 

 ٚثبٌّمبسٔخ وب
2

 ِغ 1 ػٕذ دسخخ زش٠خ 0.05 ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ 3.84 اٌدذ١ٌٚخ اٌّمذسح ة 

وب
2

 ٔدذ أْ وب38.44 اٌّسغٛث١خ اٌّمذسح ثـ 
2

 اٌّسغٛثخ أوجش ِٓ وب
2

 اٌدذ١ٌٚخ فإْ اٌفشق داي 

. إزصبئ١ب

 

  .٠ّثً ٔغجخ زعٛس اٌّشأح ٌٍفؼب١ٌبد اٌش٠بظ١خ أَ ال: 04اٌزّث١ً اٌج١بٟٔ سلُ 
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 اٌدبٔت األعشٞ ٚاٌّس١ػ االخزّبػٟ: انًحىر انثاَي

. ؟ً٘ اٌٛاٌذ٠ٓ ٠ّٕؼبْ اٌجٕذ ِٓ اٌزٛخٗ إٌٝ اٌّالػت ٔؼُ أَ ال: ولانسؤال األ

. ِؼشفخ ِب إْ وبْ ٌٍٛاٌذ٠ٓ دٚس فٟ ِٕغ اٌجٕذ ِٓ اٌزٛخٗ إٌٝ اٌّالػت اَ ال؟:انغزض يُه

.  ٠ّثً اٌدذٚي ِب إْ وبْ ٌٍٛاٌذ٠ٓ دٚس فٟ ِٕغ ثٕبرُٙ ِٓ اٌزٛخٗ إٌٝ اٌّالػت:05 اندذول رقى

 

وبإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاساد  
2

وب اٌّسغٛثخ 
2 

اٌدذ١ٌٚخ 

ٔؼُ 
83 

 
83% 

ال  3.84 43.56
17 

 
17% 

اٌّدّٛع 
100 

 
100% 

: انخحهيم

ِٓ خالي رس١ًٍ ٔزبئح اٌدذٚي ٔزٛصً إٌٝ أْ ٔغجخ وج١شح ِٓ اٌفز١بد ٌُ ٠سعشْ اٌفؼب١ٌبد  

 أِب اٌجم١خ فال ٠ّٕؼٙٓ %83اٌش٠بظ١خ ٚال ٠زٛخٙٓ إٌٝ اٌّالػت ثغجت اٌٛاٌذ٠ٓ ٟٚ٘ ٔغجخ رمذس ة 

 . %17اٌٛاٌذ٠ٓ ِٓ اٌزٛخٗ إٌٝ اٌّالػت ٟٚ٘ ِمذسح ثـ 

 ٚثبٌّمبسٔخ وب
2

 ِغ 1 ػٕذ دسخخ زش٠خ 0.05 ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ 3.84 اٌدذ١ٌٚخ اٌّمذسح ة 

وب
2

 ٔدذ أْ وب43.56 اٌّسغٛث١خ اٌّمذسح ثـ 
2

 اٌّسغٛثخ أوجش ِٓ وب
2

 اٌدذ١ٌٚخ فإْ اٌفشق داي 

. إزصبئ١ب

 

  .٠ّثً ػاللخ اٌٛاٌذ٠ٓ ثزٛخٗ اٌفزبح إٌٝ اٌّالػت: 05اٌزّث١ً اٌج١بٟٔ 
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 ً٘ ٌإلخٛح دٚس فٟ ِٕغ أخٛارُٙ ِٓ اٌزٛخٗ إٌٝ اٌّالػت ِٓ أخً ِٕبصشح اٌفش٠ك :اَيانسؤال انث

. ؟اٌّفعً ٌذ٠ُٙ

 ٔش٠ذ اٌزٛصً إٌٝ ِب إْ وبْ ٌإلخٛح دٚس فٟ ِٕغ أخٛارُٙ ِٓ اٌزٛخٗ إٌٝ اٌّالػت ِٓ :انغزض يُه

. أخً إٌّبصشح؟

.  ٠ّثً اٌدذٚي ِب إْ وبْ ٌإلخٛح دٚس فٟ ٘زٖ اٌّشىٍخ:03اندذول رقى 

وبإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاساد  
2

وب اٌّسغٛثخ 
2 

اٌدذ١ٌٚخ 

ٔؼُ 
86 

 
86% 

ال  3.84 51.84
14 

 
14% 

اٌّدّٛع 
100 

 
100% 

: انخحهيم

اٌغجت فٟ   %86 ٟٚ٘ رّثً ثّؼذي  ٔغجخ أوجش ٔالزظ أْاٌّٛظسخ أػالٖ ِٓ خالي إٌزبئح 

 فال دٚس ٌإلخٛح %14ِٕؼُٙ ِٓ اٌزٛخٗ إٌٝ اٌّالػت ٘ٛ أخٛارُٙ أِب ثبٌٕغجخ اٌّزجم١خ ٟٚ٘ رّثً 

 .فٟ رٌه

  . ٌإلخٛح ٌُٙ دٚس فٟ ِٕغ أخٛارُٙ ِٓ اٌزٛخٗ إٌٝ اٌّالػتِٕٚٗ ٔغزٕزح أْ

 ٚثبٌّمبسٔخ وب
2

 ِغ 1 ػٕذ دسخخ زش٠خ 0.05 ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ 3.84 اٌدذ١ٌٚخ اٌّمذسح ة 

وب
2

 ٔدذ أْ وب51.84 اٌّسغٛث١خ اٌّمذسح ثـ 
2

 اٌّسغٛثخ أوجش ِٓ وب
2

 اٌدذ١ٌٚخ فإْ اٌفشق داي 

. إزصبئ١ب

 

  . ٠ّثً دٚس اإلخٛح فٟ ر٘بة أخزُٙ إٌٝ اٌّالػت ِٕٚؼُٙ ٌٙب: 06اٌزّث١ً اٌج١بٟٔ 
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. ؟ ً٘ األصٚاج ٠ّٕؼْٛ صٚخبرُٙ ِٓ اٌزٛخٗ إٌٝ اٌّالػت:انثانسؤال انث

.  ِؼشفخ دٚس األصٚاج فٟ ِٕغ صٚخبرُٙ ِٓ اٌزٛخٗ إٌٝ اٌّالػت؟:انغزض يُه

.  ٠ٛظر ٌٕب إْ وبْ ألصٚاج ٌُٙ دٚس فٟ ِٕغ صٚخبرُٙ ِٓ اٌزٛخٗ إٌٝ اٌّالػت:03اندذول رقى 

وبإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاساد  
2

وب اٌّسغٛثخ 
2 

اٌدذ١ٌٚخ 

ٔؼُ 
88 

 
88% 

ال  3.84 57.76
12 

 
12% 

اٌّدّٛع 
100 

 
100% 

: انخحهيم

٠شْٚ أْ األصٚاج ال ٠غّسٓ ٌضٚخبرُٙ ثبٌزٛخٗ إٌٝ  %88ٔدذ أْ ٔغجخ ِٓ خالي إٌزبئح 

فال ِبٔغ ألصٚاخُٙ ِٓ اٌزٛخٗ صٚخبرُٙ إٌٝ اٌّالػت فٟ زعٛس % 12اٌّالػت أِب ٔغجخ 

 .اٌفؼب١ٌبد اٌش٠بظ١خ

  . األصٚاج ال ٠غّسٓ ٌضٚخبرُٙ ثبٌزٛخٗ إٌٝ اٌّذسخبدِٕٚٗ ٔغزٕزح أْ

 ٚثبٌّمبسٔخ وب
2

 ِغ 1 ػٕذ دسخخ زش٠خ 0.05 ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ 3.84 اٌدذ١ٌٚخ اٌّمذسح ة 

وب
2

 ٔدذ أْ وب57.76 اٌّسغٛث١خ اٌّمذسح ثـ 
2

 اٌّسغٛثخ أوجش ِٓ وب
2

 اٌدذ١ٌٚخ فإْ اٌفشق داي 

. إزصبئ١ب

 

 .٠ّثً األصٚاج ٚدٚسُ٘ فٟ ِٕغ صٚخبرُٙ ِٓ اٌز٘بة إٌٝ اٌّالػت: 07اٌزّث١ً اٌج١بٟٔ سلُ 
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. ؟ ً٘ األً٘ ٚاأللبسة ُ٘ اٌغجت فٟ ػذَ رٛخٗ ثٕبرُٙ إٌٝ اٌّالػت:رابعانسؤال ال

.  ٔش٠ذ اٌزٛصً إٌٝ أْ األً٘ ٚاأللبسة ال ٠غّسٓ ٌجٕبرُٙ ِٓ اٌزٛخٗ إٌٝ اٌّالػت  ؟:انغزض يُه

.  ٠ّثً اٌذٚس اٌفؼبي ٌألً٘ فٟ ِٕغ ثٕبرُٙ ِٓ اٌز٘بة ٌسعٛس اٌفؼب١ٌبد اٌش٠بظ١خ:08اندذول رقى 

 

وبإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاساد  
2

وب اٌّسغٛثخ 
2 

اٌدذ١ٌٚخ 

ٔؼُ 
76 

 
76% 

ال  3.84 27.04
24 

 
24% 

اٌّدّٛع 
100 

 
100% 

: انخحهيم

 فٟ %76 أٞ ٔغجخ 76اٌّزسصً ػ١ٍٙب ٔدذ أْ إخبثبد اٌّٛافمخ ثٕؼُ رّثً ِٓ خالي إٌزبئح 

 ٠شْٚ أْ األً٘ ٚاأللبسة ال ٠ّٕؼٓ ثٕبرُٙ ِٓ زعٛس %24 أٞ ٔغجخ 24ِمبثٍٙب إخبثبد ثـ ال فزّثً 

 .اٌفؼب١ٌبد اٌش٠بظ١خ

  . األً٘ ٚاأللبسة ال ٠ٛافمْٛ ػٍٝ ر٘بة ثٕبرُٙ إٌٝ اٌّالػتِٕٚٗ ٔغزٕزح أْ

 ٚثبٌّمبسٔخ وب
2

 ِغ 1 ػٕذ دسخخ زش٠خ 0.05 ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ 3.84 اٌدذ١ٌٚخ اٌّمذسح ة 

وب
2

 ٔدذ أْ وب27.04 اٌّسغٛث١خ اٌّمذسح ثـ 
2

 اٌّسغٛثخ أوجش ِٓ وب
2

 اٌدذ١ٌٚخ فإْ اٌفشق داي 

. إزصبئ١ب

 

 .٠ّثً ِذٜ ِٛافمخ األً٘ ٚاأللبسة ػٍٝ رٛخٗ ثٕبرُٙ إٌٝ اٌّذسخبد أَ ال: 08اٌزّث١ً اٌج١بٟٔ سلُ 
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فٟ زبٌخ عّبذ اٌؼبئٍخ ٌىٟ ثبٌزٛخٗ ِؼُٙ ٌسعٛس اٌفؼب١ٌبد اٌش٠بظ١خ ً٘ : خايسانسؤال ال

. ؟رٛافم١ٓ

.  ٔش٠ذ اٌزٛصً إْ وبٔذ اٌفزبح رٛافك ػٍٝ زعٛس اٌفؼب١ٌبد اٌش٠بظ١خ ِغ أعشرٙب أَ ال؟:انغزض يُه

.  ٠ٛظر ِذٜ ِٛافمخ اٌفزبح ػٍٝ زعٛس اٌفؼب١ٌبد اٌش٠بظ١خ ِغ أعشرٙب:09اندذول رقى 

وبإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاساد  
2

وب اٌّسغٛثخ 
2 

اٌدذ١ٌٚخ 

ٔؼُ 
88 

 
88% 

ال  3.84 17.64
12 

 
12% 

اٌّدّٛع 
100 

 
100% 

: انخحهيم

 ٠شْٚ %88 أٞ ٔغجخ 88اإلخبثخ ثٕؼُ : اٌّسصً ػ١ٍٙب ٚاٌّزّثٍخ ف١ّب ٠ٍِٟٓ خالي إٌزبئح 

 12أْ اٌفزبح إرا عّر ٌٙب أفشاد ػبئٍزٙب ثبٌزٛخٗ إٌٝ اٌّالػت فال رّبٔغ فٟ اٌز٘بة ِؼُٙ ٚفٟ اٌّمبثً 

 ٠شْٚ أْ ر٘بثُٙ إٌٝ اٌّالػت ِغ ػبئالرُٙ أِش غ١ش ِشغٛة ف١ٗ ٚال ٠ٛافمْٛ %12أٞ ٔغجخ 

 .اٌز٘بة ِؼُٙ ثً ٠سجزْٚ اٌز٘بة ِفشدُ٘

 أوجش ٔغجخ رٛافك ػٍٝ اٌز٘بة ِغ ػبئالرُٙ إٌٝ اٌّالػت فٟ زبٌخ اٌغّبذ ِٕٚٗ ٔغزٕزح أْ

  .ٌُٙ ثزٌه

 ٚثبٌّمبسٔخ وب
2

 ِغ 1 ػٕذ دسخخ زش٠خ 0.05 ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ 3.84 اٌدذ١ٌٚخ اٌّمذسح ة 

وب
2

 ٔدذ أْ وب17.64 اٌّسغٛث١خ اٌّمذسح ثـ 
2

 اٌّسغٛثخ أوجش ِٓ وب
2

 اٌدذ١ٌٚخ فإْ اٌفشق داي 

. إزصبئ١ب

 

  .٠ّثً ِٛافمخ اٌفزبح ػٍٝ اٌزٛخٗ إٌٝ اٌّذسخبد ِغ األً٘ أَ ال: 09اٌزّث١ً اٌج١بٟٔ سلُ 
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 .اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ ٚاٌذ٠ٓ ٚاٌسبٌخ االخزّبػ١خ: انًحىر انثانث

. ؟ً٘ ػبداد اٌّدزّغ اٌدضائشٞ رّمذ رٛخٗ ثٕبرُٙ إٌٝ اٌّالػت: ولانسؤال األ

 ٔش٠ذ اٌزٛصً إٌٝ ِب إْ وبْ ٌٍّدزّغ اٌدضائشٞ ٚػبدارٗ دٚس فٟ ػذَ رٛخٗ اٌفز١بد :انغزض يُه

. إٌٝ اٌّالػت ؟

 ٠ٛظر ٌٕب اٌدذٚي ِب إْ وبٔذ ػبداد اٌّدزّغ ٟ٘ اٌغجت فٟ ػذَ رٛخٗ اٌفز١بد :10اندذول رقى 

. إٌٝ اٌّالػت

وبإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاساد  
2

وب اٌّسغٛثخ 
2 

اٌدذ١ٌٚخ 

ٔؼُ 
88 

 
88% 

ال  3.84 57.76
12 

 
12% 

اٌّدّٛع 
100 

 
100% 

: انخحهيم

 ِٓ ػ١ٕخ اٌجسث رشٜ أْ اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ %88اٌدذٚي ٠زج١ٓ ٌٕب أْ ٔغجخ ِٓ خالي 

اٌخبصخ ثبٌّدزّغ اٌدضائشٞ ٌٙب دٚس فٟ ػذَ زعٛسُ٘ ٌٍفؼب١ٌبد اٌش٠بظ١خ ٚفٟ اٌّمبثً ٔدذ أْ 

 . رشٜ أْ اٌؼبداد ال دخً ٌٙب فٟ رٌه%12ٔغجخ 

 . ػبداد اٌّدزّغ اٌدضائشٞ رّمذ رٛخٗ اٌفز١بد إٌٝ اٌّالػت اٌدضائش٠خِٕٚٗ ٔغزٕزح أْ

 ٚثبٌّمبسٔخ وب
2

 ِغ 1 ػٕذ دسخخ زش٠خ 0.05 ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ 3.84 اٌدذ١ٌٚخ اٌّمذسح ة 

وب
2

 ٔدذ أْ وب57.76  اٌّسغٛث١خ اٌّمذسح ثـ
2

 اٌّسغٛثخ أوجش ِٓ وب
2

 اٌدذ١ٌٚخ فإْ اٌفشق داي 

. إزصبئ١ب

 

٠ّثً ٔغجخ رسف١ض اٌّدزّغ ٚػبدارُٙ أٚ ِمزٙب ٌزٛخٗ اٌفزبح إٌٝ اٌّذسخبد : 10 سلُ اٌج١بٟٔ اٌزّث١ً

  .اٌش٠بظ١خ
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54 
 

. ؟ً٘ اسرذاء اٌسدبة اٌششػٟ ٘ٛ اٌغجت فٟ رٌه: نثاَيانسؤال ا

 ِؼشفخ إرا وبْ اٌسدبة اٌششػٟ ٘ٛ اٌغجت فٟ ػذَ زعٛس اٌّشأح ٌٍفؼب١ٌبد :انغزض يُه

. اٌش٠بظ١خ ؟

.  اٌدذٚي ٠ٛظر ٌٕب ِب إْ وبْ اٌسدبة اٌغجت أَ ال؟:11اندذول رقى 

وبإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاساد  
2

وب اٌّسغٛثخ 
2 

اٌدذ١ٌٚخ 

ٔؼُ 
26 

 
26% 

ال  3.84 23.04
74 

 
74% 

اٌّدّٛع 
100 

 
100% 

: انخحهيم

 ِٓ اٌؼ١ٕخ رشٜ أْ اٌسدبة ٘ٛ اٌغجت فٟ ػذَ %26ِٓ خالي اٌدذٚي رج١ٓ ٌٕب أْ ٔغجخ 

 رشٜ أْ اٌسدبة ال ػاللخ ٌٗ %74زعٛسُ٘ ٌفؼب١ٌبد اٌش٠بظ١خ أِب إٌغجخ اٌّزجم١خ ٚاٌّزّثٍخ فٟ 

 . ثزٌه

  . اٌسدبة ال ٠مف وؼبئك أِبَ اٌّشدؼبدِٕٚٗ ٔغزٕزح أْ

 ٚثبٌّمبسٔخ وب
2

 ِغ 1 ػٕذ دسخخ زش٠خ 0.05 ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ 3.84 اٌدذ١ٌٚخ اٌّمذسح ة 

وب
2

 ٔدذ أْ وب23.04 اٌّسغٛث١خ اٌّمذسح ثـ 
2

 اٌّسغٛثخ أوجش ِٓ وب
2

 اٌدذ١ٌٚخ فإْ اٌفشق داي 

. إزصبئ١ب

 

  .٠ّثً ِب إْ وبْ اٌسدبة ال ٠غّر ٌٍّشأح ِٓ اٌز٘بة إٌٝ اٌّذسخبد: 11اٌزّث١ً اٌج١بٟٔ سلُ 
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. ؟ً٘ رىٍفخ اٌززاوش رمف وؼبئك أِبَ اٌّشدؼبد: نثانثانسؤال ا

.  ِؼشفخ ِب إْ وبٔذ اٌزىب١ٌف اٌخبصخ رمف وؼبئك أِبَ اٌّشدؼبد:انغزض يُه

.  اٌدذٚي ٠ٛظر ٌٕب إْ وبْ اٌزىٍفخ اٌخبصخ ثبٌززاوش ٟ٘ اٌغجت فٟ ٘زٖ اٌّشىٍخ:12اندذول رقى 

وبإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاساد  
2

وب اٌّسغٛثخ 
2 

اٌدذ١ٌٚخ 

ٔؼُ 
22 

 
22% 

ال  3.84 31.36
78 

 
78% 

اٌّدّٛع 
100 

 
100% 

: انخحهيم

 ٘ٓ ٠شخسْٛ اٌىفخ إٌٝ أْ رىٍفخ اٌززاوش رمف %26ِٓ خالي إٌزبئح رٛظر ٌٕب أْ ٔغجخ 

 %78وؼبئك أِبَ اٌّشدؼبد ِّٚب ٠ٕزح ػٕٗ ػذَ زعٛسُ٘ ٌّدش٠بد اٌفؼب١ٌبد اٌش٠بظ١خ أِب ٔغجخ 

 . فال رؼطٟ اٌزىٍفخ أ١ّ٘خ ٚرغزجؼذ ٚلٛفٙب ػبئك أِبُِٙ

  . اٌزىٍفخ ١ٌغذ ػبئك ٚالرُِٕٙٚٗ ٔغزٕزح أْ

 ٚثبٌّمبسٔخ وب
2

 ِغ 1 ػٕذ دسخخ زش٠خ 0.05 ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ 3.84 اٌدذ١ٌٚخ اٌّمذسح ة 

وب
2

 ٔدذ أْ وب31.36 اٌّسغٛث١خ اٌّمذسح ثـ 
2

 اٌّسغٛثخ أوجش ِٓ وب
2

 اٌدذ١ٌٚخ فإْ اٌفشق داي 

. إزصبئ١ب

 

 .٠ّثً ِب أْ وبٔذ اٌزىب١ٌف رؼ١ك ر٘بة اٌفز١بد إٌٝ اٌّالػت: 12 سلُ اٌج١بٟٔ اٌزّث١ً
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ً٘ اٌزٛل١ذ اٌّخصص ٌٍّجبس٠بد ٘ٛ غ١ش ِٕبعت ٌٍفز١بد ِّب ٠ّٕؼُٙ اٌزٛخٗ إٌٝ : نزابعانسؤال ا

. ؟اٌّالػت

.  ِؼشفخ إرا وبْ اٌزٛل١ذ اٌّخصص ٌٍّجبس٠بد عجت فٟ ػذَ زعٛسُ٘ اٌّجبس٠بد:انغزض يُه

 اٌدذٚي ٠ٛظر ٌٕب ِب إْ وبْ اٌزٛل١ذ اٌّخصص ٌٍّجبس٠بد عجت فٟ ػذَ :13اندذول رقى 

. زعٛسُ٘ ٌٍّجبس٠بد؟

وبإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاساد  
2

وب اٌّسغٛثخ 
2 

اٌدذ١ٌٚخ 

ٔؼُ 
49 

 
49% 

ال  3.84 0.04
51 

 
51% 

اٌّدّٛع 
100 

 
100% 

: انخحهيم

 رشٜ أْ اٌزٛل١ذ اٌزٞ %49ِٓ خالي رس١ٍٍٕب ٌٕزبج االعزّبسح رٛصٍٕب إٌٝ أْ ٔغجخ 

رخصصٗ اٌدّؼ١بد ٚاٌىٛٔفذسا١ٌبد ال ٠غبػذ اٌّشأح فٟ زعٛس٘ب ٌٍّجبس٠بد ٚال ٠ىْٛ فٟ صبٌسٙب 

 . فزشٜ أْ اٌزٛل١ذ ال ٠ىْٛ عجت فٟ رٌه%51أِب ٔغجخ 

  . اٌزٛل١ذ ال ٠ّثً عجت ٚخ١ٗ فٟ ػذَ رٛخٗ اٌّشأح إٌٝ اٌّذسخبدِٕٚٗ ٔغزٕزح أْ

 ٚثبٌّمبسٔخ وب
2

 ِغ 1 ػٕذ دسخخ زش٠خ 0.05 ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ 3.84 اٌدذ١ٌٚخ اٌّمذسح ة 

وب
2

 ٔدذ أْ وب0.04 اٌّسغٛث١خ اٌّمذسح ثـ 
2

 ِٓ وبأصغش اٌّسغٛثخ 
2

 داي  غ١ش اٌدذ١ٌٚخ فإْ اٌفشق

إزصبئ١ب 

 

  .٠ّثً دٚس اٌزٛل١ذ فٟ إػبلخ رٛاخذ اٌفز١بد فٟ اٌّذسخبد: 13 سلُ اٌج١بٟٔ اٌزّث١ً
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. ؟ً٘ ثؼذ اٌّغبفبد ِبث١ٓ اٌٍّؼت ٚإٌّبصي ٘ٛ اٌغجت فٟ رٌه: نخايسانسؤال ا

 ِؼشفخ ِب إْ وبٔذ اٌّغبفبد ِبث١ٓ اٌٍّؼت ٚإٌّبصي ٘ٛ اٌغجت فٟ ػذَ زعٛسُ٘ :انغزض يُه

. ٌٍّجبس٠بد

.  ٠ّثً دٚس ثؼذ اٌّغبفبد فٟ ػذَ زعٛس اٌّشأح ٌٍفؼب١ٌبد اٌش٠بظ١خ :14اندذول رقى 

وبإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاساد  
2

وب اٌّسغٛثخ 
2 

اٌدذ١ٌٚخ 

ٔؼُ 
44 

 
44% 

ال  3.84 1.44
56 

 
56% 

اٌّدّٛع 
100 

 
100% 

: انخحهيم

 ِٓ أفشاد اٌؼ١ٕخ ٠شْٚ أْ ثؼذ اٌّغبفخ ث١ٓ اٌٍّؼت %44ِٓ خالي إٌزبئح ٔدذ ٔغجخ 

 فزشٜ أْ اٌّغبفخ ال دٚس ٌٙب فٟ %56ٚإٌّبصي ٘ٛ اٌغجت فٟ ػذَ زعٛسُ٘ ٌٍّجبس٠بد أِب ٔغجخ 

 .رٌه ثزؼ١ٍٍُٙ ألخٛثزُٙ ثزٛفش وً إِىب١ٔبد اٌغفش

  . اٌّغبفبد ٚثؼذ٘ب ػٓ إٌّبصي ال رؼشلً رٛخٗ اٌفز١بد إٌٝ اٌّذسخبدِٕٚٗ ٔغزٕزح أْ

 ٚثبٌّمبسٔخ وب
2

 ِغ 1 ػٕذ دسخخ زش٠خ 0.05 ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ 3.84 اٌدذ١ٌٚخ اٌّمذسح ة 

وب
2

 ٔدذ أْ وب1.44 اٌّسغٛث١خ اٌّمذسح ثـ 
2

 ِٓ وبأصغش اٌّسغٛثخ 
2

 داي  غ١ش اٌدذ١ٌٚخ فإْ اٌفشق

. إزصبئ١ب

 

  .٠ّثً دٚس اٌّغبفبد فٟ إثؼبد اٌفزبح ػٓ اٌّذسخبد اٌش٠بظ١خ: 14 سلُ اٌج١بٟٔ اٌزّث١ً
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 .اٌدبٔت إٌفغٟ ٚاٌٛػٟ اٌثمبفٟ :انًحىر انزابع

 .ً٘ ٌٍسشّخ ٚاٌخدً دٚس فٟ ٘زا األخ١ش؟: انسؤال األول

 .ِؼشفخ ِب إْ وبٔذ اٌّشأح رٛاخٗ ػبئك اٌسشّخ ٚاٌخدً ِّب ٠ذفؼٙب إٌٝ ػذَ اٌزٛخٗ: انغزض يُه

 .٠ٛظر ِب إْ وبٔذ اٌسشّخ ٚاٌخدً ٌّٙب دٚس فٟ ٘زا األخ١ش: 15اندذول رقى 

وبإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاساد  
2

وب اٌّسغٛثخ 
2 

اٌدذ١ٌٚخ 

ٔؼُ 
68 

 
68% 

ال  3.84 12.96
32 

 
32% 

اٌّدّٛع 
100 

 
100% 

: انخحهيم

 ٟٚ٘ رّثً دٚس %86 أخبثٛا ثٕؼُ ثٕغجخ 68ِٓ خالي إٌزبئح اٌّسصً ػ١ٍٙب ٔالزظ أْ 

 ٠شْٚ أْ %32 ٟٚ٘ رّثً 32أِب إٌغجخ اٌّزجم١خ . اٌسشّخ ٚاٌخدً فٟ ػذَ رٛخُٙٙ إٌٝ اٌّالػت

اٌسشّخ ٚاٌخدً صفزبْ ٠ّىٓ اٌزغٍت ػ١ٍّٙب ٚال ٠شْٚ أُٔٙ عجت فٟ ػذَ زعٛسُ٘ ٌّدش٠بد 

 . اٌّجبس٠بد

  . اٌسشّخ ٚاٌخدً ٌّٙب دٚس وج١ش فٟ ػذَ رٛخٗ اٌّشأح إٌٝ اٌّالػتِٕٚٗ ٔغزٕزح أْ

 ٚثبٌّمبسٔخ وب
2

 ِغ 1 ػٕذ دسخخ زش٠خ 0.05 ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ 3.84 اٌدذ١ٌٚخ اٌّمذسح ة 

وب
2

ٔدذ أْ وب12.96 اٌّسغٛث١خ اٌّمذسح ثـ 
2

 اٌّسغٛثخ أوجش ِٓ وب
2

 اٌدذ١ٌٚخ فإْ اٌفشق داي 

. إزصبئ١ب

 

 

  .٠ّثً رأث١ش اٌسشّخ ٚاٌخدً ػٍٝ رٛاخذ اٌّشأح فٟ اٌّذسخبد: 15 سلُ اٌج١بٟٔ اٌزّث١ً
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 .ً٘ ٔمص اٌٛػٟ اٌثمبفٟ ٘ٛ اٌغجت فٟ ػذَ رٛخٗ اٌّشأح إٌٝ اٌّذسخبد ؟: انسؤال انثاَي

 .ِؼشفخ ِب إْ وبْ اٌٛػٟ اٌثمبفٟ ٌٗ دٚس فٟ ػذَ زعٛس اٌّشأح ٌٍفؼب١ٌبد اٌش٠بظ١خ: انغزض يُه

 .٠ّثً اٌٛػٟ اٌثمبفٟ ٚدٚسٖ فٟ دفغ اٌّشأح إٌٝ زعٛس اٌفؼب١ٌبد اٌش٠بظ١خ: 16اندذول رقى 

وبإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاساد  
2

وب اٌّسغٛثخ 
2 

اٌدذ١ٌٚخ 

ٔؼُ 
67 

 
67% 

ال  3.84 11.56
33 

 
33% 

اٌّدّٛع 
100 

 
100% 

: انخحهيم

 ِٓ ػ١ٕخ االعزّبسح رشٜ أْ %67ِٓ خالي إٌزبئح اٌّسصً ػ١ٍٙب رٛصٍٕب إٌٝ أْ ٔغجخ 

ٔمص اٌٛػٟ اٌثمبفٟ ٌٗ دٚس فٟ ػذَ رٛخٗ اٌّشأح إٌٝ اٌّذسخبد أِب إٌغجخ اٌّزجم١خ ٚاٌّزّثٍخ فٟ 

 . فزشٜ أْ اٌٛػٟ اٌثمبفٟ ال دٚس ٌٗ فٟ رٌه33%

  . اٌٛػٟ اٌثمبفٟ ٠غبػذ اٌّشأح اٌدضائش٠خ ػٍٝ اٌزٛخٗ إٌٝ اٌّالػتِٕٚٗ ٔغزٕزح أْ

 ٚثبٌّمبسٔخ وب
2

 ِغ 1 ػٕذ دسخخ زش٠خ 0.05 ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ 3.84 اٌدذ١ٌٚخ اٌّمذسح ة 

وب
2

ٔدذ أْ وب11.56 اٌّسغٛث١خ اٌّمذسح ثـ 
2

 اٌّسغٛثخ أوجش ِٓ وب
2

 اٌدذ١ٌٚخ فإْ اٌفشق داي 

. إزصبئ١ب

 

  .٠ّثً دٚس اٌٛػٟ اٌثمبفٟ فٟ رٛخٗ اٌفزبح إٌٝ اٌّالػت: 16 سلُ اٌج١بٟٔ اٌزّث١ً
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 .ً٘ ػذَ االززىبن ثبٌثمبفبد األخشٜ ٘ٛ اٌغجت فٟ ٘زٖ اٌّشىٍخ؟: انسؤال انثانث

 .ٔش٠ذ ِؼشفخ ِذٜ رأث١ش اٌثمبفبد األخشٜ فٟ دػُ اٌّشأح فٟ زعٛس٘ب إٌٝ اٌّالػت: انغزض يُه

 .٠ّثً دٚس اٌثمبفبد اٌّخزٍفخ ٚرأث١ش٘ب ػٍٝ اٌّشأح اٌدضائش٠خ: 17اندذول رقى 

وبإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاساد  
2

وب اٌّسغٛثخ 
2 

اٌدذ١ٌٚخ 

ٔؼُ 
46 

 
46% 

ال  3.84 0.64
54 

 
54% 

اٌّدّٛع 
100 

 
100% 

: انخحهيم

 ٠شْٚ أْ االززىبن ثبٌثمبفبد %46ِٓ خالي إٌزبئح اٌّسصً ػ١ٍٙب رٛصٍٕب إٌٝ أْ ٔغجخ 

 ف١شْٚ أْ اٌثمبفبد األخشٜ ال رأث١ش %54األخشٜ ٠ذػُ اٌجٕذ فٟ رٛخٙٙب إٌٝ اٌّالػت أِب ٔغجخ 

 .ٌٙب ػٍٝ اٌّشأح اٌدضائش٠خ ِبداِذ ِثمفخ ٌٚٙب ثمخ فٟ ٔفغٙب ردبٖ سأ٠ٙب

 اٌثمبفبد األخشٜ ٚاالززىبن ثٙب ال دٚس ٌٗ فٟ ِشىٍزٕب ٚال ٠غبػذ اٌّشأح ِٕٚٗ ٔغزٕزح أْ

  .اٌدضائش٠خ ػٍٝ اٌزٛخٗ إٌٝ اٌّالػت ِٓ أخً إٌّبصشح

 ٚثبٌّمبسٔخ وب
2

 ِغ 1 ػٕذ دسخخ زش٠خ 0.05 ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ 3.84 اٌدذ١ٌٚخ اٌّمذسح ة 

وب
2

ٔدذ أْ وب0.64 اٌّسغٛث١خ اٌّمذسح ثـ 
2

 ِٓ وبأصغش اٌّسغٛثخ 
2

 داي  غ١ش اٌدذ١ٌٚخ فإْ اٌفشق

. إزصبئ١ب

 

  .٠ّثً دٚس اٌثمبفبد فٟ رسف١ض اٌّشأح ػٍٝ اٌزٛخٗ إٌٝ اٌّذسخبد اٌش٠بظ١خ: 17 سلُ اٌج١بٟٔ اٌزّث١ً
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 .ً٘ اخز اٌّفَٙٛ اٌخبغئ ٌٍش٠بظخ ٌٗ دٚس فٟ رٌه؟: انسؤال انزابع

 .ِؼشفخ ِب إْ وبْ اٌزؼشف اٌخبغئ ٌٍش٠بظخ ٌٗ دٚس فٟ رٌه: انغزض يُه

 .٠ٛظر اٌدذٚي ِب إْ وبْ اٌزؼش٠ف اٌخبغئ ٌٍش٠بظخ ٌٗ دٚس فٟ رٌه: 18اندذول رقى 

وبإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاساد  
2

وب اٌّسغٛثخ 
2 

اٌدذ١ٌٚخ 

ٔؼُ 
73 

 
73% 

ال  3.84 21.16
27 

 
27% 

اٌّدّٛع 
100 

 
100% 

: انخحهيم

 ِٓ آساء اٌؼ١ٕخ %73ِٓ خالي إٌزبئح اٌّسصً ػ١ٍٙب فٟ اٌدذٚي أػالٖ ٔالزظ أْ ٔغجخ 

 رشٜ أْ %27رشٜ أْ اٌّفَٙٛ اٌخبغئ ٌٍش٠بظخ ٌٗ دٚس فٟ رٌه أِب إٌغجخ اٌّزجم١خ ٚاٌّمذسح ة 

 .اخز اٌّفَٙٛ اٌخبغئ ٌٍش٠بظخ ال ػاللخ ٌٗ ثٙزٖ اٌّشىٍخ

 أخز اٌّفَٙٛ اٌخبغئ ٌٗ رأث١ش ثٕغجخ وج١شح ػٍٝ ػذَ رٛاخذ اٌّشدؼبد فٟ ِٕٚٗ ٔغزٕزح أْ

  .ِذسخبد وشح اٌمذَ اٌدضائش٠خ ٚ٘زا ِب رٛافك ػ١ٍٗ ِؼظُ ا٢ساء اٌّسصً ػ١ٍٙب

 ٚثبٌّمبسٔخ وب
2

 ِغ 1 ػٕذ دسخخ زش٠خ 0.05 ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ 3.84 اٌدذ١ٌٚخ اٌّمذسح ة 

وب
2

ٔدذ أْ وب21.16 اٌّسغٛث١خ اٌّمذسح ثـ 
2

 اٌّسغٛثخ أوجش ِٓ وب
2

 اٌدذ١ٌٚخ فإْ اٌفشق داي 

. إزصبئ١ب

 

 

  . ٠ّثً ٔغجخ رأث١ش اٌّفَٙٛ اٌخبغئ ػٍٝ غ١بة اٌّشدؼبد فٟ اٌّذسخبد: 18 سلُ اٌج١بٟٔ اٌزّث١ً
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 .ً٘ وثشح اٌؼٕف فٟ اٌّالػت ٚأػّبي اٌشغت ٌٗ دٚس فٟ ٘زا األخ١ش؟: انسؤال انخايس

 .ِؼشفخ ِب إْ وبْ اٌؼٕف فٟ اٌّالػت ٚأػّبي اٌشغت ٌٗ دٚس فٟ رٌه: انغزض يُه

 .٠ج١ٓ اٌدذٚي إْ وبْ اٌؼٕف فٟ اٌّالػت ٚأػّبي اٌشغت ٌٗ دٚس فٟ رٌه: 19اندذول رقى 

وبإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاساد  
2

وب اٌّسغٛثخ 
2 

اٌدذ١ٌٚخ 

ٔؼُ 
90 

 
90% 

ال  3.84 64
10 

 
10% 

اٌّدّٛع 
100 

 
100% 

: انخحهيم

 ِٓ أفشاد اٌؼ١ٕخ ٠شْٚ أْ %90ِٓ خالي رس١ٍٍٕب ٌٕزبئح االعزّبسح رٛصٍٕب إٌٝ أْ ٔغجخ  

 ف١شْٚ أْ %10وثشح اٌؼٕف فٟ اٌّالػت ٘ٛ اٌغجت فٟ ػذَ رٛاخذ اٌّشدؼبد ٕ٘بن أِب ٔغجخ 

 .اٌؼٕف ال دخً ٌٗ فٟ رٌه

  . اٌؼٕف فٟ اٌّالػت ٠سشَ اٌّشدؼبد ِٓ رٛاخذُ٘ فٟ اٌّذسخبدِٕٚٗ ٔغزٕزح أْ

 ٚثبٌّمبسٔخ وب
2

 ِغ 1 ػٕذ دسخخ زش٠خ 0.05 ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ 3.84 اٌدذ١ٌٚخ اٌّمذسح ة 

وب
2

ٔدذ أْ وب 64 اٌّسغٛث١خ اٌّمذسح ثـ 
2

 اٌّسغٛثخ أوجش ِٓ وب
2

.  اٌدذ١ٌٚخ فإْ اٌفشق داي إزصبئ١ب

 

٠ّثً ٔغجخ رأث١ش اٌؼٕف ػٍٝ غ١بة اٌّشأح ػٍٝ اٌّذسخبد اٌش٠بظ١خ ٌىشح : 19 سلُ اٌج١بٟٔ اٌزّث١ً
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 مقارنة النتائج بالفرضيات 
 من خبلؿ فرضيتنا ادلتمثلة يف اسباب غياب ادلشجعات عن ادلدرجات كرة القدـ اجلزائرية الفرضية االولى

 يعود اذل عوامل اسرية 
من جبلؿ النتائج ادلتحصل عليها يتضح لنا انو ربققت ىذه الفرضية اذل حد كبَت من خبلؿ االستبيانات 

  يركف اف االسرة ذلا دكر كبَت يف ىذخ ادلشكلة 83صلد اف
من خبلؿ االجابة على التساؤؿ ادلطركح ىل لبلخوة دكر يف منع اخواهتم من التوجو اذل ادللعب من اجل 

 يركف اف االخوة ذلم دكر كبَت كال يًتكوف اخواهتم تذىنب 86مناصرة  الفريق ادلفضل لديهم صلد اف نسبة 
 اذل ادلدرجات 

 من االجابات على التساؤؿ اخلاص باالىل ك االقارب ترل ك ىذا ما يثبت اف 76باالضافة اذل اف نسبة 
 ذلم دكر يف عدـ توجو ادلراة اذل ادلدرجات 

ك ما نستخلصو من كل ىذه التساؤالت اف اجلانب االسرم لو تاثَت كبَت ك يعد كعامل اساسي يف عدـ 
 توجو ادلراة اذل ادلدرجات من اجل ادلناصرة 

  ؽلكن القوؿ اف ىذه الفرضية ثبتت صحتها اذل حد كبَت ك كانت كااليت الفرضية الثانية
 العادات ك التقاليد ك احلالة االجتماعية ؽلكنها الوقوؼ كعائق اماـ ادلراة اجلزائرية يف توجهها اذل ادلدرجات 
ك الثبات صحة ىذه الفرضية قمنا بطرح عدة اسئلة اليت تشَت اذل التاثَت السليب لعادات ك تقاليد رلتمعنا 

 13 12 11 10)على توجو ادلراة اجلزائرية اذل مدرجات كرة القدـ اجلزائريةك ذبلى ذلك يف اجلداكؿ رقم 
 من النساء يركف اف العادات ك التقاليد اجلاصة دبجتمعنا سبقت توجو ادلراة اذل 88اذ صلد اف نسبة  ( 14

 من افراد العينة ترل اف التكلفة اخلاصة ببيع التذاكر ذلا دكر يف 50ادلدرجات كما نبلحظ ايضا اف نسبة 
 من االراء يركف اف التوقيت ادلخصص للمباريات غَت مناسب ك ال 49ذلك ك يف ادلقابل صلد اف نسبة 

 يسمح للمراة بالتوجو اذل ادلدرجات الف اغلبةية ادلباريات تقاـ ليبل كىذا ال يتناسب مع رلتمعنا 
ك بالنسبة للذين يقولوف اف احلجاب الشرعي ال يسمح  للمراة من التوجو اذل ادلبلعب فاف  نسبة االجابة 

  كمنو نستنتج اف احلجاب 70 اما نسبة االجابة ببل  فهي تفوؽ 26على ىذا السؤاؿ كانت االجابة بنعم 
 ال يعيق توجو ادلراة اذل ادلدرجات 

ك ما توصلنا اليو من خبلؿ االجابة على االسئلة اخلاصة بفرضيتنا فاف العادات ك التقاليد ك احلالة 
 االجتماعية ىي بدكرىا تقف كعائق اماـ ادلراة كال تسمح ذلا بالتوجو اذل ادلدرجات من اجل ادلناصرة

 (اسباب نقص ادلشجعات راجع اذل عوامل نفسية كثقافية) من خبلؿ فرضية البحث الثالثة الفرضية الثالثة
صلد نسبة  ( 19 18 17 16 15)ففي احملور اخلاص ك ادلتعلق هبذه الفرضية صلد اف اجلداكؿ رقم 



 االستنتاجات والتوصيات                                                              : الفصل الثالث 

 

64 
 

من النسوة يركف اف اجلانب النفسي ك ادلتمثل يف اخلجل ك احلشمة  ذلما دكرا فعاؿ يف ىذه ادلشكلة اما 68
  يركف اف الوعي الثقايف ك نقصو يف رلتمعنا ىو السبب يف ذلك 67نسبة 

 يركف اف اخذ ادلفهـو اخلاطئ للرياضة ك دكرىا الفعاؿ بالنسبة للمرأة خاصة كاجملتمع 73يف ادلقابل صلد اف 
 عامة ىو السبب الذم ؽلنع ادلرأة من التوجو اذل ادلدرجات 

 من االجابات ادلتحصل عليها يركف اف كثرة العنف يف ادلبلعب ك اعماؿ 90فيما صلد نسبة 
 الشغب اليت تعرفها ادلبلعب اجلزائرية خاصة يف االكنة االخَتة ىو السبب يف عدـ توجو ادلراة اذل ادلدرجات 

 اف نقص اك عدـ االحتكاؾ بالثقافات االخرل يؤثر سلبا علينا كغلعل تفكَتنا زلدكد ذباه الرياضة 
كما نتوصل اليو ىو اف اجلانب النفسي ك نقص الوعي الثقايف يقفاف اماـ ادلراة اجلزائرية ك ؽلنعاهنا من 

 التوجو اذل ادلدرجات من اجل ادلناصرة 
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 االقتراحات والتوصيات
بعد عملية ربليل البيانات اإلستبيانية ذبلى لنا أف ظاىرة غياب العائبلت كادلشجعات عن 

مدرجات كرة القدـ اجلزائرية ىي من الظواىر ادلتفشية داخل اجملتمع اجلزائرم كاألكثر انتشارا لذا غلب 
: تسليط الضوء على ىذه الظاىرة بصفة كبَتة كلذلك نقًتح بعض التوصيات كمن أعلها ما يلي

إعطاء ادلفهـو الصحيح للرياضة كدكرىا الفعاؿ يف تقوية اجلانب البدين كالنفسي كزبلصها لكثَت  (1
 .من األمراض

 .إعطاء اىتماـ كبَت من أىل االختصاص من أجل ربفيز ادلرأة على التشجيع كادلناصرة (2
 .زلاكلة إجراء حبوث معمقة رباكؿ إغلاد حل دلشكلتنا كاحلد من ىذه الظاىرة (3
 .زلاكلة الفصل بُت اجلنسُت يف ادلدرجات من أجل تفادم ظاىرة االختبلط (4
 .غلب توفَت األمن داخل ادلدرجات ألجل تفادم ظاىرة العنف كالشغب (5
 .زلاكلة االحتكاؾ بالثقافات األخرل من أجل زيادة الوعي الثقايف كالتفتح (6

 توعية اجملتمع اجلزائرم دكف ادلساس بالعادات كالتقاليد كالدين احلنيف
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: االستنتاجات
من خبلؿ حبثنا ىذا استنتجنا أنو كرغم األعلية اليت أعطتها الدكلة للرياضة إال أف ىناؾ نقص 

. كانعداـ تواجد ادلشجعات يف مدرجات كرة القدـ اجلزائرية
كمن خبلؿ دراستنا كادلتمثلة يف معوقات حضور العائبلت كادلشجعات يف مدرجات مبلعب كرة 

. القدـ اجلزائرية
كعلى ضوء النتائج احملصل عليها من االستبيانات ادلقدمة لعينة البحث اتضحت لنا أىم النتائج 

:  كالعوامل اليت أدت إذل ظهور الظاىرة كادلتمثلة فيما يلي
اجلانب األسرم كاحمليط االجتماعي الذم تعيش فيو ادلرأة اجلزائرية كانا من أىم األسباب اليت  (1

. تعيقها من التوجو إذل ادلبلعب
 .عاداتنا كتقاليدنا كديننا احلنيف كذلك ذلما الدكر الفعاؿ يف ىذه الظاىرة (2
نقص الوعي الثقايف كأخذ ادلفهـو اخلاطئ للرياضة يدفع باألسر اجلزائرية إذل منع بناهتم من التوجو  (3

 .إذل ادلبلعب
كخبلصة القوؿ أف مشكلة غياب ادلرأة اجلزائرية عن مدرجات كرة القدـ اجلزائرية ناتج عن دكافع نفسية 

. كاجتماعية كاليت تدخل يف إطار عادات كتقاليد كل منطقة خاصة كأسرة خاصة
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يهخص انذراســـــــــــت 

 . العائبلت كادلشجعات يف مدرجات كرة القدـ اجلزائرية غيابمعوقات: عنوان الدراســــة-1
  .معرفة األسباب اليت تعيق ادلشجعات يف احلضور إذل مدرجات كرة القدـ اجلزائرية :هدف الدراســـــــة-2

ىي األسباب احلقيقية اليت تقف كعائق أماـ العائبلت اجلزائرية كادلشجعات حلضورىا  ما :مشكلة الدراسة
 .إذل ادلدرجات دلتابعة مباريات كرة القدـ اجلزائرية

 :ويمكن تحديد مشكل البحث في التساؤالت التالية
 ىل تعود األسباب إذل العامل االجتماعي كاألسرم؟. 

 ىل تعود أسباب غياهبم إذل عادات كتقاليد رلتمعنا؟. 

 ىل تعود األسباب إذل عوامل ثقافية كاقتصادية؟. 

 ىل تعود األسباب إذل عامل السياحة؟. 

 ىل تعود األسباب إذل نقص التحفيز من طرؼ اإلعبلـ؟. 

 .تعود أسباب غياب العائبلت إذل عوامل أسرية: فرضيات الدراسة 
 تعود أسباب غياب ادلشجعات عن ادلدرجات إذل العامل الديٍت كالعادات كالتقاليد اجلزائرية.  

 تعود أسباب غياب ادلشجعات عن ادلدرجات إذل العوامل االجتماعية كالثقافية . 

 تعود أسباب غياب ادلشجعات عن ادلدرجات إذل العوامل االقتصادية. 

 :إجراءات الدراسة الميدانية
 .  قطاعات03 امرأة يف 100 مت اختيار العينة بشكل عشوائي كسبثلت يف :العينة (1

مستشفى أضبد  :أجريت الدراسة ادليدانية  يف ثبلثة قطاعات: المجال الزمني والمكاني (2
 . فرانسيس بدائرة كادم ارىيو كدار القضاء كجامعة الربمادية بوالية غليزاف

كانت بداية إجراء البحث النظرم من هناية شهر ديسمرب إذل هناية شهر فيفرم أما البحث 
التطبيقي فقد مت من بداية شهر مارس إذل بداية  شهر افريل كخبلؿ ىذه الفًتة مت توزيع االستمارات 

 .كتفريغها كربليل النتائج احملصل عليها باستعماؿ الطريقة اإلحصائية
 اعتمد الطالباف على ادلنهج ادلسحي كذلك دلبلئمتو لطبيعة البحث ادلراد العمل أك القياـ :المنهج المعتمد

 . بو
 اتبعنا تقنية االستبياف اليت تعترب من أصلع الطرؽ للحصوؿ على معلومات :الوسائل المستعملة في الدراسة
 . حوؿ موضوع أك مشكلة البحث
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 :النتائج المحصل عليها
  اجلانب االجتماعي كاألسرم بصفة خاصة ىو العائق الذم يواجو ادلرأة كؽلنعها من التوجو

 . إذل ادلدرجات

 أغلبية النسوة ذلن الرغبة يف التوجو إذل ادلبلعب من أجل ادلناصرة. 

  أغلبية اآلراء احملصل عليها ترل أف توجو ادلرأة إذل ادلبلعب ال عبلقة لو بالدين أك
 .االضلراؼ كما يرل البعض اآلخر

 العامل النفسي لو دكر يف ىذه ادلشكلة. 

 :استخالصات واقتراحات
  نشر الوعي الثقايف بُت أفراد اجملتمع كتوعيتهم بأف توجو ادلرأة إذل ادلدرجات ليس تقليل منها

 . لبلحًتاـ كخركجها عن الدين

 زلاكلة ذبنب العوائق اليت تقف يف كجو ادلرأة اجلزائرية كسبنعها من التوجو إذل ادلدرجات . 

 اقًتاح دراسة جديدة يف ىذا اجملاؿ كالتعمق فيو. 

  توعية أفراد اجملتمع عامة كاألسرة خاصة كذلك بإقناع األكلياء كاإلخوة كاألزكاج بأف توجو
 .ادلرأة إذل ادلدرجات كذلك لتكوين رلتمع كاعي ك تطلعات الدكؿ العربية

        
 



 

 

يهخص انذراســـــــــــت 

 .ِؼٛلبد زعٛس اٌّشدؼبد فٟ ِذسخبد وشح اٌمذَ اٌدضائش٠خ: عُىاٌ انذراســــت-1

ِؼشفخ األعجبة اٌزٟ رؼ١ك اٌّشدؼبد فٟ اٌسعٛس إٌٝ ِذسخبد وشح اٌمذَ  :هذف انذراســـــــت-2

  .اٌدضائش٠خ

ٟ٘ األعجبة اٌسم١م١خ اٌزٟ رمف وؼبئك أِبَ اٌؼبئالد اٌدضائش٠خ ٚاٌّشدؼبد  ِب :يشكهت انذراست

 .ٌسعٛس٘ب إٌٝ اٌّذسخبد ٌّزبثؼخ ِجبس٠بد وشح اٌمذَ اٌدضائش٠خ

 :ويًكٍ ححذيذ يشكم انبحث في انخساؤالث انخانيت

 رؼٛد األعجبة إٌٝ اٌؼبًِ االخزّبػٟ ٚاألعشٞ؟ ً٘. 

 رؼٛد أعجبة غ١بثُٙ إٌٝ ػبداد ٚرمب١ٌذ ِدزّؼٕب؟ ً٘. 

 رؼٛد األعجبة إٌٝ ػٛاًِ ثمبف١خ ٚالزصبد٠خ؟ ً٘. 

 رؼٛد األعجبة إٌٝ ػبًِ اٌغ١بزخ؟ ً٘. 

 رؼٛد األعجبة إٌٝ ٔمص اٌزسف١ض ِٓ غشف اإلػالَ؟ ً٘. 

 .رؼٛد أعجبة غ١بة اٌؼبئالد إٌٝ ػٛاًِ أعش٠خ :فزضياث انذراست 

  رؼٛد أعجبة غ١بة اٌّشدؼبد ػٓ اٌّذسخبد إٌٝ اٌؼبًِ اٌذ٠ٕٟ ٚاٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ

  .اٌدضائش٠خ

 رؼٛد أعجبة غ١بة اٌّشدؼبد ػٓ اٌّذسخبد إٌٝ اٌؼٛاًِ االخزّبػ١خ ٚاٌثمبف١خ . 

 رؼٛد أعجبة غ١بة اٌّشدؼبد ػٓ اٌّذسخبد إٌٝ اٌؼٛاًِ االلزصبد٠خ. 

 :إخزاءاث انذراست انًيذاَيت

 .  لطبػبد03 اِشأح فٟ 100رُ اخز١بس اٌؼ١ٕخ ثشىً ػشٛائٟ ٚرّثٍذ فٟ  :انعيُت (3

ِغزشفٝ  :أخش٠ذ اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ  فٟ ثالثخ لطبػبد: انًدال انشيُي وانًكاَي (4

 . أزّذ فشأغ١ظ ثذائشح ٚادٞ اس١٘ٛ ٚداس اٌمعبء ٚخبِؼخ اٌجشِبد٠خ ثٛال٠خ غ١ٍضاْ

وبٔذ ثذا٠خ إخشاء اٌجسث إٌظشٞ ِٓ ٔٙب٠خ شٙش د٠غّجش إٌٝ ٔٙب٠خ شٙش ف١فشٞ أِب اٌجسث 

اٌزطج١مٟ فمذ رُ ِٓ ثذا٠خ شٙش ِبسط إٌٝ ثذا٠خ  شٙش افش٠ً ٚخالي ٘زٖ اٌفزشح رُ رٛص٠غ االعزّبساد 

 .ٚرفش٠غٙب ٚرس١ًٍ إٌزبئح اٌّسصً ػ١ٍٙب ثبعزؼّبي اٌطش٠مخ اإلزصبئ١خ



 

 

 اػزّذ اٌطبٌجبْ ػٍٝ إٌّٙح اٌّغسٟ ٚرٌه ٌّالئّزٗ ٌطج١ؼخ اٌجسث اٌّشاد اٌؼًّ أٚ :انًُهح انًعخًذ

 . اٌم١بَ ثٗ

 ارجؼٕب رم١ٕخ االعزج١بْ اٌزٟ رؼزجش ِٓ أٔدغ اٌطشق ٌٍسصٛي ػٍٝ :انىسائم انًسخعًهت في انذراست

 . ِؼٍِٛبد زٛي ِٛظٛع أٚ ِشىٍخ اٌجسث

 :انُخائح انًحصم عهيها

  اٌدبٔت االخزّبػٟ ٚاألعشٞ ثصفخ خبصخ ٘ٛ اٌؼبئك اٌزٞ ٠ٛاخٗ اٌّشأح ٠ّٕٚؼٙب

 . ِٓ اٌزٛخٗ إٌٝ اٌّذسخبد

 أغٍج١خ إٌغٛح ٌٙٓ اٌشغجخ فٟ اٌزٛخٗ إٌٝ اٌّالػت ِٓ أخً إٌّبصشح. 

  ٓأغٍج١خ ا٢ساء اٌّسصً ػ١ٍٙب رشٜ أْ رٛخٗ اٌّشأح إٌٝ اٌّالػت ال ػاللخ ٌٗ ثبٌذ٠

 .أٚ االٔسشاف وّب ٠شٜ اٌجؼط ا٢خش

 اٌؼبًِ إٌفغٟ ٌٗ دٚس فٟ ٘زٖ اٌّشىٍخ. 

 :اسخخالصاث واقخزاحاث

  ٔشش اٌٛػٟ اٌثمبفٟ ث١ٓ أفشاد اٌّدزّغ ٚرٛػ١زُٙ ثأْ رٛخٗ اٌّشأح إٌٝ اٌّذسخبد ١ٌظ

 . رم١ًٍ ِٕٙب ٌالززشاَ ٚخشٚخٙب ػٓ اٌذ٠ٓ

  ٌِٝسبٌٚخ ردٕت اٌؼٛائك اٌزٟ رمف فٟ ٚخٗ اٌّشأح اٌدضائش٠خ ٚرّٕؼٙب ِٓ اٌزٛخٗ إ

 . اٌّذسخبد

 ٗالزشاذ دساعخ خذ٠ذح فٟ ٘زا اٌّدبي ٚاٌزؼّك ف١. 

  رٛػ١خ أفشاد اٌّدزّغ ػبِخ ٚاألعشح خبصخ ٚرٌه ثإلٕبع األ١ٌٚبء ٚاإلخٛح ٚاألصٚاج

خبصخ ٚٔسٓ ػٍٝ أثٛاة اززعبْ وأط أُِ ..... ثأْ رٛخٗ اٌّشأح إٌٝ اٌّذسخبد ١ٌظ زشاَ ٚال

 .   إفش٠م١ب

  

  



 

 

      Résumé : 

1-Titre de l'étude: les obstacles à la présence de cheerleaders rempli le football algérien. 

2. L'objectif de l'étude: pour connaître les raisons qui empêchent les pom-pom girls 

présents à des bandes de football algériens. 

Problème Étude: Quelles sont les vraies raisons qui se dressent comme un obstacle 

devant les familles et les pom-pom girls algériens à participer aux tribunes pour suivre 

les matchs de football algériens. 

Le problème peut être identifié dans les questions de recherche suivantes: 

• Les raisons remontent à l'assistante sociale et de la famille? 

• Les raisons de leur absence aux coutumes et traditions de notre société? 

• Les raisons remontent aux facteurs culturels et économiques? 

• Les raisons pour soutenir le facteur de tourisme? 

• Les raisons remontent à l'absence de stimulation par les médias? 

 Hypothèses de l'étude: Les raisons de l'absence des familles à des facteurs familiaux. 

• Les raisons de l'absence de pom-pom girls dans les gradins au facteur religieux et les 

coutumes et les traditions algériennes. 

• Les raisons de l'absence de pom-pom girls dans les gradins à des facteurs sociaux et 

culturels. 

• Les raisons de l'absence de pom-pom girls dans les gradins à des facteurs 

économiques. 

Les procédures de l'étude sur le terrain: 

1) Exemple: L'échantillon a été sélectionné de façon aléatoire et représentée dans 100 

femmes dans 03 secteurs. 

2) le domaine temporel et spatial: L'étude de terrain a été menée dans trois secteurs: 

Ahmed Francis Hospital Département Valley Arhio et Palais de justice et la province 

Université Albermadah Relizane. 

A été la recherche le début d'une recherche théorique de la fin de Décembre à la fin du 

mois de Février La appliqué a été depuis le début de Mars au début du mois d'Avril et 

pendant cette période a été la distribution de formulaires et déchargé et l'analyse des 

résultats obtenus en utilisant la méthode statistique. 

Approche adoptée: les talibans a adopté la méthode de l'enquête comme il convient la 

nature des travaux de recherche ou à faire. 



 

 

Les méthodes utilisées dans l'étude: Suivez la technique du questionnaire, qui est l'un 

des moyens les plus efficaces pour obtenir des informations sur un sujet ou un problème 

de recherche. 

Les résultats obtenus: 

• côté social et de la famille en particulier, est l'obstacle que rencontrent les femmes et 

les empêche d'aller dans les stands. 

• la majorité des femmes dans leur désir d'aller dans les stades pour le plaidoyer. 

• La majorité des points de vue reçus voir que la femme est allé à des stades n'a rien à 

voir avec la religion ou la déviation que d'autres vues. 

• facteur psychologique joue un rôle dans ce problème. 

Conclusions et suggestions: 

• étendre la sensibilisation culturelle entre les membres de la communauté et de leur 

faire prendre conscience que la femme est allée des stands pas et par respect pour la 

religion réduire. 

• essayer d'éviter les obstacles qui se dressent sur le visage des femmes algériennes et 

les empêchent d'entrer dans les stands. 

• Proposer une nouvelle étude dans ce domaine et la profondeur en elle. 

• éduquer les membres de la famille et de la société en général et en particulier saints 

persuader et frères et maris que les femmes allaient vers les stands ne sont pas haram 

..... pas privé et nous embrassons aux portes de la Coupe d'Afrique des Nations 

  

 

 
 
 
 
 

 

 


