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 .اضةيلمر  مرأةممارسة ال بأهمية

 



Study summary in english: 

The purpose of this study is to find out if most women in Mostaganem State 
are reluctant to exercise, the sample is: 30 women from the municipality of 
Tegedit and the municipality of Ain al-Nuweisi (Mostaganem). 

Most of the women in Mostaganem state do not practice sports for a number of 
reasons (primarily material problems and their preoccupation with their second-
class occupations). The proposal: to provide material and moral possibilities 

and to educate the family about the importance of women's exercise in sport. 
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 مقدمـــة:

الممارسة الرياضية بكؿ انواعيا واشكاليا اصبحت مظير مف مظاىر ازدىار  إف

وتقدـ االمـ و لغة عالمية تجاوزت كؿ العادات والفروؽ بيف البشر و بيف كال 

الجنسيف، باعتبارىا تجسد القيـ الروحية والثقافية و األخالؽ و التربية، وتحقؽ 

 ذا فيي تتأثر بالعمـ و التكنولوجيال مة لمبشرية.نبياؼ الدالغايات السامية واالى

ومف ىنا حظيت المرأة باىتماـ كبير مف الباحثيف في الحقبة األخيرة مف حيث 

 .تكوينيا مف جميع الجوانب و مف ذلؾ التكويف البدني الرياضي

وعمى الرغـ مف النظرة التي ال زالت تحجب المرأة عف إثبات جدارتيا وقدراتيا 

ات التي الزالت تعتقد ععديد مف المجتمعات خصوصا المجتمالبدنية والوظيفية في ال

أف  يخرج عف مجاؿ االىتماـ بالبيت وحاجيات العائمة الصغيرة ، اال دورىا ال أف

ودراسات تشير إلى إمكانية المرأة في اإلنجاز العالي الرياضة  وأبحاثىناؾ دالئؿ 

 .وتفوقيا في بعض المجاالت عف الرجؿ

 
كمجيود عضمي وذىني الـز حياة البشرية منذ القدـ، ونظرا لما تعتبر الرياضة 

أوحي بو واقع المجتمعات البشرية قديما وحاضرىا بأف كؿ شيء في ىذه الحياة إال 

ممارسي الرياضة ولو ىدفو وغايتو، فالحياة أىداؼ مسطرة وكذا الشأف بالنسبة ل

 .فميـ أىداؼ مسطرة يسعوف لتحقيقيا ،عامة
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، و لمعانية افيي متعدد تحديدهنا أردما إذا معقدا جدا  مصطمح  رعتبيػكما 

 ياضي.رلط النشاواالبدنية لثقافة ا نبيؽ رال تفالمألوفة و  المستيمة التعاريؼ 

 داخؿي رفة ما يجرمع وهإلجتماعية ا الظاىرة هذه لدراسةئيسي رلا اليدؼإف 

 العوامؿى و رألخاة إلجتماعيا العمـومعا  بموازاة تكوف ياضة رلا فدراسةلمجتمع ا

 دات... (.لعا، االمنطقة، لعائمةد ) ارلفا كالمحيط الذي يعيش فيو المؤثرة

ية دإلقتصاواإلجتماعية او لنفسية ا العوامؿ بدراسة اىتمت البحوث نم ركثيو

  .النسوية ياضة رلح انجا لتحديد لسياسيةاو 
  

 زلتميياو  تواجييالتي ا الصعوباتو  العوائؽ نم بالرغـ للمستحيؼ ارتع لـ بحيث

مرفولوجية في ؼ إلختالانتيجة  ليسأة، رلما إليو خضعت الذي القانونيإلجتماعي ا

مسألة  وهؼ إلختالا لكأف  حيثلثقافة افي  نيكم زلتمييا نلكأة و رلمو ا الرجؿ

 ثقافة. 

 لخدا النسويةياضة رلا حوؿ الضوء تسميطوري رلضا نم أنو ارتأينا هنا نمو

 القوانيفياضية بمكانة في رلوا البدنيةبية رلتدة اما حظيت حيث التربويةت سساؤلما

ف فكا التمميذات  طرف نم اقباال  ؼرتع مل أنيا دةلماا ىذه زما يمي لكف التشريعية

 جعمت المرأةلتي اإلجتماعية ا العوامؿو لحقيقية ب ااُلسباا نع البحثوري رلضا نم

 .ياضيةرلوا ةالبدنيبية رلتا باألحرى التمميذة تتخذ موقفا تجاه أو
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لموصوؿ بالحركة الرياضية إلى  ى الرياضةتطوير مستو تسعى معظـ الدوؿ إلى 

حيث أصبحت الرياضة مرآة لمشعوب ودليؿ حضارة وتطور،وال  المستويات األعمى،

يتحقؽ ذلؾ إال مف خالؿ تضافر جيود العامميف في ىذا المجاؿ مف إدارييف 

ف نجاح أي  أعمىومدربيف والعبيف وحكاـ لموصوؿ بمختمؼ الرياضات لمستويات  وا 

معرفية لعبة يرتكز عمى العديد مف العناصر مثؿ اإلمكانات المادية والفنية وال

 (3102)صدرالديػػف،  .والتدريبية إضافة إلى التحكيـ

ولقد ظيرت عدة دراسات وبحوث تناولت عالقة المرأة بالرياضة واتخدت ليا 

عناويف متشابية في مغزاىا االجتماعي، لعؿ اىـ عنوانيا "عزوؼ المرأة عف 

 ممارسة الرياضة"

الرياضة بالنسبة لممرأة انما ىو وليد حالة اغتراب ثقافي ولكف العزوؼ عف 

 جتماعي متصؿ بالرياضة.ا

تاريخية فيي جزء مف بنية  اجتماعيةفالرياضة فعالية فردية وجماعية وظاىرة 

حضارية متكاممة وتعكس اإليديولوجية وتظير فييا السياسة وتتجسد فييا القيـ 

 واألخالؽ والثقافة والتربية.

كؿ دولة عمى تطوير ىذا الميداف وأصبحت مختمؼ الشرائح والفئات  وليذا عممت

تمارس ىذا النشاط الحيوي بما فيو العنصر النسوي الذي يساىـ بفعالية في ىذا 
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النشاط عبر مختمؼ دوؿ العالـ، وتعتبر الجزائر مف بيف الدوؿ التي تسعى منذ 

عطائيا  إلى استقالليا  بالغا ومكانة مرموقة. اىتماماالتكفؿ بالرياضة وا 

يجري داخؿ  ىو معرفة ما االجتماعيةإف اليدؼ الرئيسي لدراسة ىذه الظاىرة 

األخرى والعوامؿ المؤثرة  االجتماعيةالمجتمع فدراسة الرياضة تكوف بموازاة العمـو 

 كالمحيط الذي يعيش فيو الفرد )العائؿ، المنطقة، العادات...(.

 واالقتصادية واالجتماعيةة العوامؿ النفسية بدراس اىتمتوكثيرا مف البحوث 

 لتحديد نجاح الرياضة النسوية.

فماذا عف الممارسة النسوية لمرياضة في النوادي؟ فيؿ برزت المرأة في ىذا 

 ؟األخرىالمجاؿ كبقية المجاالت 

بحيث لـ تعرؼ المستحيؿ بالرغـ مف العوائؽ والصعوبات التي تواجييا والتمييز 

رفولوجية و المرأة، ليس نتيجة االختالؼ في م إليو خضعتاالجتماعي القانوني الذي 

 الرجؿ والمرأة.

أنو مف الضروري تسميط الضوء حوؿ الرياضة النسوية لمبحث  ارتأيناومف ىنا 

امؿ االجتماعية التي جعمت المرأة تتخذ موقفا تجاه الحقيقية والعو  األسبابعف 

 النشاط الرياضي.

 :البحث  مشكمة -2
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تشير األبحاث التي أجريت لمعرفة مستوى النشاط البدني الممارس لمسيدات 

كبير في مستوى  انخفاضالمرتبط بالصحة ليـ في العديد مف المجتمعات إلى وجود 

 المرتبطة بالصحة، وخاصة بوالية مستغانـ. ممارسة الرياضة

لكف عند زيارتنا لعدة نوادي الحظنا عزوؼ المرأة عف ممارسة الرياضة رغـ 

أىميتيا مف الجانب البدني والصحي والنفسي لممرأة، ولكؿ المراحؿ العمرية، وذا ما 

مى دفعنا لمقياـ ببحثنا ىذا المتمثؿ في معرفة أسباب عزؼ المرأة المستغانمية ع

 ممارسة الرياضة ضمف النوادي الرياضة.

 ماهي األسباب التي تؤدي إلى عزوف النساء عن ممارسة الرياضة بوالية مستغانم؟ -

 :أهداف -3

 * معرفة أسباب عزوؼ المرأة عف ممارسة الرياضة

 األسباب االجتماعية والثقافية والدينية لعزوؼ المرأة عف الممارسة* معرفة 

 الرياضية بوالية مستغانـ

 الفرضيات: -4

 .أىمية ممارسة المرأة لمرياضة لكؿ المراحؿ العمريةالفرضية العامة:  4-1

 الفرضيات الجزئية:  4-2

  الممارسة  اعتبارا يومحيط االجتماعيةالنظرة عينة الدراسة اعتبرت

 .الرياضية لمنساء عائؽ أماـ مزاولتيف النوادي الرياضية
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  بسبب العوامؿ الدينية عدـ ممارسة الرياضة. 

 أهمية البحث والحاجة له: -5

العمؿ عمى وضع مرجع عممي يعمؿ عمى تزويد نواد من الجانب العممي:  - أ

ومدربيف خاصة لمسيدات، مف أجؿ تحديد مختمؼ االىتمامات الخاصة 

 بيذه الشريحة والعمؿ عمييا.

 من الجانب العممي:  - ب

  الرياضة، ومدى تأثير عدـ ممارستيا عمى التوعية بدور ممارسة

 الصحة.

  واقتراحالعمؿ عمى نشر الوعي بيف السيدات عف طريؽ أجيزة اإلعالـ 

 فتح نواٍد رياضية.

 مصطمحات البحث: -6

 الرياضة النسوية: 6-1

ليست نشاطا حديثا ومستجدا وانما ىي ضاربة  اف ممارسة المراة لمرياضة 

بجذورىا في أعماؽ تاريخ الحياة البشرية ،بحيث كانت العامؿ األوؿ وراء 

المحافظة عمى الرشاقة والجماؿ والحيوية، وتحولت مع تقدـ االمـ لتشكؿ احد 

اشكاليا مف خالليا االقطاب الرائدة في الممارسة الرياضية بمتخمؼ انواعيا و 

. بعدما كاف يعتمد عمييا   ادماجيا في البطوالت العالمية واالولمبية واالقميميىة
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مف خالؿ جسميا في توزيع الميداليات و اليدايا المختمفة لمرياضييف بحيث 

اصبحت تشارؾ في المنافسات و التظاىرات الرياضية الدولية واعطيت ليا نفس 

 (3102)مخموؼ،  .االىمية مثؿ الرجؿ

 : الرياضية الممارسة 6-2

صحة أو خطأ تمؾ  امتحاففتراضيات النظرية وىي طريقة التطبيؽ العممي ال هي

الفرضيات والممارسة ىي المقياس السميـ كما ىو ممكف وكما مستحيؿ، وتقتضي 

الممارسة تحقيؽ أىداؼ الفرد وتوفير الحرية والمسؤولية وىي الفترة التي ينبغي عمى 

فعميا في العمؿ ليحيطوا أنفسيـ بظروؼ العمؿ  اشتراكاالمتدربيف أف يشتركوا أثنائيا 

 (0551)حسنيف،  سوا كيفية تقبؿ عمميات معينة ومحددة.لتييئة أو يمار 

 النشاط الرياضي:3-6 

حركة الجسـ بواسطة العضالت الييكمية مما يؤدي إلى صرؼ طاقة  يعني 

عمى التوقؼ عف )التأثير الفيزيولوجية المترتبة  تتجاوز ما يصرؼ مف طاقة أثناء الراحة.

 (3115أسابيع،  4التدريب البدني لمدة 

عممية تنشيط  وان والعمماء في تعريؼ النشاط الرياضي، فمنيـ مف عرف اختمؼ

وتدريب في مقابؿ الكسؿ والوىف والخموؿ ومنيـ مف قاؿ إنو تعبير عاـ يشمؿ كؿ 

)الوجو  ألواف النشاط البدني الذي يقـو بو اإلنساف مستخدما فيو بدنو بشكؿ عاـ.

 (3101اآلخر لمرياضة6 عوامؿ االغتراب في الرياضة المعاصرة، 
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 أهداف النشاط الرياضي:6-3-1

بالكفاءة البدنية ) أي صحة الجسـ إف اليدؼ األوؿ لمنشاط الرياضي ىو العناية 

ونشاطو وثقافتو وقوتو(. كما تيتـ بنمو الجسـ وقيامو أجيزتو بوظائفيا فيي تدريب 

الفرد عمى مختمؼ الميارات الحركية والرياضية وال يخفى أثرىا في تكويف الشخصية 

 تحسيف فكره وخبرتو وخمقو.لإلنساف و 

 واجبات النشاط الرياضي:  6-3-2

 مف أىـ الواجبات التي يتميز بيا النشاط الرياضي نمخص ما يمي6

 تنمية الكفاءة الرياضية -

 تنمية الميارات الرياضية -

 تنمية الكفاءة الذىنية والعقمية -

 االجتماعيالنمو  -

 الفراغت ط البدني الترويحي واستثمار أوقاالتمتع بالنشا -

 ممارسة األنشطة المختمفة -

 تنمية صفات القيادة الصالحة -

 (3101-3102)فتيحة،  تحسيف الحالة الصحية لمفرد -

   النادي الرياضي: 4-6
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تدخؿ مباشر  ىو جمعية أىمية يكونيا مجموعة مف األفراد بإرادتيـ الخاصة دوف

وقت فراغ أعضائيا عف طريؽ النشاط الرياضي كنشاط  الستثمارمف الدولة وتيدؼ 

 (3112)السعداني، اإلحتراؼ في كرة القدـ ،  أساسي.

 الدراسات المشابهة: -7

 الدراسة األولى:1-7

مذكرة تخرج الباحثاف مكاوي لخضر وجبار حميد تحت عنواف6" معوقات ممارسة 

-3102( سنة، 21-21لدى كبار السف في أوقات الفراغ)أنشطة الترويح الرياضي 

3102" 

 مشكمة البحث6

معوقات ممارسة أنشطة الترويح الرياضي لدى كبار السف في أوقات  ماىي

 الفراغ؟

 أىداؼ البحث6 

أوقات الفراغ لدى كبار السف، وتحديد معوقات التي تواجو  استغالؿإدراؾ أىمية 

 كبار السف لممارسة الترويح الرياضي.

 منيج البحث6

 مف خالؿ المشكمة المطروحة في ىذا البحث فقد اتبع الباحثاف المنيج الوصفي.

 عينة البحث6
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 0512نوفمبر  0عينة البحث بطريقة مقصودة عمى المركب الرياضي  اختيارتـ 

 ممارسا. 33ية تيارت )السوقر( ىـ لوال

 النتيجة6 أىـ

تمعب األنشطة الترويحية دورا ىاما في المحافظة عمى مستوى المياقة البدنية 

العامة وفي الوقاية مف ترىؿ الجسـ وزيادة الوزف، كما أنيا تكوف خير عوف لمترويح 

الناتج عف عف النفس والتعويضات عف حياة الكسؿ والخموؿ والتخفيؼ مف القمؽ 

 الضغوط النفسية.

 :نيةالدراسة الثا 2-7

"معوقات ممارسة الترويح  مذكرة تخرج الباحث طرافي الشيخ تحت عنواف6

 ".3102-3102سنة  04-02الرياضي في أوقات الفراغ لدى المعاقيف حركيا 

 البحث6 مشكمة

 حركيا؟ماىي معوقات ممارسة الترويح الرياضي في أوقات الفراغ لدى المعاقيف 

 البحث6 أىداؼ

والغوص في معرفة أىـ معوقات ممارسة الترويح الرياضي في  ولة البحثامح

 أوقات الفراغ لدى المعاقيف حركيا.

 منيج البحث6
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منيج التجريبي عمى اعتمد عمى المف خالؿ المشكمة المطروحة في ىذا البحث 

 إلىعينة مف األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية لوالية تيارت والسوقر وحيث توصؿ 

 النتائج التالية6

أف النشاط الترويحي الرياضي عامال مف عوامؿ الراحة اإليجابية النشطة التي 

 تشكؿ مجاال ىاما مف وقت الفراغ وخاصة المعاقيف حركيا تمنح ليـ الفرح والسرور.

 التعميق عمى الدراسات: -8

العديد مف الدراسات العممية ببحث ممارسة األنشطة الرياضية بشكؿ عاـ  اىتمت

باألنشطة وممارسة الرياضة وكذلؾ معوقات ممارسة الترويح  اىتمتوالقميؿ منيا 

الدراسات السابقة عمى أىمية النشاط الرياضي بشكمو  الرياضي كما أوضحت

وتطوير مفيـو الذات والثقة بالنفس والرغبة  االنفعالي الترويحي في تحقيؽ التوازف

 في الحياة.

ورغـ كؿ ىذه النتائج التي تؤكد عمى أىمية النشاط الرياضي الترويحي لممسنيف 

فإف قمة وعدـ القياـ بإحداث التكيؼ والتعديؿ العممي المرتبط بمظاىر التقدـ في 

 نيف.العمر، كؿ ىذه العوامؿ زادت مف تفاقـ أوضاع المس

لنا مفيدا أف تخصص جانبا لمدراسات السابقة التي  بداوعمى ضوء ىذه األفكار 

تناولت نفس الموضوع ولكننا لـ نفوؽ في الحصوؿ عمى دراسات سابقة تعالج نفس 
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ولكننا تمكنا مف الحصوؿ عمى دراسات  إعتمدناىاالموضوع بنفس المتغيرات التي 

 و.سابقة تدرس نفس الموضوع مف أحد متغيرات

 نقد الدراسات: -9

الرياضي الخاص  النشاطالشيء المالحظ في ىذه الدراسات أنيا لـ تتطرؽ إلى واقع 

بالمرأة واقتصارىا عمى أىدافيا المسطرة نظرا الفتقارىا الوسائؿ واإلمكانيات التي 

والرياضات التي تتناسب مع قدرات المرأة الجسمية والعقمية  ارتقائياتتيح مف أجؿ 

والمؤطريف المختصيف والعمؿ مع ىذا الصنؼ، الـز يقـو عمى أساس  واالجتماعية

 الشخصي لمقائميف عمى برامج رياضية لممرأة. واالجتيادالفيـ 

ت منا حيزا مف التفكير ووقتا وجيدا كبيريف، مف أجؿ ىذه النقاط التي تـ ذكرىا أخذ

اعا قوييف لمبحث في مجاؿ شاء اهلل ستكوف سندا ودف إفالقياـ بيذه الدراسة التي 

 الرياضة النسوية.

مف ىذه البحوث التي ركزت عمى األنشطة الترويحية الرياضية تتعمؽ  فاالستفادة

بالجانب المنيجي لمدراسة في تحديد المنيج الوصفي باألسموب المسحي وأدوات 

 البيانات. استمارةجمع البيانات وتحديد أسئمة 

 صعوبات البحث: -11

 .بموضوع البحث قمة المراجع الخاصة  -

 قمة الدراسات المتشابية والسابقة لمموضوع . -
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 .  نساءعدـ اإلجابات الجدية مف طرؼ ال -

 وجمعيا. نساءصعوبة توزيع استمارات االستبياف عمى ال -

 ضيؽ الوقت بيف الدراسة اليومية وكتابة المذكرة والتربص الميداني. -

 الرياضية بوالية مستغانـقمة النوادي  -
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 خالصة: -11

تناولنا في ىذا الفصؿ التعريؼ بالبحث والذي يشمؿ تقديـ مشكمة، أىداؼ، أىمية 

والمفاىيـ التي وردت في البحث وذلؾ مف  المصطمحاتوفرضيات البحث وعمى أىـ 

خالؿ أراء بعض العمماء والباحثيف في ىذا المجاؿ حتى يستطيع القراء ليذا البحث 

 المتواضع في مضمونو فيـ لماىية المصطمحات المستيمة فيو.
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 :تمهيد

المرأة في الرياضة عمى مدار التاريخ  إشراكناقش عمماء األجناس أنماط 

قبل الميالد، حيث كان من المستنكر غير المرغوب  86المجتمعات الغربية منذ عام 

المرأة اليونانية في األولمبياد، كما ال يسمح لين أيضا بمشاىدة الرجال  إشراكفيو 

 أثناء أدائيم لمسباقات.

، ولكن لالشتراكونتيجة لثروة النساء عمى ىذا الوضع فقط أعطيت لين الفرصة 

ضمن سمعتين في القصص القديمة، وكان اليونانيون يعتقدون أن اآللية  اشتيرن

 يا الجسمية. المرأة وميارت وةتشك في ق

تفق ىذا مع واقع األمر في ذلك الوقت ألن السيدات الالتي كن يعرضن ا دولق

ميارتين الرياضية في األلعاب كن في مستوى متواضع : وبالمثل كانت المرأة 

في األنشطة الرياضية والتشجيع  ولم يكن  االشتراكالرومانية بعيدة ومحرومة من 

المرأة في الرياضة أمرا سيال، في خالل العصور الوسطى كان الرأي أن  اشتراك

في أمر غير مرغوب فيو، ويدافع فيو عن البالد واألسرة حتى التدريب  يااشتراك

العسكري فقد كان ينظر إليو من قبل الكنيسة عمى أنو شرطا ضروري، أما المرأة 

 فيي لممنزل.
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  ماقبل التاريخ"عصور "نبذة تاريخية عن الرياضة:  -2

كانت الرياضة تمارس قديما، حيث تم العثور عمى لوحات تصويرية في كيوف 

السكو الفرنسية، خالل العصر الحجري القديم، أي قبل أكثر من ألف عام 

كالركض، والمصارعة. كما تم العثور في منغوليا عمى آثار تعود لمعصر الحجري 

مباريات لرياضة المصارعة مع  الحديث، تحتوي عمى صور مرسومة توضح وجود

 بمشاىدة ىذه المباريات المقامة. لالستمتاعوجود حشد كبير 

قبل الميالد في وادي سورة بالقرب من منطقة الجمف الكبير الموجودة  6000وفي 

في ليبيا، كانت تمارس رياضتا السباحة والرماية، ثم مورست بعدىا في مناطق 

 (http://mawdoo3.com ،/2016) سومر واليونان ومصر القديمة.

 "بشكل عام"أهمية ممارسة التمارين الرياضية: -3

إن قيام الفرد بممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر ومنتظم يوثر بشكل كبير 

عمى مستوى الطاقة في الجسم حيث أن ممارسة التمارين الرياضية تؤدي إلى زيادة 

مستوى الطاقة في الجسم. وىذا يعمل عمى زيادة قدرة أجيزة الجسم عمى امتصاص 

دي إلى توازن ضغط الدم العالي، وتزايد المواد الغذائية بشكل أكثر فعالية مما يؤ 

عمل وأنشطة أجيزة الجسم كالقمب والرئتين وتجعل الدورة الدموية تتحرك بشكل 



: الممارسة الرياضية لممرأةالفصل األول  
 

 
16 

أسرع، إضافة إلى أن ىذه التمارين الرياضية تعمل عمى انخفاض معدل سرعة 

النبض لدى اإلنسان الممارس، كما أنيا تزيد من قوة دفع الدم في كل ضربة من 

ب، وذلك يؤكد عمى أن ممارسة التمارين الرياضية عمى أسس عممية ضربات القم

منتظمة وبشكل مستمر ينتج عنو أثرًا وقائيًا واضحًا عمى الجياز الدوي والتنفسي، 

كذلك فإن االستمرار عمى ممارسة التمارين الرياضية يقمل من الضغوط، بدليل أن 

قد اتفقت معظم الدراسات األطباء ينصحون مرضاىم بممارسة الرياضة بانتظام، و 

والبحوث العممية لمختمف دول العالم، عمى أن ممارسة التمارين الرياضية يساعد 

عمى االحتفاظ بالصحة والمياقة وتحسينيا، وكمما كان برنامج النشاط الرياضي 

 والحركي أكثر تأثيرا كمما تقدمت صحة الشعوب.

 المرأة والرياضة: -4

معظم الرياضات قديما منحصرة فقط عمى فئة الذكور، ومع بداية عصر  كانت

بدأت المرأة بممارسة العديد من الرياضات، وبروز دور المرأة جميا في  االنفتاح

التأثير عمييا من خالل إدارة شؤون المتعمقة بيا باعتبارىا حقًا ليا، واآلن قل ما 

 (عمي) .نشاىد النساء تشارك في جميع المسابقات عمى جميع األصعدة

 حول إمكاناتيا الذىنية والبدنية  اجتماعيبكل المجتمعات يالحقيا تصور  فالمرأة
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المجتمع ما يجب أن يكون عميو من شخصية وسموك، فكل شيء  ووظيفتيا في

والمربية، وىي المعممة والممرضة، وعندما  األممرسوم بوضعيتيا في المجتمع فيي 

قعاتو ألنيا ال تتفوق عمى منيا تشارك فييا الرجل. تبقى أسيرة نظيرة المجتمع وتو 

الرجل، وحتى إال أثبتت جدارتيا وتفوقت فتمك الجدارة والتفوق ال تستند ليا وال 

 إلمكانياتيا الفردية.

عمى الرغم من التغيير الحاصل عمى ىذه النظرة في العديد من المجتمعات فإن و

دالئل الفرص ال تزال تحجب عن المرأة إثبات جدارتيا عمى الرغم من أن ىناك 

تشير إلى إمكانية المرأة في اإلنجاز العالي، حتى في األعمال التي تعتبر حكرا 

عمى الرجال، فالمرأة في الريق تؤدي أعماال بدنية مرىقة مثل ما يقوم بيا الرجل 

المرأة قامت بتشغيل المصانع التي كان يديرىا الرجال  بأنوفي حاالت الحروف 

ميدان العمل  اقتحمتتمعنا العربي بشكل عام، وأنتجت مثل إنتاج الرجل، وفي مج

المرسومة ليا ال تزال قائمة بغض النظر  االجتماعيةوأثبتت جدارتيا إال أن الصورة 

عمى طبيعة المجتمع، عمما أن ىنالك تطوير طاقات المرأة من جانب والعمل عمى 

حق الزال يال االجتماعيتعديل نظرة المجتمع ليا من جانب آخر، وىذا التصور 

المرأة في ميدان التربية البدنية والرياضية، في العادات الموروثة واألحكام السائدة 

فضال عن المعتقدات الدينية تعيق المرأة من تحقيق رغبتيا في ممارسة األنشطة 
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 سائد في عموم المجتمعات ىو أن اعتقادفيذا  اإلطارالرياضية، فتبقى حبيسة ىذا 

جسميا وتؤثر في أجيزتيا الداخمية، إال أن ىذه  وتفسدالرياضة تقتل أنوثة المرأة 

 (1999)الشافعي،  ال تجد الدليل العممي. االعتقادات

 الرياضة النسوية:  -5

مجموعة من األلعاب الرياضية لميواة والمحترفين التي تمارسيا المرأة، شيد  تشمل

فروة كبيرة في مشاركة المرأة في الرياضات المختمفة، ومع ذلك ال تزال  20القرن 

ثقافة من جية وغياب المنشآت  اختالفمشاركة المرأة متباينة بين البمدان بسبب 

 .الرياضية والتسييالت من جية أخرى

 في اإلسالم: الممارسة الرياضية النسوية-6

يعتبر الدين اإلسالمي الديانة الوحيدة التي كرمت المرأة وأعطتيا المكانة 

الالئقة بيا، ففي كل المجتمعات التي سبقت ظيورا لإلسالم لم تكن  االجتماعية

 تتصف بالدنيونية. االجتماعيةالمرأة تتمتع بنظرة محترمة وكانت مكانتيا 

اإلسالم باإلنسان  فأتمياضية لم ترد آية أو حديث بمنع الفتاة من الممارسة الر 

ذكرا أو أنثى بل لم يرد أي تخصيص بالعكس فاإلسالم دين الجمال والكمال فمن 
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الخطأ أن ال تمارس المرأة الرياضية فكل مرحمة من مراحل نموىا في أشد الحاجة 

 إلى ىذه التمرينات الرياضية

 فماذا عن الممارسة النسوية الرياضية؟

 نسوية مسموح ليا.فالممارسة الرياضية ال

وقد ورد عن الرسول" صمى اهلل عميو وسمم" أنو كان يسابق عائشة رضي اهلل 

 عنيا.

وعن عائشة قالت: خرجت مع النبي "صمى اهلل عميو وسمم" في بعض أسفاره وأنا 

جارية لم أحمل المحم ولم أبدن فقال لي الناس: فتقدموا ثم قال لي: تعالي حتى 

 أسابقك فسابقتو فسبقتو.

 استعمالياكما ان مشاركة كل من أم سالمة وأم عمارة في المعارك وكيفية 

 لمخنجر والسيف نالحظ من خالليا القوة التي تتمتع بيا.

ولعل اإلرشادات التي وردت عن دور النساء المسممات أوقات حرب زمن الرسول 

يف وبذلك "صمى اهلل عميو وسمم" يؤكد أنين تعممن رياضات الفروسية والمبارزة بالس

جادتين لفنون الفروسية، وبالتالي  باالشتراك األوربياتيكون قد سبقن  في المعارك وا 
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ضل تواجد النساء خالل العصور اإلسالمية المختمفة ممحوظات في ممارسة بعض 

 (2001)سالم،  الرياضات البدنية والذىنية .

حيث تتمكن  االختالطومن الواجب تخصيص قاعات خاصة لمنساء بعيدة عن 

الفتيات بممارسة أي نشاط تفضمو لمحفاظ عمى صحتيا وتعيينيا عمى أداء واجباتيا 

 وتصرفيا عن القيل والقال وكثرة السؤال.

ومن ىنا نرى أن الفروق بين الرجل والمرأة ىي فروق وظيفية وليست فروق 

القرآن الكريم عدة آيات كريمة عن ىذه المساواة اإلنسانية  ديؤكإنسانية حيث 

األصمية بين الرجل والمرأة فكل منيما إنسان كامل اإلنسانية ألنيما من نفس واحدة 

 وىذه المساواة تشمل الجوانب الرئيسية:

 حق في الحياة. -

 حق في التعميم. -

 كاممة ومستقمة. بشخصيةحق التممك  -

 الرياضة في اإلسالم:حق المرأة في ممارسة  6-1

بالرياضة كوسيمة من وسائل التربية أو جزء من عممية  اىتمنجد اإلسالم قد 

 التربية العامة لإلنسان المتكامل وىذا ما يتضح في المالح اآلتية:
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إن اإلسالم ال ييمل األجسام بعد أن خمقيا اهلل تعالى وأبدعيا بحكمتو  -

 بالبدن. االىتماموبيذا يمتقي مع الرياضة في 

اإلسالم ىو دين عمل، فال بد أن يبذل اإلنسان جيدا ليحقق اإلنتاج  -

الوفير لو ويكون قادرا عمى العمل ، من يفتقر إلى القوة التي تمكنو من 

 المياقة البدنية. الكتسابأدائو من أجل ذلك فيو يشيد بالرياضة 

منيا يدعوا كل من الدين والتربية الرياضية إلى التحمي بقيم خمقية  -

نكار الذات والصبر وغير ذلك من الصفات  التعاون والتآلف وا 

 .اجتماعياالحميدة والمقبولة  االجتماعية

وبيذا يشير  وانخفاض ارتفاعإن الدين ينظر لمحياة أنيا نصر وىزيمة،  -

بالرياضة ألنيا تتضمن مواقف عديدة لمتدريب عمى النصر تارة 

صبغة التواضع عند النصر  باكتساواليزيمة تارة أخرى مما يساىم في 

 النفس عند اليزيمة وىذا يمثل قيمة الروح الرياضية العالية. وضبط

فرائض اإلسالم نفسيا التي يجب عمى المسممين أدائيا ىي في فطرىا  -

 أعمال رياضية تعود عمييا الجسم بالفائدة مثل "الصالة" 
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عن الطعام  االمتناعفريضة الصيام التي يتحممون فييا المسممون  -

والشراب من الفجر إلى الغروب، تعود المشاق والصعاب والصبر وقوة 

 "رياضة نفسية" االحتمال

ال يقتصر أمر الرياضة وممارستيا في اإلسالم عمى الرجل فقط دون  -

المرأة بل يشمل الجنسين معا ألن المرأة تمثل نصف المجتمع، وحينما 

لممرأة بحيث ال تبتعد عن  يأمر الدين بالرياضة فإنما يكون بالنسبة

عفافيا وشرفيا وما يمس حيائيا في حدود المضمون الشرعي، حيث أن 

 النصوص الشرعية حينما توجد المسممين إنما تكون من الجنسين معًا.

 (1999)السيد، 

 ممارسة النساء لمرياضة: -7

زاولن الرياضة منذ أما عن مزاولة المرأة لمرياضة تاريخيا، فمن الثابت أن النساء 

العصر الفرعوني، فقد ورد عمى جدران المقابر والمعابد ما يثبت ذلك، أما في 

العصرين اليوناني والروماني فكان محرما عمى المرأة عموما أن تشارك في الدورات 

أن كانت عقوبة السيدة  القصوىور وبمغ من األولمبية اإلغريقية حتى ضمن الجمي

التي تسمل لمشاىدة األلعاب الرياضية أن يحكم عمييا باإلعدام، وكان من أغرب 

اليونانيين حرمان النساء من مجرد  اإلغريقتقاليد األلعاب األولمبية في عيد 
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مشاىدة األلعاب وكان  العقاب لمن تجرؤ عمى مخالفة تمك العادات ىو الموت، 

تمك الحوادث التي حدثت في ىذا الشأن ىو أن تحدث إحدى النساء ىذه  ومن

التقاليد وخالفيتيا وكان عذرىا في ذلك أن البطل الذي كان يمارس الرياضية وكانت 

مالبس الرجال وتخفت بيم ولم  ارتدتولكن فضح أمرىا عندما  ابنياتود رأيتو ىو 

 ينقذىا من الموت المحقق إال عقالء المجتمع.

في العصر األموي، كانت األميرات يتدربن عمى ركوب الخيل ويشتركن في و  

تزاولو النساء البدويات السباقات، وكذلك كان الثقاف )وىو نوع من المعب بالسيف( 

في رقصين بالوالئم واألعراس وعمى الرغم من قمة اإلرشادات التاريخية في ىذا 

ممارسة الرياضة في مصر  العدد إال أنو يمكن القول بأن النساء شاركن في

اإلسالمية خاصة الرياضات الذىنية المنزلية مثل: لعب الشطرنج ، والنرد، الالئي 

في بيوتين، باستثناء الذي ما ذكره المقريزي من أن بعض النساء كانوا كن يزاولين 

 العنيفة مثل: رياضة رفع األثقال. الرياضاتيمارسن بعض 

)سالم ع.،  .سن بعض الرياضات البدنية والذىنيةوبذلك يمكن القول أن النساء مار 

2001) 

 وىي عمى ثالث أنواع  ممارسة المرأة لمرياضة: 7-1

  :النوع األول
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وىذا النوع ال أعمم أحدا منع منو أو إنتقده من العمماء ما  أن تمارسيا في منزليا،

 لم تكن رياضة عنيفة تضر بالمرأة، وتعارض تركيبيا األنثوي.

 النوع الثاني:

 أن تشترك في مشغل أو ناد صحيّ أو رياضي أو فندق يوجد بو صالة رياضية.

 النوع الثالث:

 جعل الرياضة النسائية أساسا وذلك :

  رياضية نسائية لممشاركة في المسابقات الرياضية المحمية بإنشاء أندية

كانت فييا المشتركات  سواءلمية، عمى غرار األندية الرجالية، والعربية والعا

 ىاويات أو محترفات.

  فرض الرياضة عمى البنات في مراحل التعميم العام وىذا سيؤدي إلى إنشاء

 يجاد مدرسات لمرياضة.كميات رياضية، فتح أقسام رياضية في الجامعات إل

  وتقدير الرياضة مادة أساسية في تعميم البنات سيميد الطريق إلنشاء أندية

 (2012)الجبور،  عمى غرار أندية الرجال. نسائيةرياضية 

 أهمية ممارسة المرأة لمرياضة: -8
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بصفة منتظمة ومستمرة ليا تأثير إيجابي عمى تحسين إن ممارسة المرأة لمرياضة 

صحتيا عمى تحمل الجيد والقيام بواجباتيا في الحياة، كالتأثير عمى الرجل وىناك 

والفيزيولوجي أي البدني  التشريحيبعض الصفات الخاصة بالمرأة من ناحية تركيبيا 

 والعضوي التي يجب مراعاتيا في البرنامج التدريبي والتمرين الرياضي ليا.

مراعاة لتركيب المرأة البيولوجي نجد أن تقنين المجيود الرياضي لممرأة يختمف 

عن الرجل من ناحية الكم والكيف، وممارسة المرأة لمرياضة ال تقتصر عمى النوع أو 

أن تجد نوعا من أنواع  األنشطة الرياضية فقط أصبح من النادر أنواع معينة من

 الرياضية لم تتمكن المرأة حتى اآلن من طرقو وممارستو.

والمرأة تمارس اآلن كثيرا من أنواع الرياضة التي لم يسمح ليا قديما عمى 

عاما. أعمن  40ممارستيا والتي كانت مقتصرة عمى الرجال فقط ممارستيا منذ 

ماء أمراض النساء لمرياضة تؤثر عمى بروز وتضخم عضالتين ويؤثر بعض العم

كذلك عمى أجيزتين الداخمية وعمى قيامين بالوظائف الخاصة لين كالنساء ولكن 

يسمحون بممارسة الرياضة وأكثر عمى ذلك ما  وبدءوااختمفت  منظرة العمماء اليو 

مى المستويات المحمية نراه اليوم من ممارسة المرأة لمعديد من أنواع الرياضة ع

حرازىا  والدولية وفي الدورات األولمبية التي لم يكن مسموح ليا قديما لممارستيا وا 

 (2007إبراىيم، )مراتب التفوق والنجاح. 
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 ومن بين الفوائد ممارسة المرأة لمرياضة نذكر منيا النشاط البدني :

 أكثر،  سعراتكمما نيضت وتحركت كمما حرقت  سعراتالنشاط البدني يحرق ال

مثل: تشغيل المكنة الكيربائية، أو  اعتياديةولتعمموا أن المرأة تقوم بحركات 

 الصعود واليبوط في درج المنزل.

  التمارين تساعد المرأة عمى النجاح الكبير في برنامج تخفيض الوزن، فكثيرون

وكمية التمارين  الذائبةالحمية  من البشر يصمون خط النياية حيث يبدوا ليم أن

 تعطي دفعة أخرى لتبدأ المرأة من جديد بفقدان الوزن.

  تساعد التمارين وخاصة الصباحية منيا عمى النوم بشكل أفضل، ولكن عمى

 اضطرتظة، فإن المرأة أن تتجني ممارسة الرياضة مساءا ألن ذلك يجعميا يق

 كون ذلك مجرد مشي سريع.لممارسة الرياضة قبل النوم بساعات فيجب أن ي

  التمارين جيدة لمجسم والروح معا فيي تحسن المزاج وذلك راجع إلفراز الدماغ

ليرمون السعادة )إندروفين( فيذا اليرمون ىو نفسو يفرز عند الوقوع في الحب 

 أو تناول الشكوالطة.

 وارتفاعالتمارين الرياضية خطر اإلصابة بأمراض القمب، وسكر والكيول،  تقي 

غط الدم، وسرطان الثدي، وىشاشة العظام...، كما تساعد وتقسي من العديد ض

 من األمراض الذىنية كالكآبة.
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  الرياضة تساعد المرأة عمى الصبر والتحمل وذلك عن  طريق جسمك عمى أن

 يكون أكثر مرونة وحركة مستخدما كمية الطاقة أقل.

 عمى حرق السعرات  الرياضة ىي مفتاح التحكم في وزن الجسم، ألنيا تساعد

 (2000)السكري،  الحرارية الزائدة وبالتالي بقاء الجسم في وزن وشكل جيد.

دقائق  من  3وتشير التوصيات الخاصة برياضة الحمل، أما الحامل تحتاج إلى 

 ، وفوائد الرياضة لمحاملاألسبوعالتربص يوميا، إن لم يكن يوميا عمى األقل من 

 كثيرة نسرد أبرزىا:

 التقميل من زيادة الوزن أثناء الحمل. -

 التقميل متوسط أثناء الوالدة. -

 (السميم) مضاعفات والدة أقل. -

 :في الجزائر المشاركة الرياضية النسوية-9

 استطاعتبيا المرأة في مجال الرياضة إال أنيا  اصطدمترغم كل العراقيل التي 

ة كأن تضع بصفاتيا في ىذا الميدان وأن تشرف الرياضة النسوية.فتاريخ المشار 

حيث أن التقسيم في العمل يظير جميا بين  االستعماريةالنسوية يرجع إلى الفترة 

 .الرجل والمرأة
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داخل البيت أما الرجل تواجده يكون الحقل بما أن الجزائر في تمك الفترة  فمكانتيا

كانت تعتمد عمى الزراعة والمرأة مبعدة تماما عمى الحياة الخارجية لكن الفترة 

المرأة أن تقوم مثميا مثل الرجل بالتمرينات الرياضية باستخدام  التزمت االستعمارية

اني لممشاركة النسوية في النشاطات البدنية البنادق وركوب الخيل، أما النوع الث

فكانت مقتصرة عمى الرقصات الشعبية التي كانت تعرف بالفولكمور في األعياد 

وجدت الجزائر القطاع الرياضي في التخبط في عدة  االستقاللوالمناسبات وعند 

مشاكل والنقص التام في التأطير، أما المنشآت الرياضية تكاد منعدمة ومن ىنا 

رياضية حيث برزت بعض الفرق  فيدرالياتبيذا القطاع بإنشاء  االىتمامالدولة أت بد

عدة بمشاركة  انتيتالنسوية في الرياضات النسوية تتحرك وسجمت نتائج معتبرة 

حيث  1978الجزائر سنة  احتضنتيارياضات في منافسات األلعاب اإلفريقية التي 

داليات ذىبية، كما أن المشاركة تحصمت فتيات كرة اليد وكرة الطائرة عمى مي

 .1980الجزائرية سكينة بوضعين في األلعاب األولمبية سنة 

إال أن األوضاع السياسية واألمنية التي مرت بيا الجزائر خالل العشرية السوداء 

بحيث تراجعت الكثير من الفتيات عن الممارسة  استيدافاكانت المرأة األكثر 

الرياضية حتى مادة التربية البدنية والرياضية عرفت  الرياضية وانسحابيا من الفرق

 ر من المؤسسات التربوية.يتراجعا كبيرا وألغيت ىذه المادة في الكث
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الفرق النسوية أن تبرز عمى المستوى الدولي الوطني كفريق  استطاعتكما 

كذلك فريق كرة اليد الذي فاز  1995المولودية لكرة الطائرة حيث فازت بالكأس سنة 

حراز العداءات الجزائريات في ألعاب األولمبية 1997الكأس العربية سنة ب ، وا 

 في ألعاب القوى عمى الميدالية الذىبية. 2000سيدني 

التي حققتيا المرأة الجزائرية إال أن الرياضة النسوية تبقى  االنتصاراتوأمام كل 

ى توقيف عدد ميمشة وحبيسة إدراج المسؤولين حيث ذىبت بعض األندية الوطنية إل

 .من الفروع التي كانت تنشط بيا اإلناث

نوعا ما صورة المرأة الرياضية  أما في التسعينيات بدأ المجتمع الجزائري يتقبل

بعض الرياضات وخاصة رياضة ألعاب القوى  حققتياالتي  االنتصاراتذا بعد وى

متر، عزيزي ياسمينة في السباعي، سميمة  1500مثل العداءة حسيبة بولمرقة في 

 (249العدد  1991)محمد،  سواكري في الجيدو.
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إن النظرة الضيقة اتجاه مشاركة المرأة في الرياضة ال تزال تقيد المرأة الرياضية، 

، وال بد من توفير العوامل المختمفة االجتماعيةولذلك وجب تغيير ىذه النظرة 

المرتبطة بمشاركة المرأة في الرياضة، وىذه النظرة ال يمكن فصميا عن المعتقدات 

كة المرأة وانجازىا في الميدان الرياضي ، بغض جاه أىمية وفاعمية مشار تاألخرى ا

النظر عن الخمفية أو القاعدة التي تستند عمييا تمك المعتقدات واألفكار الخاصة 

بمشاركة المرأة في الرياضة، وىذا يعني أن جميع الفرص يجب أن تتاح أمام المرأة 

يف في في الرياضة، وىذا اإلسيام الجاد الجماعي كفيل بإحداث تعديل أو تك

عالقات وقيم جديدة من أجل مشاركة  التي تؤدي إلى ترسيخ االجتماعيةالعالقات 

 المرأة في الرياضة.

وىكذا لم يعد ىناك أي مجال لمشك في فائدة الرياضة الكبيرة ودورىا اإليجابي 

الفعال في تحسين صحة المرأة وزيادة كفاءتيا ومقدرتيا عمى أداء وظائفيا في الحياة 

 وانعكاس ذلك عمى رقي وتقدم الدول. والمجتمع 
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 تمييد:

سنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى إبراز مختمؼ العوامؿ التي قد تكوف ليا تأثير بطريقة 
ممارسة المرأة لمرياضة في النوادي الرياضية، فإف كانت ىناؾ  اقتصارأو أخرى عمى 

ممارسة المرأة لمرياضة  اقتصارقد عممت عمى  واجتماعيةعدة عوامؿ وموانع نفسية 
في الصاالت الرياضية، فإنما ىذه الموانع في الحقيقة ال يمكف فصميا عف النص 

 .االجتماعي

إف المجتمع المستغانمي تتحكـ فيو العادات والتقاليد قد يكوف ليا تأثير مباشر أو 
تشجيعيا ودفعيا إلى األماـ أو  غير مباشر عمى الممارسة الرياضية لممرأة مف حيث

في ىذا الفصؿ مف دراستنا التطرؽ إلى  ارتأينامف حيث دعميا معنويا أو ماديا وليذا 
 جممة مف العوامؿ التي قد تكوف ليا صمة بالموضوع.
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 معوقات مزاولة المرأة لمرياضة: -1

وفي دراسة رياضية لمدكتور نعماف عبد الغني تحت عنواف: " مشاركة المرأة العربية 
 االجتماعيفي الحياة الرياضية بيف التحدي والمجابية، فقد رأى أف البعديف 

قد تقؼ  اإلمكاناتأكثر معوقات لممارسة المرأة النشاط الرياضي،وقصور  واالقتصادي
والثقافية،  االجتماعيةإلى جانب العديد مف العوامؿ  عائقا أماـ المرأة وممارسة الرياضة،

بالزوج ولـ تعد تجد  واالىتماـنفسيا بتربية األوالد  استيمكت المرأةويؤكد الدكتور أف 
الرياضي عند بعض النساء ألىمية  الوقت الكافي لممارسة أي نشاط، ونقص الوعي

بممارسة المرأة  اقتناعوـ الرياضة، وقد أكد عمى أف الدور السمبي لمرجؿ أحيانا وعد
 أفلمرياضة بسبب مباشر في الحد مف مشاركتيا في األنشطة الرياضية كما أوضح 

الدور اإلعالمي السمبي ساىـ كثيرا في تيميش واقع المرأة الرياضي، وجيؿ المرأة 
 بأىمية الرياضة في حياتيا الشخصية.

تمقى  أنياالنسوية إال  وعمى الرغـ مف تعدد اآلراء المؤدية والمعارضة لمرياضة
تشكؿ  ومازالتجماىيريا واسعا عمى كافة المستويات المحمية والعربية والدولية  اىتماما

وتشارؾ في المسابقات العربية والدولية، ولكف السؤاؿ الذي يطرح  نسويةفرؽ رياضية 
 رياضية تشارؾ في مواقع ضد القرار دوليا؟  نسويةنفسو: متى سنشاىد قيادات 

  العادات والتقاليد: 1-1

المجتمعات  ؿمخالؼ لك تجعؿ منو نموذجيشتير أي مجتمع بأنماط سموكية مميزة 
وتتمثؿ ىذه األنماط السموكية أساسا في العادات والتي يتميز كؿ مجتمع خاصة 

 المجتمع المستغانمي.
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نماطو تعتبر العادات والتقاليد بمثابة القيـ التي تتحكـ في مسيرة المجتمع الفكرية وأ
 المعيشية واختياراتو فاإلنساف دائما يطمح إلى القياـ باألفعاؿ التي يحبذىا المجتمع.

إف الدراسات السسيوتربوية تأكد أف الطفؿ منذ والدتو تيمؿ األسرة عمى تمقينو 
العادات والتقاليد الخاصة بمجتمعو فيي تشربو مف كأسيا منذ نعومة أظافره فيي تأخذ 

كاف الطفؿ أنثى أي أف ىذا المبدأ  إذاشيء شاب عميو وخاصة مف مبدأ مف شب عمى 
يطبؽ بصفة صارمة عمى كؿ فتاة أكثر مف الذكر فمثال نجد الدكتورة النفسية زودومي 

تأكد أف نشأة الفتاة في الوسط التقميدي يعمؿ عمى تكيؼ  "   Enfant D’hierفي كتابيا"
 والطاعة.الفتاة عقميا عمى أف تظير دائما لمخضوع 

أف كؿ الباحثيف الذيف درسوا األسرة التقميدية والمجتمع  Le maireيرى الباحث لومير 
 (8991)والرياضية،  عمى أنيا تتميز بالطابع الباتريياشي. اتفقواالغربي 

 أسباب مادية: )الظروف المعيشية( -1-2

لألسرة دورا ىاما في تحديد مدى سعادة األسرة ومدى  االقتصادييمعب الوضع 
مف حيث الفقر  سواء السيئ االقتصاديوتماسكيا، وذلؾ ألف الوضع  استقرارىا
سيؤدي إلى عدـ تمبية األسرة  االقتصادي االضطرابالدخؿ أو مف حيث  وانخفاض

 الخاصة. الحتياجاتيا

 بالرياضة يعد أحد العوامؿ الميمة والمؤثرة عمى الطفؿ واىتماميماإف مشاركة الوالديف 
والتي  المؤثرةويعد أحد العوامؿ  المشارؾلمفرد  واالجتماعي االقتصاديوكذا المستوى 

 اقتصاديةبمؤشرات معينة منيا دخؿ العائمة فاألسر التي لدييا إمكانيات  سعادة تقا
س األسرة التي إمكانياتيا توفر ألبنائيا الغذاء الصحي والرعاية والمالبس يعك

 )العيادي( محدودة. االقتصادية
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لقد أكدت التقارير الداخمية والخارجية بأف العديد مف األسر الجزائرية تعيش حالة مف 
الفقر بسبب البطالة وقمة الدخؿ وىذا أثر عمى العالقات األسرية التي أصبحت ميددة 

 .االقتصاديالمستوى  انخفاضبسبب 

الحالة التي فييا دخؿ األسرة عف إشباع حاجاتيا األساسية المتغيرة  العتبارهإف الفقر 
نتائج خطيرة عمى الصحة ونوع  واالجتماعيلممحافظة عمى بنائيا المادي والنفسي 

الثقافة السائدة في حياة األسرة، ومدى ما يتوفر ليا مف فرص التعميـ، والفقر قبؿ كؿ 
وبصفة خاصة في المجاالت  االجتماعيةء ىو الذي يحـر المرأة مف المشاركة شي

والرياضية ومف خالؿ ما سبؽ نستنتج أف الظروؼ المعيشية المتدنية  االقتصادية
لألسرة قد ينعكس عف ممارسة المرأة لمرياضة في النوادي الرياضية وذلؾ عدـ القدرة 

 (3002)أحمد،  عمى توفير المستمزمات الرياضية الالزمة.

 األسباب النفسية: 1-3

 : الخجل 1-3-1

 االحتكاؾفي أثناء  باالضطرابيعرؼ الخجؿ بأنو شكؿ مف أشكاؿ الخوؼ يتميز 
أو األشياء أو  الحيواناتباآلخريف فالخجؿ يستثار دائما بواسطة الناس وليس بواسطة 

المواقؼ مثال إف الطفؿ يخجؿ مف الناس غير مألوفيف لديو أو ألنيـ أكبر سنا أو القوة 
 منو وقد يشعر الطفؿ بالخجؿ عند وجود شخص واحد أو عدد مف األشخاص.

 أسباب ظهور الخجل عند الفتاة: 1-3-2

يؤدي الحوض لدى الفتاة  واستدارةدييف واألرداؼ ونعومة الصوت ثإف نمو ال -
 بالفتاة الشعور بالخجؿ.



 أهمية الرياضة من الجانب الصحي والنفسي الفصل الثاني:
 

 
35 

ينتج عف سرعة النمو الجسمي أف يختؿ التآزر في حركات المراىقة فقد تسقؾ  -
اآلنية مف يد الفتاة ويزيد الطيف بمة، تعميقات المحيطيف بالفتاة عمى ىذه 
التغييرات والتي قد تتسـ باستيزاء والسخرية، مما يزيد مف شعورىا بالخجؿ 

 ضاء التي برزت لدييا.والرغبة في إخفاء األع
 تأثير الخجل عمى الفتاة: 1-3-3

 إف الخجؿ يقمؿ مف نشاطات الفتاة الجماعية كما يقمؿ مف شعبيتيا.
إف الخجؿ إف أصبح مستمرا وثابتا يؤدي إلى حالة جبف عاـ يجعؿ الفتاة متمردة  -

 لمقياـ بأي شيء جديد أو غريب.
وىذا بحجـ نشاط الفتاة  إف الخوؼ والخجؿ مف أي شيء جديد يمكف أف يعمـ -

 .االبتكارويظير عندىا القدرة عمى 

 الخوف:  1-3-4

النفسي والجسدي  االنفعاؿالنفسي الذي يصاحب  االضطرابمف  يتمثؿ في نوع
الذي ينتاب المرأة عندما يتسبب مؤثر خارجي يجعميا تحس بالخطر كاإلصابات 

 الرياضية،

 الذات.والخوؼ واحد مف الميكانيزمات لمحفاظ عمى 

 أسباب الخوف عند المرأة: 1-3-5

 .تخاؼ المرأة مف القفز والمعب العنيؼ 
 أو مرض أو  تخاؼ المرأة مف المخاطر أو الحوادث التي تسبب ليا إعاقة دائمة

 موت.
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 المجيد ليا في الرياضة قد يؤدي إلى مشكالت في  االشتراؾبأف  اعتقادىا
 الحمؿ أو الوالدة.

 أف المشاركة المكثفة ليا في الرياضة تسبب متاعب في الحيض. اعتقادىا 
 أف المشاركة المكثفة ليا في الرياضة تؤدي إلى نمو الجسـ بشكؿ  اعتقادىا

 .االجتماعيةعضمي غير مناسب لصورة المرأة 
 أف مشاركتيا لمعديد مف األنشطة يصيب صدرىا بالضرر. اعتقادا 

 عدم الثقة بالنفس: 1-3-6

ة بوجو عاـ إلى اإلقالؿ ثقتيا بنفسيا بسبب نقص إقناعيا بقدراتيا تميؿ المرأ
تفشؿ في التعويض بنفسيا فإنيا تنمي نمطا يتجنب المخاطرة،  ألنياالخاصة، ونظرا 

ونظرا ألف دافعيا موجو مف اآلخريف، فإف تفشؿ في وضع أىداؼ لنفسيا والتخطيط 
نجاز، وألنيا تفشؿ  في وضع مف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ والنتيجة دافع ضعيؼ لإل

األىداؼ والخطط فإنيا ال تبحث وال تستعد وبالتالي فيي ال تنجز شيئا، ويساعد نقص 
 اإلنجاز في شعورىا الذاتي بالنقص ويقودىا إلى الموضع الذي بدأت منو.

 أسباب عزوف المرأة عن الرياضة:-2
 : عدم وجود الوقت الكافي:2-1

ويعد مف أكثر المعوقات الشائعة لتجنب الرياضة لكف عندما يكوف االنساف: أنا ال 
أممؾ الوقت، فعمى األغمب يعني أنو ال يممؾ الوقت لمقياـ بيذا األمر عمى وجو 

الدائـ بمشاىدة التمفاز أو تصفح االنترنت حيث يشعر  االنشغاؿالتحديد، خصوصا مع 
ف ليس لو وقت الفراغ، لكف ممارسة الرياضة لمدة أف وقتو مميء باألعماؿ وأ اإلنساف

. %7دقيقة كؿ يوـ تشغؿ  20  فقط مف اليـو
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 الشعور بالتعب:  2-2

مثال عندما تفوت أحد تدريباتؾ يصبح تفويت التدريبات األخرى ليس باألمر الميـ 
غيب أما إذا التزمت فتستمر بدوف توقؼ، فالنجاح يبدأ بقرار والفشؿ يبدأ بقرار، فال تت

ف تكرر الشعور بالتعب عميؾ تغيير عادات نومؾ، ال عادات بحتى إف كنت متع ، وا 
 ممارستؾ لمرياضة

 بعد النادي الرياضي: 2-3
يكوف في أغمب األحياف العائؽ الوحيد لمممارسة الرياضية، أو غالء أسعار التسجيؿ 

الدرج لتقوية لكف ىناؾ دائما طرؽ عمى مساعدتؾ لممارسة الرياضة مثال: إستخداـ 
عضالت القدـ، تقطيع الخشب لتقوية عضالت الذراعيف ويرىا مف التماريف البسيطة 

 لمحصوؿ عمى التدريبات.
 عدد اإللمام بكيفية ممارسة الرياضة: 2-4

يصعب عمى البعض ممارسة الرياضة إلحساسيـ بعدـ قدرتيـ عمى اختيار تدريبات 
ؿ فمثال استخداـ االنترنت لوجود عدة مناسبة أو رياضة مناسبة لكف ىناؾ عدة حمو 

 تدريبات ورياضات يمكف ممارستيا داخؿ المنزؿ وخارجو.

 أهمية الرياضة من الجانب الصحي: -3

 مفهوم الصحة:  3-1

ىي تمؾ الحالة التي يوجد عمييا الجسـ البشري عندما تتوازف فييا جميع وظائفو مع 
 مف التغييرات المرضية.تأثيرات وعوامؿ لمبيئة الخارجية، وتخمو فييا 

ويتـ تحديد الحالة الصحية مف خالؿ الفحوص الذاتية والفحوص الموضوعية، فمف 
الممكف أف يكوف ىناؾ خمال في الحالة الصحية منو عدـ وجود أعراض الموضوعية، 
وفي مقابؿ ذلؾ قد تكوف ىناؾ تغييرات مرضية حقيقية مع الشعور بحالة صحية جيدة 
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)الديف،  بيف الصحة والمرض أمرا صعبا في بعض األحياف. لذلؾ يصعب التمييز
3002) 

تعمؿ  يفي، ال يخفى عمى أحد ما لمرياضة المنتظمة مف أثر إيجابي عمى الصحة
 مف األمراض وتحسيف الصحة العامة. عمى فقداف الوزف ومنع العديد

النفسية المرغوبة مثؿ: الثقة بالنفس، االتزاف فيي إكساب مستوى رفيع مف الكفاءات 
 االنفعالي، التحكـ في النفس، انخفاض التوتر، انخفاض في التعبيرات العدوانية.

 (3082)عمراف، 

 مفهوم الصحة النفسية: 3-2

النفس ىذا التعريؼ يرتبط ارتباطا وثيقا لتحديد منى السواء والالسواء في عمـ 
وأصبح مصطمح الصحة النفسية شائعا بيف عامة المثقفيف شأنو في ذلؾ شأف يره مف 

 (3002)الشربيني،  مصطمحات النفس كالعقد النفسية واالنييار العصبي واليستيريا.
 اآلراء تختمؼ وىي تواجو عالمات االستفياـ .

التوافؽ ـ المجتمع في القياـ بالمسؤولية  ىناؾ مف يقوؿ:" الصحة النفسية ىي
 واإلنتاج".

ويقوؿ البعض اآلخر: "الصحة النفسية ىي القدرة عمى العطاء والحب دوف انتظار 
 مقابؿ".

وبعض المفسريف يقولوف: "إف الصحة النفسية ىي توازف بيف الغرائز والرغبات 
 الخاصة.. والذات.. والضمير"
 (3002)الميالدي،  عمى التأرجح بيف الشؾ واليقيف"وتعرؼ أيضا:" بأنيا القدرة 
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عمى الصحة ورفع مستوى المياقة  ألمحافظوتكمف أىمية النشاط الرياضي في  -
 البدنية والمحافظة عمييا.

وضعؼ ويصعب عمى  ارتخاءفعدـ ممارستيا تجعؿ عضالت الجسـ دائما في حالة 
القمب والرئة أف يقوما بوظيفتيما بصورة جيدة، أو تصاب المفاصؿ بالضعؼ 

 فالرياضة:

 تحمي مف األمراض. 
 تساعد عمى المظير. 
 (3082)عمراف، عمـ النفس الرياضي،  .تتحكـ في وزف الجسـ 

 أهمية الرياضة من الجانب النفسي :-4

تظير الدراسات العممية أف التماريف الرياضية التي تسيمؾ نشاطا بدنيا كبيرا، تحث 
الدماغ عمى إفراز كيميائيات متمثمة في نواقؿ عصبية تعرؼ طبيا بػ"اإلندروفيف"  والذي 
يمنح اإلحساس بمشاعر متنوعة مف البيجة والسرور ويساىـ في خفظ مستويات 

أوضح، إف التركيز الكامؿ الذي يشيده العقؿ خالؿ الضغط النفسي عند الفرد، بطريقة 
 ممارسة النشاط الرياضي.

تخمؽ األنشطة البدنية حالة مف التكامؿ والتوافؽ الفسيولوجي المتمثؿ في خمؽ  -
توازف بيف الجسد والروح، باعتبارىا وسيمة لتفريغ الطاقة السمبية واستبداليا بطاقة 

ة تقوـ عمى مبدأ العقؿ السميـ بالجسـ إيجابية جديدة، حيث تعتبر أنشطة شمولي
 السميـ.

تعمؿ عمى تنشيط الدورة الدموية، مما ُيكسب اإلنساف حيوية وطاقة ونشاطًا   -
 ألداء كافة ميماتو اليومية بكؿ فعالية.
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عطاء القواـ   - تساعد بشكؿ رئيس عمى حرؽ الدىوف المتراكمة في الجسـ، وا 
عكس إيجابًا عمى نفسية الشخص وعمى الجسدي شكاًل ممشوقًا ومتناسقًا، مما ين

ثقتو بنفسو، وخاصة النساء حيث يعزز جماؿ المظير الخارجي لدى المرأة، 
 بسبب استقرارىا النفسي إلى حد كبير.

تعتبر ىذه األنشطة أفضؿ منظومة عالجية لمف يعانوف مف أمراض وحاالت   -
ساف مف التعرض االكتئاب المختمفة، كما تعتبر بمثابة أسموب وقائي يجنب اإلن

 ليذه األمراض، حيث تعمؿ عمى رفع وتحفيز ىرموف السعادة والراحة النفسية.
تعمؿ عمى تقوية عضالت الجسـ، وبالتالي تحوؿ دوف شعور المرء بالتعب   -

الذي يعكر المزاج تمقائيًا، كما ترفع مف المياقة البدنية لدى الشخص ومف مرونة 
بأداء ىذه التماريف مما  افي حاؿ التزامي ظ عمى الوزف المثالي لوحافجسده، وت

 ينعكس إيجابًا عمى نفسيتو. 
تمنح شعورًا باالسترخاء العاـ، كما تعزز الروح المعنوية لدى الشخص، حيث إّف  -

ممارسة ىذه األنشطة تتطمب مف الشخص مفاىيـ الصبر والتحمؿ واالستيعاب 
القاتو مع اآلخريف في والتخطيط والتكتيؾ والتأمؿ، مما ينعكس إيجابًا عمى ع

محيطو، كما تعمؿ عمى كسر الممؿ، وتعتبر مف سبؿ االستغالؿ األمثؿ ألوقات 
 (http://www.iraqacad.org) .الفراغ

 الصحة النفسية لمرياضيين: -5

كؿ منيما في اآلخر، ومستوى الصحة المتكاممة  يؤثرالصحة النفسية والرياضة 
لمفرد يرتبط بمدى ممارسة الرياضة الصحية المقننة، فالرياضة أحد المراحؿ األساسية 

 لتحقيؽ النمو المتكامؿ لمشخصية )جسميا وعقميا وانفعاليا واجتماعيا(.
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وتعتبر التنمية المتوازنة بيف الصحة العقمية والنفسية والصحة البدنية والرياضية مف 
المكونات الصحية التي تأثر في مستوى نمو بقية المكونات األخرى، حيث أف  أىـ

حدوث أي خمؿ في الصحة النفسية سوؼ يواكب تأثير مباشر عمى الصحة البدنية 
 (3082)الحوري،  وبقية المكونات األخرى.

 أهمية التمارين الرياضية لممرأة: -6

الرياضة البدنية وسيمة لجماؿ الجسـ وحسف القواـ ونضارة الشباب خاصة في  تعتبر
العضمية. فممارسة  اإلنسافىذا العصر الذي قامت فيو اآللة الصناعية بجؿ مياـ 

الرياضية بشكؿ مستمر ومنظـ فيي مف الممارسات الميمة في حياة  واأللعابالتماريف 
الفتاة ،فمف الناحية الجسمية فاف مكونات الجسـ الرئيسية ) العظاـ، العضالت، 
الدىوف( تمر في مراحميا النيائية لمنمو واف ممارسة التماريف الرياضية سوؼ يساعد 

وجية والتشريحية، فيما يخص مف الناحيتيف الفسيول أفضؿعمى اكتماؿ النمو بشكؿ 
التماريف الرياضية الفعالة مع الراحة الكافية والتغذية الصحية ليا تأثيرىا  أفالعظاـ 

ممارسة التماريف الرياضية في اليواء الطمؽ  إفالجوىري عمى صحة العظاـ، كذلؾ 
لي الدـ وبالتا إلى األمعاءالشمس لو دور فعاؿ في سرعة نقؿ الكالسيـو مف  أشعةوفي 
 (3000)السكري،  الشمس. أشعةالعظاـ وزيادة كمية فيتاميف داؿ مف  إلى

 النوادي الرياضية النسائية لوالية مستغانم: -7

 واقع النوادي الرياضية الموجودة حاليا: 7-1

لعدة نوادي اكتشفنا وجود أندية نسائية في مراكز طبية خاصة أما بعد زيارتنا 
ات أماـ األسعار فيي بأقساميا فيناؾ أجيزة رياضية، آالت المشي، وانعداـ المدر 

 تتفاوت حسب النادي ونوعية خدماتو المقدمة مف أصحاب الصاالت الرياضية.



 أهمية الرياضة من الجانب الصحي والنفسي الفصل الثاني:
 

 
42 

 نشاء النوادي الرياضية:إالمصالح المرجوة من  -8

 مف خالؿ اطالعنا عمى عدة نوادي تبيف لنا أف ىناؾ عدة مصالح النشاء نوادي
 لمنساء وىي:

 تقضي عمى وقت الفراغ لدى الفتيات. - أ
 إزالة الترىالت والسمنة لدى الكثير مف النساء. - ب
  (3080)النخبة،  وجود ىذه النوادي يفتح فرص عمؿ جديدة لممرأة. - ت

 أنواع التوعية التي تقدم لممرأة الرياضية: -9

توعية ، وذلؾ بذمج اليجب أف يكوف ىناؾ برامج رياضية متخصصة خاصة في 
برنامج الصحة بطريقة متكاممة لكي تقدـ العديد مف األنشطة التي تشجعيف عمى 
ممارسة الرياضة بطريقة منتظمة وسميمة تعمميف كيفية التعامؿ اإلصابة بالنادي. وىنا 

متمثمة في دور الطب والرياضة الصحية يأتي دور الييئة العامة لمشباب والرياضة ال
في تفعيؿ نشر الوعي الرياضي لدى المرأة الرياضية، وذلؾ مثال مف خالؿ اإلعالـ، 

 زيارة المدارس، إلقاء المحاضرات المتخصصة في ىذه المجاالت. 
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 خاتمة: -11
بة قميمة بمقارنتيا الممارسة النسوية لمختمؼ أشكاؿ الرياضة رغـ أنيا تمثؿ نسإف 

مع نسبة ممارسة الرجؿ، يمكف أف تبيف مدى إرادة المرأة عمى التعبير عمى مساواتيا 
مع الرجؿ في المجتمع الذي يشجع الالمساواة بيف الجنسيف، فربما تحاوؿ المرأة عف 
طريؽ الرياضة أف تغير مثؿ ىذه التصورات اإلجتماعية، إف إىماؿ الرياضة النسوية 

مستويات يعني إىماؿ صحة المرأة الذي ينتج عف إىماؿ صحة أجياؿ لمختمؼ ال
المستقبؿ، الحظنا خالؿ الفترات األخيرة تدىور الرياضة النسوية وذلؾ ناتج عف عدـ 
التكفؿ الفعمى ليذه الظاىرة مف طرؼ السمطات المعنية، انعداـ الرياضة في المدارس 
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زوؼ التمميذات بحصص التربية خاصة اإلبتدائية وظاىرة عزوؼ المرأة وظاىرة ع
 البدنية والرياضية ألسباب غير مبررة.

 



 

 

 تمهيد

 44منهج البحث ................................................... -1
 45مجتمع وعية البحث ............................................ -2
 45مجاالت البحث ................................................ -3

 45..........................................المجال البشري . 4-1
 45المجال المكاني .......................................... 4-2
 45المجال الزمني ........................................... 4-3

 45أداة الدراسة    ...............................................  -4
 46ية ...........................................الدراسة اإلحصائ  -5

 47النسبة المئوية ........................................... 5-1
 47............................. 2ن المطابقة كاإختبار حس 5-2

 92.............................................مناقشة الفرضيات -6
 93......................................االستنتاجات............ -7
 93...............................اقتراحات أو فرضيات مستقبمية  -8
 95الخالصة العامة.............................................  -9

 

 

 



 الفصل األول: منيجية البحث واإلجراءات الميدانية

 

 
44 

 تمهيد: -1

بعد دراستنا لمجانب النظري سنحاول في ىذا الجزء من اإلطار التطبيقي دراسة ىذا 

الموضوع دراسة ميدانية، الغرض من الدراسة الميدانية ىو اإلجابة عمى التساؤالت التي 

 طرحت في المشكمة، كذلك التأكد من صحة الفرضيات المصاغة أو نفييا. 

نتناول في ىذا الفصل المنيج المناسب وقصد تحقيق غرض الدراسة الميدانية سوف 

وعينة ممثمة لمجتمع الدراسة، نوعية األدوات والوسائل المستعممة وكذلك إبراز التقنيات 

 اإلحصائية المناسبة ليذه الدراسة.

 منهج البحث: -2

منيج الدراسة مرحمة ىامة في عممية البحث، إذ يحدد كيفية جمع  اختياريعتبر 

معوقات ممارسة الرياضة حول الموضوع المدروس المتمثل في: البيانات والمعمومات 

فقد اعتمدنا عمى المنيج المسحي وىو عبارة عن مسح شامل لمظواىر عند النساء 

الموجودة في جماعة معينة وفي مكان معين ووقت محدد نظرا لمالئمتو لموضوع 

 دراستنا.
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 مجتمع وعينة البحث: -3

 تم اختيارىم بطريقة عشوائية .  امرأة 30يحتوي المجتمع األصمي عمى 

 مجاالت البحث: -4

 :المجال البشري-4-1

 . امرأة 30أجريت عممية توزيع االستبيان عمى عينة البحث و المتمثمة في  

 :المجال المكاني -4-2

 (.مستغانم؛ عين النويصي ) نساء والية مستغانم االستبيان عمى  تقسيمتم  

 المجال الزمني: -4-3

لقد تم بحثنا ىذا في الجانب النظري أما فيما يخص الجانب التطبيقي تم تقسيم  

االثنين وقمنا باسترجاعيا يوم  7552-51-51االثنين يوم  نساءاالستبيان عمى ال

 وبعدىا الشروع في تحميل النتائج بالطرق اإلحصائية.  77-51-7552

 :أداة الدراسة -6

 .لمنساءموجية  استبيانيوفي بحثنا ىذا عمى استمارة  اعتمدنالقد  

 االداة( العممية لمالداة )السيكومترية األسس 6-1
 

  validity:الصدق: 6-5-5
درجة يقيس االختبار ما وضح لقياسو .و عندما نتكمم  أي إلىالمقصود بالصدق ىو 

 أنكن يجب غير صادق..و ل أوىدا االختبار صادق  أنعن الصدق ال نكتفي بالقول 



 الفصل األول: منيجية البحث واإلجراءات الميدانية

 

 
46 

"صادق لمادا و لمن" فاالختبار الصادق في الرياضيات ال يعني انو  أنفسنانسال 

صادق في قياس الشخصية و الصادق في قياس المغة لدى الصف التاسع غير دلك 

ثانوي مثال والصدق نوعان :المنطقي و منو صدق  الثالثبقياس مستوى الصف 

 و الصدق التنبؤي و البنائي ىو الصدق التجريبي و من األخرالمحتوى و 

 reliablility: الثبات-6-5-7
"احمد"  ستاذاأل أنتبات المقياس السموك فعندما نقول  أواالستقرار  إلى الثباتيشير 

 ذستابينما األ. الصف الساعة العاشرة فيدا يعني ان سموكو تابتا إلىيوميا  يأتي

سموكو غير تابت فان كان  أيالنصف  أوالساعة العاشرة و الربع  أحيانا يأتي"امحمد" 

 ىناك خطا في المقياس . أنىناك قراءات متغيرة فيدا يعني 

 objectivitéالموضوعية :-6-5-3
 أيبنزاىة  األدلةالمقصود من الموضوعية ىو قياس الرغبة و القدرة عمى فحص 

 أحكاما إصدار أوىي تعامل مع الحقائق بدون تحيز  اإذفي البحث  األولالشرط  أنيا

صية و الحب و الكره فكمى ختكون حالية من المعتقدات الش أنفالنتائج يجب  قيمة

 ال تكون متحيزة . أناليل يفترض حو الت البيانات

 

 الدراسة اإلحصائية: -7

اإلحصائية المستعممة: إن اليدف من استعمال الوسائل اإلحصائية ىو  الطريقة

التوصل إلى مؤشرات كمية تساعدنا عمى التحميل والتفسير والتأويل والحكم عمى 
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مختمف المشاكل باختالف نوع المشكمة وتبعا ليدف الدراسة، ولكي يتسنى لنا التعميق 

سيمة قمنا بأسموب التحميل اإلحصائي والتحميل عن النتائج لالستمارة بصورة  واضحة و 

 والمتمثل في الطريقتين التاليتين:

 النسبة المئوية: -7-1

  %555س   

X       ع 

  x 555 ع   =Xفإن  

 س                 

Xالنسبة المئوية : 

 ع: عدد اإلجابات )عدد التكرارات( 

 س: عدد أفراد العينة.

 (:2اختبار حسن المطابقة )كا -7-2

بنوع خاص في اختبار حدي داللة الفرق بين تكرار حصل عميو  7كا اختباريستخدم 

 الباحث ويتم حسابيا بالطريقة التالية:

 7التكرار المتوقع( –=   مجموع )التكرار المشاىد 7كا

 التكرار المتوقع                        
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 5-درجة الحرية = عدد االقتراحات

 5.51=  مستوى الداللة

 3.48=  الجدولية 7كا

ىل انشغال بعض النسوة بوظائفين وتأخرىن بالوصول إلى منازلين  العبارة األولى:

 سبب في عزوفين عن ممارسة الرياضة؟

 .توضيح مدى انشغال النسوة بوظائفين: الغرض منه

 يوضح عزوف النساء عن الرياضة بسبب انشغالين بوظائفين. :11الجدول رقم 

النسبة  التكرار 55العبارة 

 المئوية

 7كا

 محسوبةال

 7كا

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

دالة 

 إحصائية

  %23.33 77 نعم

56.17 

 

53.48 

 

5.51 

 

55 

 

 %76.62 4 ال دال

 %555 35 المجموع
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 23.33% 

  

 
 76.62% 

 
  

 5 نعم ال 

 .الرياضة بسبب العمليبين عزوف النساء عن : 11التمثيل باألعمدة البيانية رقم 

 النتائج: عرض وتحميل

امرأة أجابوا بـ نعم أي بنسبة  77يبين أن  55من خالل نتائج الجدول رقم 

. فيل توجد فروقا دالة %76.62بـ "ال" أي بنسبة  نسوة أجابوا 54وأن  23.33%

 ؟إحصائية

 7وجدنا أن كا 55ودرجة الحرية  5.51عند مستوى الداللة  7عند استخدام اختبار كا

( أي أنو ال يوجد فروقا ذات داللة 3.48الجدولية ) 7( أكبر من كا6.17المحسوبة )

إحصائية بين المجيبين بـ نعم والمجيبين بـ ال، مما يدل رفض الفرضية الصفرية وقبول 

 ة.يمالفرضية البد
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 بأمورىن والوظائف. منشغالتومنو نستنتج أنو النسوة  

: ىل الخجل والخوف من الفشل وضعف اإلدارة سبب في عدم ممارسة العبارة الثانية

 األنشطة الرياضية؟

 : يوضح مدى خجل النساء وخوفين من الفشل.الغرض منه

 .يوضح خوف النساء من الفشل بسبب الخجل :12الجدول رقم 

النسبة  التكرار 57العبارة 

 المئوية

 7كا

 محسوبةال

 7كا

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

دالة 

 إحصائية

  %93.33 74 نعم

77.17 

 

53.48 

 

5.51 

 

55 

 

 %56.62 7 ال دال

 %555 35 المجموع
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 93.33% 

  

 
 

  
56.62% 

 1 نعم ال 

 .يبين مدى خوف النساء من الفشل: 12التمثيل باألعمدة البيانية رقم 

 النتائج: عرض وتحميل

امرأة أجابوا بـ نعم أي بنسبة  74يبين أن  57من خالل نتائج الجدول رقم 

. فيل توجد فروقا دالة %56.62نسوة أجابوا بـ "ال" أي بنسبة  57وأن  93.33%

 ؟إحصائية

 7وجدنا أن كا 55ودرجة الحرية  5.51عند مستوى الداللة  7عند استخدام اختبار كا

( أي أنو يوجد فروقا ذات داللة 3.48الجدولية ) 7( أكبر من كا77.17المحسوبة )

إحصائية بين المجيبين بـ نعم والمجيبين بـ ال، مما يدل رفض الفرضية الصفرية وقبول 

 خوف الكبير من الفشل لدى النساء.ة. ومنو نستنتج أنو يمالفرضية البد
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جسم ىل العاىات الجسمية وبعض األمراض التي تعيق سالمة ال العبارة الثالثة:

 تشكل عائقا لممارسة األنشطة الرياضية.

  عن الرياضة.معرفة ما اذا بسبب الشكل تمتنع المرأة  الغرض منه:

 .يوضح اذا ىناك أمراض تمنع النسوة من ممارسة الرياضة :13الجدول رقم 

النسبة  التكرار 53العبارة 

 المئوية

 7كا

 محسوبةال

 7كا

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

دالة 

 إحصائية

  %86.62 58 نعم

55.57 

 

53.48 

 

5.51 

 

55 

 

 %13.33 56 ال دالغير 

 %555 35 المجموع
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 13.33%  86.62% 

 
 

  
 

 1 نعم  ال 

يبين اذا شكل الجسم أو مرض ما سبب في عزوف : 13التمثيل باألعمدة البيانية رقم 

 المرأة عن الرياضة

 النتائج: عرض وتحميل

بـ نعم أي بنسبة  تامرأة أجاب 58يبين أن  53من خالل نتائج الجدول رقم 

. فيل توجد فروقا دالة %13.33بـ "ال" أي بنسبة  ننسوة أجب 56وأن  86.62%

 ؟إحصائية

 7وجدنا أن كا 55ودرجة الحرية  5.51عند مستوى الداللة  7عند استخدام اختبار كا

( أي أنو ال يوجد فروقا ذات 3.48الجدولية ) 7من كا صغر( أ55.57المحسوبة )
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الفرضية الصفرية  قبولداللة إحصائية بين المجيبين بـ نعم والمجيبين بـ ال، مما يدل 

 الفرضية البديمة.  رفضو 

 ومنو نستنتج أن مشكمة األمراض ال تمنع المرأة عن ممارسة الرياضة.

 ىل العامل المادي سبب في عزوف النساء عن ممارسة الرياضة؟ العبارة الرابعة:

معرفة العامل االقتصادي إن كان سبب في عزوف النساء عن الغرض منه: 

 الممارسة.

يوضح اذا العامل المادي من أحد اسباب عزوف المرأة عن  :14الجدول رقم 

 الرياضة.

النسبة  التكرار 58العبارة 

 المئوية

 7كا

 محسوبةال

 7كا

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

دالة 

 إحصائية

  %96.62 79 نعم

76.57 

 

53.48 

 

5.51 

 

55 

 

 %53.33 55 ال دال

 %555 35 المجموع
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 96.62%

 96.62 

    

 
 

  
53.33% 

 1 نعم ال 

يبين اذا كان السبب الرئيسي ىو العامل المادي : 14التمثيل باألعمدة البيانية رقم 

 لعدم ممارسة الرياضة عند النساء.

 النتائج: عرض وتحميل

امرأة أجابوا بـ نعم أي بنسبة  79يبين أن  58من خالل نتائج الجدول رقم 

. فيل توجد فروقا %53.33وأن امرأة واحدة فقط أجابت بـ "ال" أي بنسبة  96.62%

 ؟إحصائيةدالة 

 7وجدنا أن كا 55ودرجة الحرية  5.51عند مستوى الداللة  7عند استخدام اختبار كا

( أي أنو يوجد فروقا ذات داللة 3.48الجدولية ) 7( أكبر من كا76.57المحسوبة )
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إحصائية بين المجيبات بـ نعم والمجيبات بـ ال، مما يدل عمى رفض الفرضية الصفرية 

 رضية البديمة. وقبول الف

 ىو السبب الرئيسي لعزوفين عن الممارسة.ومنو نستنتج أن الجانب المادي 

ىل انشغال بعض الطالبات بالدراسة وخوفين من تأثر مستواىن  العبارة الخامسة:

 العممي يعيقين عن ممارسة الرياضة؟

 .معرفة اذا كانت الرياضة تأثر عمى الجانب العممي الغرض منه:

 يوضح عزوف الطالبات عن الرياضة خوفا عمى دراستين. :15الجدول رقم 

النسبة  التكرار 51العبارة 

 المئوية

 7كا

 محسوبةال

 7كا

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

دالة 

 إحصائية

  %16.62 52 نعم

55.17 

 

53.48 

 

5.51 

 

55 

 

 %83.33 53 ال دالغير 

 %555 35 المجموع
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 16.62% 

 83.33%   

 
 

  
 

 1 نعم ال  

 يبين ما اذا الرياضة تأثر عمى المستوى العممي.: 15التمثيل باألعمدة البيانية رقم 

 عرض وتحميل النتائج:

امرأة أجابوا بـ نعم أي بنسبة  52يبين أن  51من خالل نتائج الجدول رقم 

. فيل توجد فروقا دالة %83.33بـ "ال" أي بنسبة  أجابوا امرأة 53وأن  16.62%

 ؟إحصائية

 7وجدنا أن كا 55ودرجة الحرية  5.51عند مستوى الداللة  7عند استخدام اختبار كا

( أي أنو ال يوجد فروقا ذات 3.48الجدولية ) 7من كاصغر ( أ55.17المحسوبة )

الفرضية قبول  داللة إحصائية بين المجيبات بـ نعم والمجيبات بـ ال، مما يدل عمى

 الفرضية البديمة.  رفضرية و الصف
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 ومنو نستنتج أن الرياضة ليا تأثير عمى المستوى العممي لدى بعض الطالبات.

لمنظرة االجتماعية الضيقة لممارسة المرأة لألنشطة الرياضية  ىل العبارة السادسة:

 تشكل عائقا أمام ممارستيم لألنشطة الرياضية.

 .المرأة عند ممارسة الرياضةنظرة المجتمع الى معرفة  الغرض منه:

 .يوضح اذا المجتمع يعيق المرأة أمام ممارستيا الرياضة :16الجدول رقم 

النسبة  التكرار 56العبارة 

 المئوية

 7كا

 محسوبةال

 7كا

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

دالة 

 إحصائية

  %26.62 73 نعم

54.17 

 

53.48 

 

5.51 

 

55 

 

 %73.33 52 ال غير دال

 %555 35 المجموع
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 26.62%  

    

 
 

 73.33%  
 

 1  نعم ال 

يوضح نظرة المجتمع الضيقة لممارسة المرأة : 16التمثيل باألعمدة البيانية رقم 

 .لمرياضة

 النتائج: عرض وتحميل

امرأة أجابوا بـ نعم أي بنسبة  73يبين أن  56من خالل نتائج الجدول رقم 

. فيل توجد فروقا دالة %73.33بـ "ال" أي بنسبة  أجابوا 52وأن  26.62%

 ؟إحصائية

 7وجدنا أن كا 55ودرجة الحرية  5.51عند مستوى الداللة  7عند استخدام اختبار كا

( أي أنو يوجد فروقا ذات داللة 3.48الجدولية ) 7( أكبر من كا54.17المحسوبة )
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 بديمةا يدل عمى قبول الفرضية الإحصائية بين المجيبات بـ نعم والمجيبات بـ ال، مم

 . لصفريةورفض الفرضية ا

 ومنو نستنتج أن المجتمع ينظر بضيق كبير لممرأة عند ممارسة الرياضة.

 محيطك االجتماعي عمى ممارسة الرياضة النسوية. ىل يشجعك العبارة السابعة:

 معرفة اذا يساعد المحيط عمى تشجيع المرأة لممارسة الرياضة. :الغرض منه

 .يوضح اذا ما المجتمع يشجع الرياضة النسوية :17الجدول رقم 

النسبة  التكرار 52العبارة 

 المئوية

 7كا

 محسوبةال

 7كا

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

دالة 

 إحصائية

  %55 53 نعم

59.7 

 

 

53.48 

 

5.51 

 

55 

 

 %95 72 ال دال

 %555 35 المجموع
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 95%   

    

 
 

   
 

 55% 

 1 نعم  ال 

يبين ما اذا كان المحيط الذي تعيش فيو ييتم  : 17التمثيل باألعمدة البيانية رقم 

 بالرياضة النسوية.

 النتائج: عرض وتحميل

 %55نساء أجابوا بـ نعم أي بنسبة  53يبين أن  52من خالل نتائج الجدول رقم 

 ؟إحصائية. فيل توجد فروقا دالة %95أجابوا بـ "ال" أي بنسبة  72وأن 

 7وجدنا أن كا 55ودرجة الحرية  5.51عند مستوى الداللة  7عند استخدام اختبار كا

( أي أنو يوجد فروقا ذات داللة 3.48الجدولية ) 7( أكبر من كا59.7المحسوبة )

رفض الفرضية الصفرية  إحصائية بين المجيبات بـ نعم والمجيبات بـ ال، مما يدل عمى

 وقبول الفرضية البديمة.
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 ومنو نستنتج أن عدم اىتمام المحيط بالرياضة النسوية. 

لخوض بعض النساء من أزواجين وترك أبنائين تمنع من  ىل العبارة الثامنة:

 ممارسة الرياضة؟

 يوضح ما اذا كان الزوج يدعم ممارسة زوجتو لمرياضة. :الغرض منه

 أزواجين عند ممارسة الرياضة.يوضح خوف النسوة من  :18الجدول رقم 

النسبة  التكرار 54العبارة 

 المئوية

 7كا

 محسوبةال

 7كا

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

دالة 

 إحصائية

  %13.33 56 نعم

55.57 

 

 

53.48 

 

5.51 

 

55 

 

 %86.62 58 ال غير دال

 %555 35 المجموع
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   13.33% 

 86.62% 
 

   
 

  

  نعم  ال 

يبين خوف المرأة من عدم اىتماميا بالزوج واألبناء  : 18التمثيل باألعمدة البيانية رقم 

 عند ممارسة الرياضة.

 النتائج: عرض وتحميل

امرأة أجابوا بـ نعم أي بنسبة  56يبين أن  54من خالل نتائج الجدول رقم 

. فيل توجد فروقا دالة %86.62امرأة أجابوا بـ "ال" بنسبة  58وأن  13.33%

 ؟إحصائية

 7وجدنا أن كا 55ودرجة الحرية  5.51عند مستوى الداللة  7عند استخدام اختبار كا

( أي أنو ال يوجد فروقا ذات 3.48الجدولية ) 7من كا صغر( أ55.57المحسوبة )
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داللة إحصائية بين المجيبات بـ نعم والمجيبات بـ ال، مما يدل عمى قبول الفرضية 

 رية ورفض الفرضية البديمة. الصف

 .المرأة من عدم اىتمام بالزوج واألبناء ومنو نستنتج أن خوف

: ىل لقمة النوادي والصاالت الرياضية الخاصة بالنساء يشكل عائقا العبارة التاسعة

 أمام ممارستيم الرياضة؟

 .معرفة ما اذا عزوف النساء عن الرياضة ىو قمة النوادي الغرض منه:

 .يوضح سبب عزوف النساء عن الرياضة لقمة الصاالت الرياضية :19رقم الجدول 

النسبة  التكرار 59العبارة 

 المئوية

 7كا

 محسوبةال

 7كا

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

دالة 

 إحصائية

  %95 72 نعم

59.7 

 

 

53.48 

 

5.51 

 

55 

 

 %55 53 ال دال

 %555 35 المجموع
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  95%  

    

  
 

   
 

 55%  

 5 نعم ال 

يبين اذا ما كانت النوادي والصاالت الرياضية عائق : 19التمثيل باألعمدة البيانية رقم 

 أمام ممارسة الرياضة.

 النتائج: عرض وتحميل

 %95امرأة أجابوا بـ نعم أي بنسبة  72يبين أن  59من خالل نتائج الجدول رقم 

 فيل توجد فروقا دالة إحصائية؟ .%55نساء أجابوا بـ "ال" بنسبة  53وأن 

 7وجدنا أن كا 55ودرجة الحرية  5.51عند مستوى الداللة  7عند استخدام اختبار كا

( أي أنو يوجد فروقا ذات داللة 3.48الجدولية ) 7( أكبر من كا59.7المحسوبة )

إحصائية بين المجيبات بـ نعم والمجيبات بـ ال، مما يدل عمى رفض الفرضية الصفرية 

 وقبول الفرضية البديمة. 



 الفصل األول: منيجية البحث واإلجراءات الميدانية

 

 
66 

 ومنو نستنتج أن انعدام النوادي والصاالت الرياضية ىو عائق كبير لمممارسة.

امتناع بعض النساء عن ممارسة األأنشطة : ىل لمسمنة سبب في العبارة العاشرة

 الرياضية؟

 نسوة عن الرياضة.لمعرفة اذا السمنة سبب في امتناع ا :الغرض منه

 .يوضح امتناع المرأة عن الرياضة بسبب السمنة :11الجدول رقم 

النسبة  التكرار 55العبارة 

 المئوية

 7كا

 محسوبةال

 7كا

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

 دالة

 إحصائية

  %85 57 نعم

5.7 

 

 

53.48 

 

5.51 

 

55 

 

 %65 54 ال غير دال

 %555 35 المجموع
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 65%   

  
 85% 

   
 

   

 5 نعم  ال  

يبين اذا ما كانت السمنة سببا لعدم ممارسة  : 11التمثيل باألعمدة البيانية رقم 

 الرياضة.

 النتائج: عرض وتحميل

وأن  %85امرأة أجابوا بـ نعم بنسبة  57يبين أن  55من خالل نتائج الجدول رقم 

 ؟. فيل توجد فروقا دالة إحصائية أم ال%65أجابوا بـ "ال" بنسبة  امرأة 54

 7وجدنا أن كا 55ودرجة الحرية  5.51عند مستوى الداللة  7عند استخدام اختبار كا

( أي أنو ال يوجد فروقا ذات داللة 3.48الجدولية ) 7من كا صغر( أ5.7المحسوبة )

الفرضية الصفرية  قبولإحصائية بين المجيبات بـ نعم والمجيبات بـ ال، مما يدل عمى 

 الفرضية البديمة.  رفضو 
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 ومنو نستنتج أن السمنة ليست السبب الوحيد لعدم ممارسة الرياضة.

اإلعالم عن ىذا النوع من الرياضة : ىل نقص التوعية في وسائل العبارة الحادي عشر

 سبب في امتناعين عن الرياضة؟

 عالم بالرياضة النسوية.معرفة اىتمام اإل :الغرض منه

 .يوضح اذا ما كان نقص التوعية لممارسة الرياضة :11الجدول رقم 

النسبة  التكرار 55العبارة 

 المئوية

 7كا

 محسوبةال

 7كا

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

دالة 

 إحصائية

  %33.33 55 نعم

53.37 

 

 

53.48 

 

5.51 

 

55 

 

 %66.62 75 ال غير دال

 %555 35 المجموع
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 66.62%   

  
 33.33% 

   
 

   

 5 نعم   ال  

يبين اذا ما نقص التوعية في االعالم سبب عدم  : 11التمثيل باألعمدة البيانية رقم 

 المعرفة لمرياضة النسوية

 النتائج: عرض وتحميل

 %33.33نساء أجابوا بـ نعم بنسبة  55يبين أن  55من خالل نتائج الجدول رقم 

 . فيل توجد فروقا دالة إحصائية؟%66.62امرأة أجابوا بـ "ال" بنسبة  75وأن 

 7وجدنا أن كا 55ودرجة الحرية  5.51عند مستوى الداللة  7عند استخدام اختبار كا

( أي أنو ال يوجد فروقا ذات داللة 3.48الجدولية ) 7من كا صغر( أ3.37المحسوبة )

إحصائية بين المجيبات بـ نعم والمجيبات بـ ال، مما يدل عمى قبول الفرضية الصفرية 

 ورفض الفرضية البديمة.
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 ومنو نستنتج أن نقص التوعية ىو سبب في الممارسة الرياضية. 

يين المؤىمين لمتدريب سبب في : ىل عدم توفير االختصاصالعبارة الثاني عشر

 عزوف عن ممارسة الرياضة؟

 ما اذا كان لممدربين أثر في ممارسة الرياضة.معرفة  الغرض منه:

يوضح اذا ما كان عدم توفير المختصين سبب عدم ممارسة المرأة  :12الجدول رقم 

 لمرياضة.

النسبة  التكرار 57العبارة 

 المئوية

 7كا

 محسوبةال

 7كا

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

دالة 

 إحصائية

  %43.33 71 نعم

53.37 

 

 

53.48 

 

5.51 

 

55 

 

 %56.62 1 ال غير دال

 %555 35 المجموع
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  43.33%  

    

  
  

   
56.62% 

   

 5  نعم  ال  

 .يبين عدم توفير المختصين في المجال الرياضي : 12التمثيل باألعمدة البيانية رقم 

 النتائج: عرض وتحميل

 %43.33أجابوا بـ نعم بنسبة امرأة  71يبين أن  57من خالل نتائج الجدول رقم 

 ؟أم ال . فيل توجد فروقا دالة إحصائية%56.62أجابوا بـ "ال" بنسبة  نساء 1وأن 

 7وجدنا أن كا 55ودرجة الحرية  5.51عند مستوى الداللة  7عند استخدام اختبار كا

( أي أنو  يوجد فروقا ذات داللة 3.48الجدولية ) 7( أكبر من كا53.37المحسوبة )

الفرضية الصفرية  رفضإحصائية بين المجيبات بـ نعم والمجيبات بـ ال، مما يدل عمى 

 الفرضية البديمة.  قبولو 

 ومنو نستنتج أن نقص المختصين في المجال الرياضي.
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 واألرق أثناء ممارستك لمرياضة؟: ىل ينتابك الشعور بالتعب العبارة الثالثة عشر

 التعب واألرق المرأة أثناء ممارسة الرياضة.معرفة اذا ما يصيب  :الغرض منه

 .يوضح أثر الشعور بالتعب  أثناء الرياضة :13الجدول رقم 

النسبة  التكرار 53العبارة 

 المئوية

 7كا

 محسوبةال

 7كا

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

دالة 

 إحصائية

  %16.62 52 نعم

55.17 

 

 

53.48 

 

5.51 

 

55 

 

 %83.33 53 ال غير دال

 %555 35 المجموع
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   16.62%  

 83.33% 
  

   
   

 5   نعم ال  

 .يبين الشعور باألرق والتعب أثناء ممارسة الرياضة : 13التمثيل باألعمدة البيانية رقم 

 النتائج: عرض وتحميل

 %16.62امرأة أجابوا بـ نعم بنسبة  52يبين أن  53الجدول رقم  من خالل نتائج

 . فيل توجد فروقا دالة إحصائية ؟%83.33امرأة أجابوا بـ "ال" بنسبة  53وأن 

 7وجدنا أن كا 55ودرجة الحرية  5.51عند مستوى الداللة  7عند استخدام اختبار كا

( أي أنو ال يوجد فروقا ذات 3.48الجدولية ) 7من كا صغر( أ55.17المحسوبة )

الفرضية  قبولداللة إحصائية بين المجيبات بـ نعم والمجيبات بـ ال، مما يدل عمى 

 الفرضية البديمة.  رفضالصفرية و 

 ومنو نستنتج أن يؤثر الشعور بالتعب أثناء الممارسة الرياضية.
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 مارسة الرياضة؟: ىل تعتقدين أنك ال تستطيعي مالعبارة الرابعة عشر

 .معرفة ما اذا تستطيع المرأة ممارسة الرياضة الغرض منه:

 .قدرة المرأة عمى ممارسة الرياضة :14الجدول رقم 

النسبة  التكرار 58العبارة 

 المئوية

 7كا

 محسوبةال

 7كا

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

دالة 

 إحصائية

  %35 59 نعم

58.4 

 

 

53.48 

 

5.51 

 

55 

 

 %25 75 ال دال 

 %555 35 المجموع
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  25%    

    

  
  

   35% 
   

 5 نعم        ال  

 .يبين اذا ما كانت المرأة تستطيع ممارسة الرياضة: 14التمثيل باألعمدة البيانية رقم 

 النتائج: عرض وتحميل

 %35بنسبة نساء أجابوا بـ نعم أي  59يبين أن  58من خالل نتائج الجدول رقم 

 . فيل توجد فروقا دالة إحصائية ؟%25امرأة أجابوا بـ "ال" بنسبة  75وأن 

 7وجدنا أن كا 55ودرجة الحرية  5.51عند مستوى الداللة  7عند استخدام اختبار كا

( أي أنو يوجد فروقا ذات داللة 3.48الجدولية ) 7( أكبر من كا58.4المحسوبة )

الفرضية الصفرية  رفضلمجيبات بـ ال، مما يدل عمى إحصائية بين المجيبات بـ نعم وا

 الفرضية البديمة. قبولو 

 ومنو نستنتج أن ال تستطيع المرأة ممارسة الرياضة. 
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سبب في  إتقانياىل عدم المعرفة لممارسة الرياضة وعدم  العبارة الخامسة عشر:

 عزوف النساء عن األنشطة الرياضية؟

 .بسبب العزوف عنيايوضح إذ عدم إتقان الرياضة  :الغرض منه

 .: يوضح سبب عزوف المرأة بسبب عدم اتقانيا دون مختصين15الجدول رقم 

النسبة  التكرار 51العبارة 

 المئوية

 7كا

 محسوبةال

 7كا

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

دالة 

 إحصائية

  %25 75 نعم

58.4 

 

 

53.48 

 

5.51 

 

55 

 

 %35 59 ال دال 

 %555 35 المجموع
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  25%  

  
  

  35%   
   

 5  نعم   ال  

 .يبين سبب العزوف لعدم معرفة واتقان الرياضة: 15التمثيل باألعمدة البيانية رقم 

 النتائج: عرض وتحميل

 %25امرأة أجابوا بـ نعم أي بنسبة  75يبين أن  51من خالل نتائج الجدول رقم 

 . فيل توجد فروقا دالة إحصائية أم ال؟%35نساء أجابوا بـ "ال" بنسبة  59وأن 

 7وجدنا أن كا 55ودرجة الحرية  5.51عند مستوى الداللة  7عند استخدام اختبار كا

( أي أنو يوجد فروقا ذات داللة 3.48الجدولية ) 7( أكبر من كا58.4المحسوبة )

ات بـ ال، مما يدل عمى رفض الفرضية الصفرية إحصائية بين المجيبات بـ نعم والمجيب

 وقبول الفرضية البديمة. 

 ومنو نستنتج أن نقص الثقافة ىي سبب في عزوف النساء عن الرياضة
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: ىل عزوف النساء عن ممارسة األنشطة الرياضية يرجع إلى العبارة السادسة عشر

 عدم اىتمام الجيات المختصة بالرياضة النسوية؟

 ىذه الرياضة إصداركان ألخصائيين دور في  إذامعرفة ما  :الغرض منه

  بيذه الجيات لالىتمامكان دور األخصائيين  إذايوضح  :16الجدول رقم 

النسبة  التكرار 56العبارة 

 المئوية

 7كا

 محسوبةال

 7كا

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

دالة 

 إحصائية

  %53.33 58 نعم

56.57 

 

 

53.48 

 

5.51 

 

55 

 

 %46.62 76 ال دال 

 %555 35 المجموع
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  46.62%    

    

  
  

     
   

 53.33% 

 5  نعم    ال  

يبين اذا عدم االىتمام الجيات المختصة سبب في : 16التمثيل باألعمدة البيانية رقم 

 .العزوف عن الرياضة النسوية

 النتائج: عرض وتحميل

نسوة أجابوا بـ نعم أي بنسبة  58يبين أن  56من خالل نتائج الجدول رقم 

. فيل توجد فروقا دالة %46.62بـ "ال" بنسبة  امرأة أجابوا 76وأن  53.33%

 إحصائية أم ال؟

 7وجدنا أن كا 55ودرجة الحرية  5.51عند مستوى الداللة  7عند استخدام اختبار كا

( أي أنو يوجد فروقا ذات داللة 3.48الجدولية ) 7( أكبر من كا56.57المحسوبة )
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إحصائية بين المجيبات بـ نعم والمجيبات بـ ال، مما يدل عمى رفض الفرضية الصفرية 

 وقبول الفرضية البديمة.

 ومنو نستنتج أن عدم اىتمام الجيات المختصة سبب عزوف النساء عن الرياضة 

 ارسة الرياضة؟: ىل تشجعك أسرتك عمى ممالعبارة السابعة عشر

 تشجيع بناتيا عمى ممارسة الرياضةمعرفة مدى مساىمة األسرة في  الغرض منه:

 يوضح مدى تشجيع األسرة عمى ممارسة الرياضة :17الجدول رقم 

النسبة  التكرار 52العبارة 

 المئوية

 7كا

 محسوبةال

 7كا

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

دالة 

 إحصائية

  %55 53 نعم

59.7 

 

 

53.48 

 

5.51 

 

55 

 

 %95 72 ال دال 

 %555 35 المجموع
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   95%   

    

  
  

     
   

 55% 

 5 نعم ال 

بين مدى تشجيع األسرة لبناتيا عمى ممارسة ي: 16التمثيل باألعمدة البيانية رقم 

 الرياضة.

 النتائج: عرض وتحميل

 %55أجابوا بـ نعم أي بنسبة  نسوة 53يبين أن  52من خالل نتائج الجدول رقم 

 . فيل توجد فروقا دالة إحصائية أم ال؟%95امرأة أجابوا بـ "ال" بنسبة  72وأن 

 7وجدنا أن كا 55ودرجة الحرية  5.51عند مستوى الداللة  7عند استخدام اختبار كا

( أي أنو يوجد فروقا ذات داللة 3.48الجدولية ) 7( أكبر من كا59.7المحسوبة )

بين المجيبات بـ نعم والمجيبات بـ ال، مما يدل عمى رفض الفرضية الصفرية  إحصائية

 النسوة ترى أن األسرة غير مشجعة لذلك. وقبول الفرضية البديمة. ومنو نستنتج أن
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 : ىل ىناك ممارسين لمتربية البدنية والرياضية في العائمة؟العبارة الثامنة عشر

، األمر الذي لمتربية البدنية والرياضية في العائمة: معرفة وجود ممارسين الغرض منه

 قاد الفتاة عمى ذلك.

 : يبين إن كان ممارسين لمتربية البدنية والرياضية في العائمة.18الجدول رقم 

النسبة  التكرار 54العبارة 

 المئوية

 7كا

 محسوبةال

 7كا

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

دالة 

 إحصائية

  %53.33 58 نعم

56.57 

 

 

53.48 

 

5.51 

 

55 

 

 %46.62 76 ال دال 

 %555 35 المجموع
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   46.62%   

    

  
  

     
   

 53.33% 

 5 نعم  ال 

يبين النقص الواضح في ممارسة التربية البدنية : 18 التمثيل باألعمدة البيانية رقم

 والرياضية من طرف العائمة الجزائرية.

 النتائج: عرض وتحميل

نسوة أجابوا بـ نعم أي بنسبة  58يبين أن  54من خالل نتائج الجدول رقم 

. فيل توجد فروقا دالة %46.62امرأة أجابوا بـ "ال" بنسبة  76وأن  53.33%

 إحصائية أم ال؟

 7وجدنا أن كا 55ودرجة الحرية  5.51عند مستوى الداللة  7عند استخدام اختبار كا

( أي أنو يوجد فروقا ذات داللة 3.48الجدولية ) 7( أكبر من كا56.57المحسوبة )

إحصائية بين المجيبات بـ نعم والمجيبات بـ ال، مما يدل عمى رفض الفرضية الصفرية 
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وقبول الفرضية البديمة. ومنو نستنتج أن الممارسين لمتربية البدنية والرياضية في العائمة 

 نقول ىناك نقص واضح.الجزائرية نادرين أو 

 : ما ىو شعورك أثناء ممارسة النشاطات الرياضية؟العبارة التاسعة عشر

 النشاطات الرياضية. : ىو معرفة شعور المرأة أثناء ممارسةالغرض منه

 يبين شعور النساء أثناء ممارستين لمنشاطات الرياضية. :19الجدول رقم 

النسبة  التكرار 59العبارة 

 المئوية

 7كا

 محسوبةال

 7كا

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

دالة 

 إحصائية

  %26.62 73 الخجل

71.8 

 

 

51.99 

 

5.51 

 

57 

 

 %55 53 الالمباالة دال 

 %53.33 58 شيء آخر

 %555 35 المجموع
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     26.62

  

    

  
  

     
 53.33% 55% 55%  

  
   الخجل  الالمباالة  شيء آخر 

يبين طغي الخجل وىو الشعور الوحيد أثناء ممارسة : 19 التمثيل باألعمدة البيانية رقم

 الرياضة

 النتائج: عرض وتحميل

أي بنسبة  يشعرن بالخجلمن النساء  73يبين أن  59من خالل نتائج الجدول رقم 

نسوة يشعرن  58، وأيضا %55بنسبة  نساء يشعرن بالالمباالة 53وأن  26.62%

 ؟دالة إحصائية الفروق ىذه فيل .%53.33أي بنسبة بشيء آخر 

 7وجدنا أن كا 57ودرجة الحرية  5.51عند مستوى الداللة  7عند استخدام اختبار كا

ذات داللة  يوجد فروق ( أي أنو 1.99الجدولية ) 7( أكبر من كا71.8المحسوبة )

، مما يدل آخرمباالة وأيضا شيء الالوالمجيبات بـ الخجلإحصائية بين المجيبات بـ
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أغمبية النسوة  عمى رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة. ومنو نستنتج أن

 يشعرن بالخجل أثناء ممارستين لمنشاطات الرياضية.

: ىل تعتبرين أن التمسك بالدين اإلسالمي بدرجة كبيرة يعيقك عن العبارة العشرون

 ممارسة النشاطات الرياضية.

 .ا ما كان الجانب الديني يعيق المرأة عن الرياضةمعرفة اذ الغرض منه:

 .يوضح مدى تمسك المرأة بالدين اذا ما يعيقيا عن الرياضة :21الجدول رقم 

النسبة  التكرار 75العبارة 

 المئوية

 7كا

 محسوبةال

 7كا

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

دالة 

 إحصائية

  %36.62 55 نعم

57.57 

 

 

53.48 

 

5.51 

 

55 

 

 %63.33 59 ال دال غير

 %555 35 المجموع
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 63.33%    

  
  

    36.62% 
   

  

 5    نعم   ال  

يبين اذا ما كان الجانب الديني يعيق المرأة عن : 21 التمثيل باألعمدة البيانية رقم

 .ممارسة الرياضة

 النتائج: عرض وتحميل

أي بنسبة أجابوا بـنعم امرأة  55الذي يبين أن  75من خالل نتائج الجدول رقم 

 فروق دالة إحصائيةتوجد  . فيل%63.33بنسبة امرأة أجابوا بال  59وأن  36.62%

 ؟أم ال

 7وجدنا أن كا 55ودرجة الحرية  5.51عند مستوى الداللة  7عند استخدام اختبار كا

يوجد فروق ذات  ال ( أي أنو3.48الجدولية ) 7من كا ( أصغر57.57المحسوبة )
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الفرضية  قبول، مما يدل عمى بالوالمجيبات أيضا  نعمداللة إحصائية بين المجيبات ب

 الفرضية البديمة.  رفضالصفرية و 

 ال يعيق عن ممارسة الرياضة. اإلسالميالتمسك بالدين  ومنو نستنتج أن

 معك في ممارسة المرأة لمرياضة؟كيف ترين نظرة مجت العبارة الحادي والعشرون:

معرفة إن كان المجتمع ومن الجانب الديني مشجع أو غير مشجع  الغرض منه:

 لممارسة الرياضة من طرف المرأة.

 : يبين نظرة المجتمع إلى ممارسة الرياضة من طرف المرأة.75الجدول رقم 

النسبة  التكرار 75العبارة 

 المئوية

 7كا

 محسوبةال

 7كا

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

دالة 

 إحصائية

  %55 53 مشجعة

59.7 

 

 

53.48 

 

5.51 

 

55 

 

 %95 72 غير مشجعة دال

 %555 35 المجموع
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  95%    

     

  
  

     
   

 55% 

 5 مشجعة      غير مشجعة   

 لرياضةيبين نظرة المجتمع لممارسة المرأة : 21 التمثيل باألعمدة البيانية رقم

 

 النتائج: عرض وتحميل

نسوة يرون أن المجتمع مشجع  53الذي يبين أن  75من خالل نتائج الجدول رقم 

امرأة ترى أن المجتمع غير مشجع لممارسة المرأة لمرياضة بنسبة  72وأن  %55بنسبة 

 ترى عكس ذلك. فيل ىناك فروق دالة إحصائية أم ال؟ 95%

 7وجدنا أن كا 55ودرجة الحرية  5.51عند مستوى الداللة  7عند استخدام اختبار كا

( أي أنو يوجد فروق ذات داللة 3.48الجدولية ) 7ر من كاأكب( 59.7المحسوبة )

 رفض، مما يدل عمى بغير مشجعةوالمجيبات أيضا  مشجعةإحصائية بين المجيبات ب
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غير مشجع  المجتمع الفرضية البديمة. ومنو نستنتج أن قبولالفرضية الصفرية و 

 لممارسة المرأة لمرياضة.

 : ىل سبق وأن انتقدك أحد أثناء ممارستك لمرياضة؟العبارة الثانية والعشرون

 : معرفة ىل المجتمع ينتقد الممارسات لمرياضة أم يشجعين.الغرض منه

 يبين إن كان قد انتقدت أحدىن أثناء ممارسة الرياضة.: 22الجدول رقم 

النسبة  التكرار 77العبارة 

 المئوية

 7كا

 محسوبةال

 7كا

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

دالة 

 إحصائية

  %55 78 نعم

55.4 

 

 

53.48 

 

5.51 

 

55 

 

 %95 56 ال دال

 %555 35 المجموع
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    45%  

     

  
  

     
 75%  

  

 5  نعم  ال 

انتقدت من قبل أثناء ممارستيا لمنشاط أن المرأة يبين : 21 التمثيل باألعمدة البيانية رقم

 الرياضي.

 النتائج: عرض وتحميل

 %45بنسبة  بنعم تأجاب امرأة 78الذي يبين أن  77من خالل نتائج الجدول رقم 

 ؟فروق دالة إحصائيةال ىذه. فيل %75بنسبة  بال بننسوة أج 56وأن 

 7وجدنا أن كا 55ودرجة الحرية  5.51عند مستوى الداللة  7عند استخدام اختبار كا

( أي أنو يوجد فروق ذات داللة 3.48الجدولية ) 7( أكبر من كا55.4المحسوبة )

، مما يدل عمى رفض الفرضية الصفرية بالوالمجيبات  نعمإحصائية بين المجيبات ب

 وقبول الفرضية البديمة.
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 سبق وانتقد المرأة أثناء ممارستيا لمرياضة.المجتمع الجزائري قد  ومنو نستنتج أن 

  : مناقشة الفرضيات -8

بعد تحميل نتائج االستبيان الموجو لمنساء بوالية مستغانم وعين النويصي   -5

 إجاباتمن ( ، 55-9-4-2-6-1-8-3-7-5) :المدونة في الجداول المتعمقة باألسئمة

بسبب   عائق لممارسة الرياضةعتبر الوسط البيئي واالجتماعي ي أنن و النساء ير 

 .6النظرة االجتماعية الضيقة في الجدول 

النظرة االجتماعية أنيا اعتبرت والتي مفادىا  وىذا ما يحقق الفرضية الجزئية األولى

  .ا اعتبار الممارسة الرياضية لمنساء عائق أمام مزاولتين النوادي الرياضيةيومحيط

لمنساء بوالية مستغانم وعين النويصي   بعد تحميل نتائج االستبيان الموجو-7

من إجابات النساء يرون (، 6-1-8-3-7-5) :المدونة في الجداول المتعمقة باألسئمة

عدم توفر لرياضة بوالية مستغانم وذلك  بسبب أن قمة النوادي والتوعية لثقافة ممارسة ا

 . 57في الجدول  االختصاصيين المؤىمين لتدريب النساء

الفرضية الثانية والتي مفادىا التركيز عمى كيفية التوعية لفتح نواٍد وىذا ما يحقق 

 وصاالت رياضية بوالية مستغانم.

بعد تحميل نتائج االستبيان الموجو لمنساء بوالية مستغانم وعين النويصي   -3

اجبن  ( من إجابات النساء6-1-8-3-7-5)  :المدونة في الجداول المتعمقة باألسئمة
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وىذا ما نفي في عمق بأن العامل الديني يمنعين عن ممارسة الرياضة بما يت بالنفي

 النشاطات ممارسة عن يعيقك كبيرة بدرجة اإلسالمي بالد ين تمس كك ن  أاذ  75الجدول 

 .الرياضية

 يعيقال  اإلسالمي بالد ين تمس كك الن  وىذا ما ينفي الفرضية الثالثة والتي مفادىا أ

 .الرياضية النشاطات ممارسة عن المرأة

    : االستنتاجات -9

من خالل التحميل اإلحصائي لمنتائج المتحصل عمييا بعد تحميل االستمارات 

  : تم التوصل الى االستنتاجات التالية نساءالموزعة عمى ال

 معظم النساء ميتمات بوظائفين أكثر من الرياضة. -

 يعتبر العامل المادي أحد أسباب عزوف المرأة عن الرياضة. -

ىناك عالقة وطيدة بين الجانب الديني ونظرة المجتمع لعدم ممارسة الرياضة  -

 عند المرأة.

 : اقتراحات أو فرضيات مستقبمية -10

 : بما يمي نساءفي حدود ما توصمت إليو الدراسة الحالية يوصي ال

 .اضةيعمى ممارسة الر  مرأةال عيتشج1 -

 .ةيو المعنو  ةيالماد اتياإلمكان ريتوف2 -
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 .اضةيلمر  مرأةممارسة ال بأىميةاألسرة  ةيتوع -3

م العائق في ھألن اءيخاصة األول نساءال عيلدى جم ةياضيزرع الثقافة الر  -8

 .اءبعض األحي

 .ةيبكل حر  اضةيالالزمة لممارسة الر  اتياإلمكان ريتوف -1
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 : الخالصة العامة -11

الوسط البيئي  أن من خالل الدراسة خرجنا بنتائج يمكننا أن نقول عمى أساسيا

واالجتماعي )العادات والتقاليد( أثرت سمبا عمى النسوة وأجبرىن عمى اختصار ممارسة 

الرياضة خاصة من الجانب االقتصادي والمستوى المعيشي لألسر، كما أن غياب 

 الدعم المادي والمعنوي في ما يخص المرأة .

الرياضة  آما البعض اآلخر وجدنا بعض النساء يعترفن بأىمية العمل عمى ممارسة 

ييتمن بالرياضة ويكشفن عن رغبتين في ممارستيا اذ توفر لين الجو المناسب ) 

تشجيع المحيط االجتماعي، تشجيع األسر، اإلمكانيات الالزمة، توفير المختصين 

 والصاالت(.
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زارة التعليم العالي والبحث العلميو  

-مستغانم–جامعة عبد الحميد ابن باديس   

 معهد التربية البدنية والرياضية

 قسم التدريب الرياضي

 

 

إنجاز مذكرة ضمن متطمبات نيل شهادة الماستر في التربية البدنية والرياضية  إطارفي 
الرياضي، يشرفنا أن نتقدم لسيادتكم المحترمة بطمبنا هذا بغية األخذ تخصص التدريب 

 السديدة حوا عبارات المحاور المناسبة لمموضوع: بآرائكم

 معوقات ممارسة الرياضة النسوية بمستغانم

أممنا كبير إلنجاح هذه  .سيزيد البحث قيمة ومصداقية اإلجابةلذا فإن صراحتكم وصدقكم في 
 الدراسة

 جزيل الشكر وأسمى عبارات االمتنان ولكم منا

 .اإلجابة( في مربع xوضع عالمة ): مالحظة

 المحور األول: الوسط البيئي واالجتماعي يمنع المرأة من ممارسة الرياضة

منازلهن سبب في  إلىهل انشغال بعض النسوة بوظائفهن وتأخرهن بالوصول : 1س
 عزوفهن عن ممارسة الرياضة؟    

          نعم         ال  
 

                    

 موجهة للنساء استبيان استمارة

 



 األنشطةسبب في عدم ممارسة  اإلرادةالفشل وضعف  من هل الخجل والخوف: 2س
 الرياضية؟ 

    ال  نعم        

التي تعيق سالمة الجسم تشكل عائقا  مراضاأل وبعضهل العاهات الجسمية : 3س
 الرياضية؟ األنشطةلممارسة  

            ال  نعم           

 هل العامل المادي سبب في عزوف النساء عن ممارسة الرياضة؟ : 4س

 نعم           ال            

هل انشغال بعض الطالبات بالدراسة وخوفهن من تأثر مستواهن العممي يعيقهن عن : 5س
 ممارسة الرياضة؟ 

 نعم         ال                 

الرياضية تشكل عائقا أمام  األنشطةمنظرة االجتماعية الضيقة لممارسة المرأة هل ل: 6س
 الرياضية؟ األنشطةممارستهم  

       نعم         ال    

 النسویة؟ الریاضة ممارسة على االجتماعي محیطك يشجعك ھل: 7س

 نعم          ال        

 وترك أبنائهن تمنع من ممارسة الرياضة؟   أزواجهنهل لخوف بعض النساء من  : 8س

 نعم       ال        



هل لقمة النوادي والصاالت الرياضية الخاصة بالنساء يشكل عائقا أمام ممارستهم : 9س
 الرياضة؟

 نعم           ال               

 الرياضية؟  األنشطةبعض النساء عن ممارسة  امتناعهل لمسمنة سبب في : 11س

 نعم         ال        
 

 المحور الثاني: التركيز عمى كيفية توعيتهن لثقافة ممارسة الرياضة
 

 امتناعهنعن هذا النوع من الرياضة سبب في  اإلعالمهل نقص التوعية في وسائل : 1س
 عن الرياضة؟ 

 نعم          ال            

هل عدم توفر االختصاصيين المؤهمين لتدريب النساء سبب في عزوف عن ممارسة : 2س
 الرياضة؟  

 نعم         ال             

 أثناء ممارستك الرياضة؟ واألرقهل ينتابك الشعور بالتعب  : 3س

 نعم         ال                  

 تستطيعين ممارسة الرياضة؟هل تعتقدين أنك ال : 4س

          ال       نعم    



هل عدم المعرفة لممارسة الرياضة وعدم ـإتقانها سبب في عزوف النساء عن : 5س
 األنشطة الرياضية؟

 نعم         ال           
 

هل عزوف النساء عن ممارسة األنشطة الرياضية يرجع إلى عدم اهتمام الجهات  : 6س
 المختصة بالرياضة النسوية؟ 

 نعم        ال          



 المحور الثالث: العوامل الدينية التي تعيق النساء عن ممارسة الرياضة

 الریاضة؟ ممارسة عمى أسرتك تشجعكهل :  1س

 نعم           ال  

 العائمة؟ في والریاضیة البدنیة لمتربیة ممارسین هل هناك :2س

 نعم          ال  

 الریاضیة؟النشاطات  ممارسة أثناء شعورك وه ما  :3س

 شيء آخر           الالمباالةالخجل         

 النشاطات ممارسة عن یعیقك كبیرة بدرجة اإلسالمي بالد ین تمس كك ن   أ تعتبرین له :4س
 ؟ الریاضیة

 نعم          ال 

 ؟ مریاضةل المرأة ممارسة في مجتمعك نظرة ترین كیف:  5س

 مشجعة         غیر مشجعة  

 ؟ الریاضة ممارستل أثناء احد انتقدك أن و سبق هل 6:س

 نعم  ر       ال  
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