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وفقنا في انجاز هذا  ذينشكر اهللا عز وجل ال
تقدم بالشكر الجزيل إلى كل من البحث كما ن

قدم لنا يد المساعدة في إتمام هذا البحث 
المتواضع ونخص بالذكر الدكتور  الفاضل 

الذين لم يبخل عليا بعطائه حاجي عبد القادر 
العلمي وآرائه وأفكاره  ونصائحه  وإرشاداته  
من خالل مراحل هذا البحث منذ أن كان فكرة 

ألستاذة فتيحة احتى صار بحثا ، وكما نشكر 
وال ننسى أساتذتنا الكرام بجامعة محمد شرفي 

خيضر وخاصة معهد علوم و تقنيات النشاطات 
البدنية والرياضية ، ونحن نكن لهم فائق 

التقدير واالحترام ونشكرهم جزيل الشكر على 
.ما قدموه لنا طوال فترة الدراسة   

 شكر و عرفان

 بازين سلمى



  
  
  

  إلى من يحمل صدارة إهدائي وطني الغالي الجزائر
إلى من اشترت راحتي وسعادتي بتعبها وشقائها إلى 

  أغلى اسم نطقه لساني أمي كريمة
التي تحترق لتنير إلى من كان لي بمثابة الشمعة 

طريق دربي إلى نعم المثل ونعم القدوة أبي عبد 
  الكريم

  لكما يا أغلى ما أملك في الحياة والديا الكريمين
  :إلى كل  إخوتي وأخواتي كل باسمه 

  عتيقة،  أماني ، حسان، مصطفى
  بلجبل أحمدزوجي العزيز إلى  

  إيادالى ابني الغالي 
معة وطوال فترة إلى من قضيت معهم أجمل أيام الجا

، مروى ، هدى,عمار" صديقاتيالدراسة إلى أعز 
  " صباح،  منى

  إلى من أحمل لهم في قلبي مشاعر الحب والخير
إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد في إنجاز 

  هذا البحث المتواضع 
  ........إلى كل من لم يجد اسمه فغضب

  .إلى كل هؤالء أهدي ثمرة عملي هذا

 إهـداء

 بازين سلمى
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 مقدمـــة  

  

 أ  

أن املمارسة ، )منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة( نيسكولليو مليةإن ما جاء يف الوثيقة العا
ن له كامل احلرية يف تكوحة له وتاامل تاإلمكانياا على ساستتوقف أ، انألي إنسان ك قالفعلية للحقو

نية دة التربية البسارمموجوب ضمان  وبالتايل ،ية والنفسيةاملعنوالذهنية ، واالختيار، لتطوير ووقاية قدراته البدنية
  . تمعات ائف لكلوالرياضة 

نية داليت حتملها التربية الب املعنويةية والقيم نساناإلية االجتماعية والغاية مهاألإىل  فهي تشري، باإلضافة
  . نية والرياضة هي حق أساسي للجميعدة التربية البسارممأن  :أي األول افهذا ما تنادي به يف ماد. والرياضة

ساعد يي اسعامل أس ،شت لفترة طويلةاليت مه أةالرياضة بالنسبة للرجال وباخلصوص بالنسبة للمر دتع
 انفتاح الشخصية، والوسائل الضرورية لتطوير نوعية احلياة دواح لكلقدم يو ،ثقة بالنفسعلى كسب ال

ضغوطات احلياة العصرية  وختفيض وامتصاص وكذلك تساعد على مقاومة ،يف النسيج االجتماعي لالندماج
  .يات مبختلف ميادين احلياة وعلى كل املستوينهذالوالتمرين ملة للتعليم كوتعد أيضا، تاملختلفة 

ومن جهة  ،نيةدفهي من جهة تساهم على تطوير اللياقة الب اتمع،إذن للرياضة دور مهم يف بناء 
  . اه اآلخرينه للسلوكات احلسنة جتئباقتنا املسطرةافه دكل طموحاته وأه قأخرى تساهم يف االرتقاء بالفرد فو

ات متارس هذا النشاط ئح والفتلف الشرائوأصبحت خم، انامليدوهلذا عملت كل دولة على تطوير هذا 
  . احليوي مبا فيه العنصر النسوي الذي ساهم بفعالية يف هذا النشاط عرب خمتلف دول العامل 

ها اهتماما ئوإعطا ،بالرياضة التكفلإىل  ول اليت تسعى منذ استقالهلادوتعترب اجلزائر من بني هذه ال
كة النسوية يف رغم هذا الحظنا نقص كبريا يف املشارو ،سيةتها يف الربامج الدراجمنة مرموقة قامت بربمكابالغا و

 ،كود وتقهقر للمستوى الرياضي عند الفتياترأكدوا وجود  االفمعظم املختصني يف هذا  ،امليدان الرياضي
ىت وبقية هذه الظاهرة مع الفتيات ح ،من طرفهن يف املؤسسات التعليمية اإلعفاءاتوكذلك انتشار ظاهرة 

املرأة متارس الرياضة نظرا للعادات والتقاليد وثقافة  لفكرةم تقبل بعض األولياء دحظنا أيضا عوال، بلوغهن
  .وء جتهيزهاسأيضا من قلة املرافق الرياضية و يشكواخاصة يف جنوب البالد الذي  ،تمعناجم

ري لة مألوفة وال تثشكحيث أضحت هذه امل ،لرياضةلة املرأ ممارسة معوقات تشكلت هلذه األسباب
عن هذه  يكتبأو  ما كتبفكل  دقيقة، تها دراسة حتليليةسرادهناك حماوالت جادة ل تكنفلم  ،االهتمام
العوائق وفايا اخلالضوء على  تسليطومن هنا جاء حبثنا حملاولة ، واملالحظة يتعدى اجلانب الوصفيمل  املشكلة

 ىتوح ،الطبقة املثقفة يف اتمع يعتربناللوايت  وباخلصوص الطالبات اجلامعيات ،لرياضةلاملرأة ممارسة اليت متنع 
حملاولة توضيح األسباب اليت  ميدانية على عينة من الطالبات اجلامعيات دراسةب قمنان من معرفة ذلك نتمك



 مقدمـــة  

  

 ب  

ملمارسة قات اليت تعترض طريق الطالبات املعووحماولة تسليط الضوء على أهم  ،هذا العزوف والتراجعإىل  أدت
  .ي وجزء تطبيقيرنظ ءجز جزأينإىل  هذا قمنا بتقسيم حبثنا قوفوالرياضة، 
  : ثالث فصول كالتايلإىل  اجلزء النظري قمنا بتقسيمهفي ف

ماهية اتمع ومعرفة إىل  امة إذ تطرقناعة فيف اتمع بصمشاكلها خصصناه للمرأة و : األول الفصل
رة ثل املؤمالعواو للمرأةعلى التنشئة االجتماعية كذلك حتدثنا و ،أة يف اتمعرمث إبراز دور امل، رب التاريخع املرأة
مجاعة ورسة دن املعمث حتدثنا  ،والدور الذي تلعبه يف التنشئة االجتماعية األسرةماهية إىل  وأيضا تطرقنا ،فيها

طاف امل ويف آخربشكل عام، مث تأيت الثقافة  ،اإلعالمدور  كما مل مل كعاملني مؤثرين يف التنشئة، الرفاق
  . للمرأةرسة الرياضية ممالى عالتنشئة االجتماعية  ريثى تأدمإىل  تطرقنا

حق  كشفنا عنمث  د،بدأنا بتمهي، فرأة يف ممارسة الرياضةامل قوضوع حقومل فيه  تطرقنا :الفصل الثاين
، وع الرياضة واملرأةوضم مث تناولنا ،يف ممارسة الرياضة دوليا رأةمث حق امل، اإلسالمة يف ممارسة الرياضة يف رأامل
  . ةأوأيضا األساس البيولوجي للمر، رأة للرياضةة املسرمهية مماوأ

مث ، بدأنا بتاريخ الرياضة، ضوع الرياضة والرياضة النسويةووتطرقنا يف هذا الفصل مل :الفصل الثاين
مث مفهوم  ،مفهوم الرياضةإىل  مث، يةاملعنوأنوع الرياضة إىل  تطرقنا فيهكما  ،تعريف الرياضة من اجلانب الديين

يف العامل  ،مث تناولنا موضوع الرياضة النسوية، برلوبا وحسب العلماء وحسب العامل بيريامليدان الرياضة حسب 
 ميكنيف وأين ك اوأخري للمرأة،مث وسائل ممارسة الرياضة للمرأة، مناسبة  وأيضا الرياضات الغري ،واجلزائر
  . امتةالفصل خب نايأممارسة الرياضة و للمرأة

حتول  يتعرفة العوائق الج استبيانات الطالبات اجلامعيات ملئن حتليل لنتاعا اجلزء التطبيقي فهو عبارة مأ
  . عن ممارسة الرياضة

 .اليت نراها مناسبة تمعنا التوصياتوينا حبثنا هذا بإعطاء بعض االقتراحات أوختاما 



  

 



   الجانب التمهيدي 

  

 4 

  :الدراسة إشكالية  -1
وص الرمسية عرب الوثيقة الوطنية وقانون التربية الرياضية والدستور، سعت هذه النصيف ظل نشر 

كحق من حقوق كل املواطنني مبختلف امليادين، وبصفة يف التأكيد على فكرة أن ممارسة الرياضة  القوانني
عل معها بشكل ملنحهم فرص ممارسة هذا احلق، إال أا مل تلقى إقبال كبري ومل يتم التفاخاصة الفئة النسوية 

املعزز لكيان لضعف الدافع البسيكو اجتماعي  ةستمراريالكبري، مع عدم اجلدية يف املشاركة، وكذلك انعدام ا
خاصة يف ) ممارسة الرياضة(قهذا احل، وهذا راجع لعدم غرس ثقافة االنفتاح وعدم دفاع املرأة عن فئة النساء

، مثل ما جيري على مستوى جبميع أصنافها املنشئةت التعليمية ومؤسسات املمارسة الرياضية املؤسسا
اجلامعة االهتمام الكايف ملشاركة الفتيات يف الفعاليات والنشاطات  إذ ال تعطي بعض كليات ،اجلامعات
يسمح هلا  مل ألا ،املختلفة، وعدم توضيح اجلانب اإلجيايب الذي قد جتلبه هذه الفئة املهمة يف اتمعالرياضية 

ذا اال احليوي، ويرجع واهتمامهم م ميوهلمبحيط الثقافة الرياضية النسوية املرجوة، مما قلل من  اكحتكباال
ي هلذه النقطة اإلسالمة اتمع العريب ورظا، بسبب ضيق وقصر نرفض هذا النوع من احلرية املعترف إىل  هذا

  .اليت ال أساس هلا بالذات واحلكم باملعتقدات
 يتجننب تغيري املسار للتطور نأ  على منهجية التفكري لدى النساء، حيث سلبا فكل هذا انعكس

اجتماعيا بصفة عامة،  نيشكل حاجزا مرعبا يؤثر على حياخلوف من ردود فعل اتمع الذي بسبب ا
بأخالق املرأة، وأن هذه األخرية ال تقوى على لدرجة أصبحت فيها الرياضة مساس وكذلك اجلانب الديين 

أمثال  ضعيف يف اتمع جيب محايته، لدرجة أا أثرة يف الفئة املثقفة ذه الفعاليات احلياتية، ألن املرأة فردمثل ه
  .، ألن بعضهم ال ميلن حنوى مشاركة يف النشاطات الرياضيةالطالبات اجلامعيات وغريهم

  :اآليت العام التساؤلإىل  هذا يقودنا كلّ
  ؟سة الطالبات اجلامعيات للرياضةما هي العوائق اليت حتول دون ممار

  :التساؤالت اجلزئية
 عن ممارسة الرياضة؟ هل الوسط البيئي االجتماعي يعيق الطالبات اجلامعيات -
 هل العوامل الدينية تعيق الطالبات عن ممارسة الرياضة؟ -
  : فرضيات الدراسة -2

على سؤال البحث،  كإجابة اقترحناهاطرحناه، قمنا بوضع الفرضية العامة اليت  من خالل التساؤل العام الذي
  :وهي كاآليت
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الوسط البيئي (  :ممارسة الرياضة مثلالطالبات عن  ولتتعدد وتتنوع العوائق اليت حت: الفرضية العامة
  ...).االجتماعي، العوامل الدينية

  : الفرضية اجلزئية
 ممارسة الطالبات اجلامعيات للرياضة الوسط البيئي االجتماعي حيول دون.  
 العوامل الدينية اليت تعيق الطالبات اجلامعيات عن ممارسة الرياضة. 
  : ةسرادأمهية ال -3

عن األسباب  الكشفحماولة يف  ية موضوع العوائق اليت حتول الطالبات اجلامعيات عن ممارسة الرياضةمهتتبلور أ
 للمستوىرا ظن، فاتمع يف ة كبريةيله أمه ءجز نلكو ،ع املرأة من ممارسة الرياضة يف احلياة اليوميةناليت مت

 لىلوقوف علهذه الدراسة  لنا أمهيةهلذا تتجلى  ،لرتيف امل ىتة ولو حضرسن الريااال مي إال أن قايفثالتعليمي وال
   .واملتنوعةرية ثالك هافوائد  رغم، ع املرأة من ممارسة الرياضة واملداومة عليهانل اليت متمالعوا

  : أهداف الدواسة -4
 ،غاية ما وحتقيق أهداف حمددةإىل  الوصولجل أون من يكعلمي اد أي موضوع دإعأو  اء أي حبثجرن إإ

الراهنة  فالدراسة ،عطاء حلول إن أمكنإلما  مشكلتشخيص أو  عن احلقائقللكشف فالبحث العلمي يطمح 
   :حتقيق األهداف التاليةإىل  تسعى

  . لرياضةل أةرية ممارسة املمهإبراز أ -
  . حتول الطالبات اجلامعيات عن ممارسة الرياضةيت العوائق ال كشف -
  . لرياضةلارستها ممأة أثناء املراليت تواجه  للمشاكلاقتراح حلول  -
  . الرياضةممارسة  ة عنمجد النائتوعية املرأة بالفوا -
   .على املرأةإجيابية تعود  وائدهلا من فا حتسيس اتمع مببادئ الرياضة وم -
  : ب اختيار املوضوعأسبا -5
الوسط  ل ميس الطالبات اجلامعيات يفشكامن األسباب املوضوعية يف كون اإلتك: ضوعيةامل اببساأل -

  : النقاط التايليف  هاكن حصرميو ،الطبقة املثقفة أي ي،اجلامع
   .ةحيول دون ممارستها للرياضق ئعا دتع يف اجلامعة واليت املرأةاليت تواجه  املشاكلمعرفة أهم  -
  . ة الرياضة يف حياة الطالبة اجلامعيةئدية وفامهأمدى  -
  .ارس الرياضةعلى مم الطالبات اجلامعيات تشجيعهم يف ساتاليت  ةوعيضإبراز احللول املو -
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  :األسباب الذاتية -
، الرياضة نجل الطالبات اجلامعيات ال ميارسوأن ا نبعد الدراسة االستطالعية حول اجلامعة الحظ

اولة الوقوف على أهم هذه الفئة عن ممارسة الرياضة، حمل اليت تعيقالشخصية واملربرات سباب األعرفة أردنا مف
وذلك من  ،ممارسة الرياضةعائقا أمام الطالبات اجلامعيات  تراهاقافية اليت ثة والنيل االجتماعية والديمالعوا

  : خالل
  . ، عرب طرح األسئلة املناسبةاجلمعيات للرياضةالطالبات  الذاتية ملمارسةحماولة التعرف على العوائق  -
 علىاملرأة  تشجيع يفسرد فوائد الرياضة اليت تساهم ولو بقليل بحلول موضوعية ومناقشة حماولة اقتراح  -

  . لرياضةاممارسة 
   :املشاةوات السابقة سرادال -6

والسيما  ،يمت يف اجلزائرأق يتكبرية ضمن البحوث ال مكانة كن لهيإن موضوع الرياضة النسوية مل 
البحث على وجه ، ووف أن الدراسة العلميةواملعرمن البديهي ف ،نية والرياضيةدية الببعلى مستوى معاهد التر

ت نفس تناول أخرىحبث إال وجاء بعده دراسات وحبوث أو  فما من دراسة ،ميكاخلصوص يتسم بطابعه الترا
  .راساتالد تثرىبعض جوانبه وبذلك أو  وضوعيف امل تشترك معاأو  ،بالشرح والتحليل موضوع البحث

عليها  تكملها وتعتمدكلما أقيمت دراسة علمية حلقتها دراسات أخرى :"يقول رابح تركي فنجد
ات سراداألساسية من ال املصادرإذ أنه من الضروري ربط  املستقبلية،قاعدة للبحوث أو  كيزةروتعترب مبثابة 

 ضوع الواردوينهما وبني املبلنا تصنيف وحتليل معطيات البحث والربط  ىنيتس ىتح ،السابقة بعضها ببعض
   .)1("والبحث فيه
سي الذي يتناسب مع قدراته ومهاراته اردلره على الفرد يف اختيار نسقه اثضوع وأوية املمهغم أرو
نسرد  هوعلي، احثنيوعناية من طرف الببالغة ية اضيع مل حيظى بأمهوهذه اململثل  فإن التطرق ،ينهتكووميوله و

   :كما يلي هي، وجستري والليسانسمذكرات املامن طرف بعض الطالب يف  املتناولةراسات دال بعض
ياضة واملرأة بني املعزوف واإلصرار رال" :بعنوان سةمكيوإزري سوانلدة دراسة : سة األوىلدراال

. "ياضةرال كعلى سلو دربثري دور املياضة وتأالرافع يف دودراسة ال ،وأثرها على احلركة الرياضية النسوية
  . جامعة اجلزائر ،رسالة ماجستري غري منشورة

على سلوك الرياضية  املدربافعي الذي يؤسسه دمعرفة تأثري احمليط الإىل  ةسرادوقد توصلت ال

                                                             
  .123، ص1999: ، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر"مناهج البحث يف علوم التربية وعلم النفس: "رابح تركي   -)1(
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دراكات على اإل األخريهذا  ثريؤ كيفرسة الرياضية ومعرفة مما عنوباخلصوص على أخذ قرار العزوف 
  . امةعة فية بصعافدوكذلك عالقتها بال ،يةالرياض

نية دبية البرأسباب نفور الفتيات من اختيار ختصص الت:"بعنوانزيان نصرية  دراسة: راسة الثانيةلدا
نظرية ومنهجية  يفمنشورة  غري اجسترية قدمتها الباحثة لنيل شهادة املساروهي د ،"درجحلة التروالرياضية يف م

  . امعة اجلزائرسيدي عبد اهللا جبالتربوي، معهد  البدينضية ختصص يف النشاط ية والريانالتربية البد
ية دنية الببم يف اختيار الترم موافقة بناعدرة وس لأليبأن الدور السلإىل  ةسرادوقد توصلت ال

 مؤطراتم وجود دوع ،الالزمة هلذا التخصص املعلوماتري م توفعدإىل  إضافة ،خصصكت والرياضية
 كله يؤدي هذا ،املتخصصةالرياضية  اإلعالمل سائونقص و ،التربوي واإلرشادام التوجيه دانعو ،متخصصات

  . عدم اختيار الفتيات ختصص املترية البدنية والرياضيةإىل 
نية والرياضية دربية البتموقف التلميذات من مادة ال" :بعنوان يةضرا فبن يوسدراسة : الثالثةة سرادال
  .جامعة اجلزائراهللا مبري غري مشورة، معمد سيدي عبد ستماج الةسر ،"الثانوييف الوسط 

 املالئمة يةضاألر يئةم دوع ،قافة الرياضيةثوغياب ال املدرسياالختالط  نأإىل  لتصوقد تو
ية البدنية والرياضية يف بالتر ملادةة الفتاة سارممكل هذا يؤثر يف عدم املتبعة،  والسياسة التربوية ،للطالبات

  . يةالثانو
ية البدنية ربات من ممارسة التذظاهرة عزوف التلمي"حلمر عبد احلق،  دراسة: الرابعة الدراسة

باب سأ نأ النتائجت هرأظ، ومنامعة مستغاجبشورة ن غري مريرسالة ماجست ،"تغامنسانويات مثوالرياضية ب
  . الطتالخامشاكل بسبب  األسرةعدم تشجيع متثلت يف  العزوف
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  : اتلحيم واملصطحتديد املفاه -7
  : يف العوائقتعر
ع ق مجئعاومنه . هنصرفه وثبطه وأخره ع، عن كذا هغري قأي عا ،)عوقا، يعوق، قعا(فعل  من: لغة -

  . الشيءعن  يكفكق هو ما ئوالعا ،ق الدهر شواغله وأحداثهائوع ، عوائق
   .كل ما يصرف الشخص عن ممارسة الرياضة هي :اصطالحا -

  : تعريف حتول
 .أوقفهوه عمن، وله إىلصأي حال بني و ،)حمال، حيول ،حال( فعل نم: لغة -

   .رياضةالقف بني الشخص ويأو  كل ما مينع وه :طالحااص -
  : تعريف ممارسة الرياضة

 ...شرعو ،وزاوله، عاجله: األمر ، مارس)سةارمم س،ميار س،مار (من فعل: لغة -

   .على متارينهاداومة هي مزاولة الرياضة والشروع فيها وامل :اصطالحا -
  : تعريف الطالب

  . باجلامعة قوالتح البكالورياحتصل على شهادة  ابنت مأكان  اولد اكل شخصهو 
ل اليت متنع من ممارسة الرياضة مالعواأو  ا األسبابد ونقص: ياضةرلاق ممارسة ئي لعوائارالتعريف اإلج

  . انهعوتتسبب يف النفور والعزوف 
ا يف عملنا  يتالطالبات اجلامعيات قيد دراستنا والعينة الفئة ا ونقصا  :الرياضةأة وري للمئارالتعريف اإلج

  . تمع البحث أال وهو اجلامعةجم
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  :متهيد
إنه ملن الصعب أعطاء تعريف واحد وشامل للمجتمع االذي أخذ عدة تعريفات متنوعة تارة، وخمتلفة 

، وبيئة املفكر والباحث الثقافية من جهة  أخرى، تارة أخرى حسب اختالف املدارس الفكرية من جهة
تربط األفراد فيما  هو اإلطار العام الذي حيدد العالقات اليت" فتعريف اخلشاب مثال والدي يرى بأن اتمع

  .بينهم داخل مجعات معينة

حيث يرى بأن  االجتماعيةات قحلدد بوضوح أكثر شكل وطبيعة هذه العال Wedgeيت ويدج ويأ
  .ةيهذا معناه أن عالقات اجتماعية منظمة وليست عشوائ) نسق(ع هو عبارة عن اتم

لألمناط والعالقات االجتماعية املنسقة بصفتها جانب اليت حتدد اتمع هناك جانب آخر جيب  وإضافة 
ميكن أن  توفره، أال وهو اإلدراك والشعور النفسي املتبادل بني أفراد اتمع وأطراف العالقات أي مبعىن ال

جتارية جمتمعا واحد لعدم وجود وحدة الشعور  يكون شعبني لدولتني منفصلني ال تربطهم سوى عالقات
النفسي املتبادل كضامن لدوام التالحم والتواد واالنصهار ورغم كل هذا قد أمجع علماء االجتماع بأن 

 كون النسق  )منط العيش(الواسع  من العالقات الثقافية باملفهوم" systéme"عبارة عن نسق هو  )1(اتمع
متنوعة بتنوع نظم . النسق العام واحملدد للنشاط احليوي يف اتمع وهذه العالقات السابقة الذكر الثقايف هو

واحلاجات البشرية األساسية اليت متكنة من  )اتمع( الضابطة املوجهة القائمة بينهم  ميادين حياة اتمع
  )2(.البقاء

 :التاريخاملرأة عرب  -1

املرأة عنصر هام و إن التحوالت الكربى اليت شهدا البشرية كانت مسايرة لطبيعة كل مرحلة املعاشة 
رأة مكانتها هي مأوىل األساطري اليت أعطت لليف اتمع شهدت وال تزال تشهد حتوالت كربى فمن بني 

منحوتة على اخلشب فإا كانت متثل  أو مرسومةأو  قبل التاريخ سواء كانت منقوشة على احلجر ما" فينوس"

ومن احمليط أوروبا إىل  حيث ساد تصور شبه متحجر ناحية املرأة من إفريقيا الشمالية) genitex(املرأة أالم 
املصقول، أين شبهت املرأة  )النيولييب( الغربية، هذا التصور السائد حىت بداية العصر آسياإىل  األطلسي

ياة،انطالقا من هذا التصور الذي فرض نفسه بكل قوة يف هذا العصر وحني باألرض، وهو تشبيه قدم احل
اعية للمرأة كوا تربطها عالقة وطيدة باألرض، فتولت بذلك مهمة راكتشاف الزراعة، أوكلت األعمال الز

                                                             
  .47، ص 1979 ،دار الكتاب للطباعة والنشر، جامعة بغداد" اتمع املدين"  ،حممد عبد اهلادي دكلة   -)1(
  .262معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، ص   -)2(
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ة للعائل) األمرسي(العمل الزراعي مهما جعلها املمون األول للمواد الغذائية ويف نفس العصر ظهر النظام 
  .يكن ليظهر لو مل تتوفر للمرأة األجواء النفسية ويرى بعض الباحثني أن هذا النظام مل ،البشرية

إىل  للمرأة حيت حتولت من عاملة يف الزراعة كما كان للجانب الديين أمهية كربى يف إعطاء مكانة 
  .) 1(وهذا شكل جديد يف نشاطها الديين السحري كاهنة

  :تمعدور املرأة يف بناء ا  -2َ
، لذلك جيد نفسه مرتبطا بعالقات متعددة كائن اجتماعي ثقايف يعيش يف جمتمع اإلنسانإن " 

ترى عاملة االجتماع  )2("ومتشابكة مع اآلخرين، وأنه خيلق الثقافة اليت تؤثر بدورها يف حياته يف اتمع

يف خلق ما نسميه جمتمع مدين يقوم  جماالت أين سامهت املرأة )03(أن هناك ثالث "اليتر بولدنغ "األمريكية 
يث يف مجيع  ااالت تقريبا تضطلع املرأة تقريبا يتعلق اال األول بالطفل والتعليم حب )3(على االحترام املتبادل

علم النفس على رؤية الطفل يف العامل تتشكل خالل  السابعة وجيمع أخصائيو مبسؤولية تعليم الطفل حىت سن
أو  النسبة للمجال الثاين فهو خاص بالدور االقتصادي املنتسب للمرأة املتمثل يف الطبخأما ب هذه األعوام

  .املصغرة اليت لعبت دورا حامسا يف اتمعات الزراعية اإلنتاجيةاحلديقة، تلك الوحدة 
 حد كبري، فاملرأة كانت ال تزال عماد اتمع كما تشريإىل  وفيما خيص اال الثالث فقد مت جتاهله

وقد تصورت هذه ااالت . اصة ويف احليان األسريةحيث اضطلعت ذا الدور يف احلياة اخل "الليتر بولدنغ"
منطقة احللم أي ميكن للعقل أن أو  يف اتمع -الرقعة اخلضراء –اجلانب اخلفي للتاريخ بوصفها إىل  اليت تنتمي

بناء جمتمع قابل للنمو يقوم على االحترام  سامهت املرأة أيضا يف. يتعلم كيف جياهد لتدليك الصعوبات
، إذ يتعلم الطفل االحترام والتسامح وكل ما يتعلق مببادئ السلوك الدميقراطية دميقراطيةثقافة والتفاهم يف خلق 
واتمع ومن األجدر االهتمام يف هذا السياق أن تراقب  األسرةللغاية من خالل عالقته بأفراد  يف مرحلة مبكرة

املمتدة  األسرةفنقارن بينهما، فنرى الشعور اجلماعي القوي داخل يف مناطق العامل املختلفة،  األسرة اجتاهات
يف الصني  األسرةواالحترام العميق الذي حيتذي به األكرب سنا بني أفراد  إفريقيااملنظمة على حنو مندرج يف 

عب املرأة دور حموري يف صياغة شكل هذا إذ تل، واالهتمام باألصغر سنا بني أفراد اتمع العريب احلديث
  .العامة ةمن خالل النموذج الذي قدمته كمثال حيتذي به نظرا لعدم وضوح دورها يف احليا الجتاها

   
                                                             

  .43- 41ص ،1986 ،منوير البيتر، املرأة عرب التاريخ، تطور الوضع النسوي من بداية احلضارة إلىل يومنا هذا، فرنسا  -)1( 
  .106، ص 1993 اإلسكندرية،دار املعرفة اجلامعية، : مصر  ،حممد عاطف غيث، علم االجتماع  -)2(
  . 1994سبتمرب  23العدد إليا نوراما سيين باريري، عن جملة اليونيسكو،    -)3(
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  :التنشئة االجتماعية-3
  :تعرف التنشئة االجتماعية يف نظر موراي بأا

خرين، واليت تكون متمثلة يف البناء اآل العملية اليت يتم  من خالل هذا التوفيق بني مطالب واهتمامات"
: فهي أيضا  )1("اإلنسانطفولة وتستمر طول حياة لية التنشئة منذ الثقايف الذي يتعرض له الفرد، فتبدأ عم

طفال مراهقا راشدا ( اكتساب الفردإىل  تقوم على التفاعل االجتماعي ودف/ تعلم وتعليم وتربية عملية"
االجتماعي  مناسبة الدوار اجتماعية معينة، متكنه من مسايرة مجاعته والتوافقسلوكا ومعايري واجتاهات )شيخا
  )2("تيسر له االندماج يف احلياة االجتماعية ةوتكسبه الطابع االجتماعي معها،

  :العوامل املؤثرة يف عملية التنشئة االجتماعية -4
وهكذا تتسع دائرة تفاعل الفرد  األقارب، ومعلميهم،، م أناسا مثل األولياءهليولدون وحو األطفال إن

 سي واالجتماعي، فخروج الطفلفنطاقه النإىل  مع الغري، وتزداد معه رغباته ومطالبه، ويتعدى نطاقه البيولوجي
املدرسة جيعله يكتسب العادات السلوكية واملعاين والرموز واالجتاهات والقيم من خالل إىل  الشارع مثإىل 

ندماج الطفل يف اجلو الثقايف للمجتمع حيث تلعب هذه العوامل املؤثرة دور ويزداد ا اآلخريناحتكاكه مع 
  :األهم منها للمجتمع، نذكر كبري يف اكتساب القيم الدينية

 لبناء اتمع فهي إذن  "Micro_ orgaznisme" نظام مصغر األسرةتعترب : األسرة -1- 4
اتمع وكصدر األخالق والدعامة  وجودالوحدة األساسية للتنظيم اجتماعي رئيسي، كما أا أساس 

فاالنفعاالت  )3(االجتماعية احلياةأول دروس  اإلنساناألول لضبط السلوك واإلطار الذي يتلقى فيه 
احلضارية للمجتمع العام واتمع الصغري األسري فحسب  التأثرياتالشعورية والعاطفية لألفراد النامجة عن 

نتج من قوى النفسية الفردية فحسب بل أيضا من قوى عدة ال ي اإلنسان سلوك" Lewinلوين "

 ).Lemaire-1986لوهريد لومري ( )4(مجاعات

                                                             
. 1997،اإلسكندريةاملكتب اجلامعي احلديث الرابطة، : مصر ،حممد شفيق زكي، مدخل إىل علم النفس االجتماعيـ حممد فتحي عكاشة   -)1(

  .41ص 
  .243، ص 1984عامل الكتب، القاهرة، : ، مصر5علم النفس االجتماعي، ط  حامد عبد السالم زهران،  -)2(
  .37، ص1999، اإلسكندريةدار املعرفة اجلامعية : مصر، واحلياة العائلية اخلويل، األسرة واحلياة العائليةسناء   -)3(
  .119، ص 1998: جامعة اجلزائر،  7:العدد ، جملة العلمية للتربية البدنية والرياضية -)4(
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  :يف التنشئة االجتماعية األسرةدور  4-1-1
اليت كانت مسؤولة عن تربيته منذ  األسرةتربية الطفل تبدأ يف  :"يرى عبد الفتاح زكي موسى أن
طبيعية متكنه من أن  بإمكانياتبني أن الطفل يولد معنا  سالماإلووالدته ويف السنوات املبكرة من عمره، 

  )1("يتدرب ويتعلم

والقيم  السلوك، إذن هي أول مؤسسة تربوية وأول وسط يتلقى فيه الطفل اللغة، العادات األسرةف
كن الوحدة األسرية تغريت ناجتة من هياكل االقتصادية والسياسية اجلديدة ول ومع مرور الزمن، غرفت وغريه

النماذج  منالقدمي الذي مازال موجود ض  patriarcale "الباتر يرشي"مل متح ائيا التصور  األخرية هذه
املاضية  املكتسبات عدة مناذج وقيم متناقضة بني يف طالذي يتخب اإلنسانند وهذا ما يسبب الصراع ع اجلدية

  .وأوامر احلياة احلديثة
د دمع تارخيها الشخصي ومميزات األولياء، فهي اليت حت وهلذا، كل أسرة هلا جو خاص مبا يتماشى

، فهناك العديد من الرياضيني األبطال الذين سلوك الطفل اجتاه سلوك الطفل اجتاه بعض النشاطات الرياضية
 األسرةى تأثري دتصاصات اليت مارسها أولياءهم من قبل وهذا دليل على مخاحتلوا الساحة الرياضية يف اال

عيد البطل العاملي س: لياء على سلوك الطفل يف احتيار النشاط الرياضي، نذكر على سبيل املثالوالسيما األو

شجيعاته استطاع أن حيتل املرتب األول تأبيه وبفضل إعانته و إشرافم الذي يتدرب ختت  800جبري قرين يف 
  .يف املنافسات الدولية

  :املدرسة 4-2
جامعية حتتل مكانة كبرية يف حيان الطفل، أو  متوسطة إن املؤسسة التربوية سواء كانت ابتدائية

املؤسسة االجتماعية الرمسية اليت تقوم بوظائف التربية ونقل "هي : درسة إذن قي نظر عبد السالم زهرانفامل
  ) 2(" واجتماعيا وانفعاليا، الظروف املناسبة للنمو جسميا الثقافة وتوفري

 يف اتمع ذلك كم خالل مناهجها الجتماعية السائدةوحسب وشاد صاحل  الدمنهوري فهي القيم ا
ويف هذا املنظور متثل التربية البدنية  ) 3(اعيةار االجتمبني معايري واألدو الدراسية وتعمل على اكتساب التالميذ

  .نفسه األولياء مادة ثانوية كثريا من يضعوها يف املرتبة األخرية من حيث أمهيتها والرياضية سواء عند الطفل

                                                             
  .66ص  ،1998 اإلسكندرية،ر والتوزيع، املكتب العلمي للنش: مصر، عبد الفتاح التركي موسى، التنشئة االجتماعية  -)1(
  .226ص ،1977عامل الكتب القاهرة،  :، مصر4ط، حامد عبد السالم زهران، علم النفس االجتماعي  -)2(
  .37ص  ،1995، اإلسكندرية ،دار املعرفة اجلامعية: مصر ،رشاد صاحل دمنهوري، التنشئة االجتماعية والتأخر الدراسي  -)3(
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وهذا . ) 1(النهائية األقساممن  ابتداءفظاهرة نفور الطفل من حصة التربية البدنية والرياضية املوجودة 
خاصة وجيب أال جنهل أن الرياضة يف املدرسة متثل  ةبا على املمارسة الرياضية  ورياضة املنافسة بصفيؤثر سل

يف يتم اكتشاف املواهب الرياضية إذا مل توفر هلم فقرة كبرية حنو رياضة املنافسة مث رياضة املستوى العايل، فك
  .ية يلعب دور كبري يف توجيه الطفل حنو املمارسة الرياضيةضالتربية البدنية والريا أستاذإن  مكان للربوز،

  : مجاعة الرفاق 4-3
مع فرد أن يقيم نفسه مبقارنته أتوثر مجاعة الرفاق على األفراد من خالل ثقافة خاصة م، فهي تسمح 

فحسب حامد . الثقافة ه، فالتقييم االجتماعي ميثل عنصر هام للشباب ملعرفة وضعيته ومعلمه ضمن هذاآلخرين
  : يلي الرفاق فيما عبد السالم زهران، ميكن تلخيص أثر مجاعة 

 منو الشخصية واكتساب منط شخصية اجلماعة -1
ماعي عن طريق أوجه املساعة يف النمو اجلسمي عن طريق ممارسة اهلوايات والنمو االجت -2

 .النشاط االجتماعي
 ساسية والنقد حنو بعض املعايري االجتماعية العامة للسلوكمتوين معايري اجتماعية، وتنمية احل -3
 القيام باألدوار االجتماعية مثل القيادة  -4
 إتاحة فرصة حتمل املسؤولية االجتماعية -5
 املكانةو حاجات الفرد يف االنتماء إشباع -6

اته وتصرفاته وهذا يظهر تدرجييا مع منو كباآلخرين هلا دور كبري يف تغيري سلوإذن عالقة الطفل 
 بصفة خاصة النخبويةة مارسة الرياضية بصفة عامة والرياضعلى امل وإجياباأن تؤثر اجلماعة سلبا  فيمكن .الطفل

  )2(.التخلي عنهاأو  ممارستهاإىل  قد تدفع
  :اإلعالموسائل  4-4 

زة فالصحافة، االت، التل"  اإلعالمها مرتبط مبجيء وتطور وسائل وتقنيا الرياضة وتطور جميءإن 
أو  تقارن يف مجيع أحناء العامل والغاية منها وضع مراتبوسائل للرياضة احلديثة، فالنتائج الرياضية البد أن  كلها

  : الرئيسي يتمثل يف  اإلعالمإذن ور وسائل    mondil hiérarchieطبقات دولية

 .ومات متنوعة يف كافة االتنشر معل -1
                                                             

)1(  W.Jch. : L’absentéisme et sport à l’école, sciences et sport, mai, 1976, p103-109.   
  .262-261ص ، 1977 ،عامل الكتب، القاهرة: مصر ،4ط ، علم النفيس االجتماعي ،حامد عبد السالم زهران  -)2(
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املعلومات اجلديدة، التسلية، الترفيه واملعارف والثقافة إىل  إشباع احلاجات النفسية مثل احلاجة -2
 .العامة وغريها

  )1(.تعديلها والتوافق مع املواقف اجلديدةأو  دعم االجتاهات النفسية، تعزيز القيم واملعتقدات -3
كبري، فكيف ال يتأثر الطفل عندما يشاهد مقابلة مهمة يف كرة  على الفرد اإلعالمإن تأثري وسائل 

  .القدم، إن نشر صور هلذا النوع من املقابالت يؤثر حتما على املمارسة الرياضية

  :الثقافة 4-5
املعتقات إن الثقافة هي العادات والتقاليد اليت تعرف عليها أفراد اتمع وهي تتضمن كذلك األفكار و

 ذلك الكل يعتقد الذي حيتوي على املعرفة:" أا  أفراد اجلماعة، كما يشري ادوارد تايلوروالقيم اخلاصة ب
واملعتقدات، الفن واألخالقيات، والقانون والعادات  وغري ذلك من القدرات والسلوك الشائع االستخدام الذي 

  ."يف اتمع اإلنسانيكتسبه 
ات حيث هلا تأثري مباشر على سلوكات الفرد عتمإذن لكل جمتمع ثقافته اليت متيزه عن غريه من ا

  .بصفة عامة واجتاهه املمارسة الرياضية وال سيما رياضة املنافسة
كما ، عمة يف الربوز من خالل طرق التربية تعكس هي األخرى السمات الرئيسة للمجتفاقتبدأ الث

 فظء الوالدة عن طريق إعانة أالم، افل أثنله، فهي أوىل املؤسسات اليت تستقبل الط اخللية األوىل األسرةتعترب 
 تتكون شخصيته حيث فيهللطفل  ون أول فضاء اجتماعيكذلك سلوك األولياء، اجتاهه، وكل هذا يإىل 

  . )2(أناهويتطور 

  :التنشئة االجتماعية على املمارسة الرياضية تأثري_ 5
ها فهي متثل للفرد مجاعة لالنتماء، أبنائإىل  هلا مكانة كبرية يف نقل الثقافة األسرةسبق الذكر أن 

وردود أفعال تنطبق مع الوسط  وأفكار وسط االجتماعي ينتج عنه سلوكاتإىل  باالنتماء فاإلحساس
  .االجتماعي الذي يعيش فيه بصورة غري شعورية

 اتفقوا على أالتقليدية واتمع الغريب، ا األسرةأن كل الباحثني الذين درسوا  فريى الباحث لومبيري
الذي ميلك السلطة االقتصادية كونه يقضي حياته يف  هو الوحيد الرجل حيث) 3(تتميز بالطابع الباريياشي

                                                             
-)1(    R- thomas : moyens de communication et promotion du sport . (Sciences et sport 1979) 

p38. 
  .116ص ، 1999دار الفكر العريب، القاهرة،  :مصر ،1ط، مسرية أمحد السيد، علم االجتماع التربية -)2(
  .118، ص 1998التربية والرياضية، ، جامعة اجلزائر معهد7الة العلمية للتربية البدنية والرياضية،العدد  -)3(
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اخلارج، بينما البيت هو ميدان خاص باملرأة فقط وذا يعترب من املبادئ الرئيسية لألسرة التقليدية املتمثل يف 
 مرحلة البلوغ على أن تظهر دائما باخلضوع الرزانة النسوية، فالفتاة تريب وتكيف يف طفولتها وخاصة يف

  ) 1(.وهذا النوع من التنشئة االجتماعية يعوق املرأة يف حتقيق ذاا، األنثى التقليدي والطاعة وفق تعريف دور
  :الفرق بني املرأة والرجل من جانب الثقايف*

ة على أساس التفرقة والتمييز بني التقليدية اليت يتكون منها اتمع اجلزائري يف األغلبية مبني األسرةإن 
ألفرادها منذ الصغر عن طريق  األسرةيف أعمال أخرى، هذا التمييز تعلمه أو  اجلنسني سواء كان يف املعاملة

   )2(.تقل من جيل آلخرنالتربية اليت ت
ام على اإلناث حيث يستقبل ميالد الذكر بفرحة كبرية وتق) الذكور(اجلزائرية تفضل األوالد  األسرةف

احتفاالت كبرية كما يظهر التمييز يف ألعاب  األطفال أين تعطى حرية واسعة للذكر يف تعبريه البدين فهو 
جيري، يقفز، يصرخ بينما الفتاة تسحب باكرا من فضاء اللعب لتدخل العامل النسوي، فتربية الفتاة هي جمموعة 

اهرات البدنية والنفسية، وهذا يبقى مرسخ يف خاصة أثنا املراهقة فهي حتاول توقيف كل املظ من االمتناعات

  ) 3(.منذ والدته األسرةاتمع و ملكالطفل  )76، ص 1980فنوشات  يويوت( شخصيتها، حسب 
مارسة الرياضية يف مثل هذه التنشئة االجتماعية وخاصة ن نتكلم عن التعبري البدين واملأفكيف ميكن 

  .عند الفتاة
ورة وهذا منذ أن بدأت املرأة تفرض نفسها يف مجيع ااالت بدءا من ولكن مل تبقى األمور ذه الص

  .ته خالل الثورة التحريريةبالدور الذي لع
وهكذا بدأت األشياء تتغري شيئا فشيئا حيث استطاعت املرأة أن تكون عالقة جديدة مع جسمها 

ضة بأي شكل من ممارساا للريا ولكن هذا مل يأت صدفة بل بفضل مقاومتها لكل املصاعب اليت واجهتها أثناء
  .لرياضة الترفيهية، الرياضة للصحة وال سيما الرياضة املنافسة واملستوى العايلا: أشكال سواء كانت

   

                                                             
  .248ص ، 1984دار النهضة العربية للطباعة والنشر بريوت ، سناء اخلويل، األسرة واحلياة العائلية   -)1(
  .20، ص)جملة الوحدة 43عدد (دليلة رمحون، الصداقة بني اجلنسني يف اتمعني اجلزائري بني الرفض والقبول،   -)2(
  .116، ص1998ة ، جامعة اجلزائر، معهد التربية البدنية والرياضية، سن7العدد ، جملة التربية البدنية والرياضية  -)3(
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 :اخلالصة
يف جمال الرياضة أو  الثقافية ولو كانت سطحية سواء يف جمال العملو كل التغريات االجتماعية رغم أن

العامل اجلديد الذي يسمح هلا بالتغبري : ذايت، ال شعوري بني عاملني متناقضني تبقى املرأة يف صراع بصفة عامة
يف ممارستها للنشاطات البدنية والرياضة، وحتقيق التوازن أو  عن رغباا بأية صورة كانت إما يف عملها املهين

سان مث كامرأة مث بينها وبني جسمها، وعامل املمنوعات، املعتقدات والطابوهات اليت تعرقل انفتاحها كان
مازالت بعض النشاء سجينة فيه وذلك رفضا على مواجهة التغريات اليت مست املؤسسة " كرياضية حبيث

واحلفاظ على اهلوية " اجلديدة " االجتماعية العامة وهي األخرى جتد نفسها يف صراع بني بروز الشخصية 
  )1(".الثقافية األصلية 
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  :متهيد
أمناط اشتراك املرأة يف الرياضة على مدار التاريخ يف اتمعات الغربية منذ عام ناقش علماء األجناس 

ق م، حيث كان من املستنكر وغري املرغوب فيه اشتراك املرأة اليونانية يف األوملبياد، كما ال يسمح هلن  86
  .أيضا مبشاهدة الرجال أثناء أداءهم للسباقات

د أعطيت هلن الفرصة لالشتراك، ولكن اشتراهن دمر مسعتهن ونتيجة لثورة النساء على هذا الوضع فق
هذا يف القصص القدمية، وكان اليونانيون يعتقدون أن اآلهلة تشك يف قوة املرأة ومهارا اجلسمية، ولقد اتفق 

مع واقع األمر يف ذلك الوقت ألن السيدات الاليت كن يعرضن مهاران الرياضية يف ألعاب كن يف مستوى 
وباملثل كانت املرأة الرومانية بعيدة وحمرومة من االشتراك يف األنشطة الرياضية والتشجيع ومل يكن  :متواضع

اشتراك املرأة يف الرياضة أمرا سهال، فخالل العصور الوسطى كان الرأي أن اشتراك املرأة يف أمر غري مرغوب 
ينظر إليه من قبل الكنيسة على أنه شرطا حىت التدريب العسكري فقد كان  األسرةفيه، ويدافع فيه عن البالد و

  .ضروري، أما املرأة فهي للمرتل
يعترب حدثا كبريا ومهما  اإلسالميف ضوء ما سبق من استعراض تارخيي فإن اشتراك املرأة يف الرياضة يف 

  )1( .إذ خالله حدثت تغيريات كثرية سوف نتطرق إليها

 :اإلسالمحق املرأة يف ممارسة الرياضية يف  -1
  "علموا أوالدكم السباحة والرماية وركوب اخليل" :قول عمر بن اخلطابمن 

  .من سورة التني 4اآلية  ] تقْوِميٍ أَحسنِ في الْإِنسانَ خلَقْنا لَقَد[:وقوله تعاىل
جزء من عملية التربية العامة لإلنسان أو  بالرياضة كوسيلة من وسائل التربية اهتمقد  اإلسالمجند 

  :هذا ما يتضح يف املالمح اآلتيةاملتكامل و

ال يهمل األجسام بعد أن خلقها اهللا تعاىل وأبدعها حبكمته وذا يلتقي مع  اإلسالمإن  -
 .الرياضة يف االهتمام بالبدن

جهدا ليحقق اإلنتاج الوفري وله يكون قادرا  اإلنسانهو دين عمل، فالبد أن يبذل  اإلسالم -
 .متكنه من أدائه ومن أجل ذلك فهو يشيد بالرياضة الكتساب اللياقة البدنية القوة اليتإىل  على العمل من يفتقر

التحلي بقيم خلقية منها التعاون والتآلف وإنكار إىل  يدعو كل من الدين والتربية الرياضية -
 .الذات والصرب وغري ذلك من الصفات االجتماعية احلميدة واملقبولة اجتماعيا

                                                             
  .83، 82، 81م، ص2005خري الدين علي عويس، عصام اهلاليل، االجتماع الرياضي، الطبعة األوىل، دار الفكر العريب    -)1(
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وهزمية، ارتفاع واخنفاض هو ذا يشري بالرياضة ألا تتضمن  إن الدين ينظر للحياة أا نصر -
مواقف عديدة للتدريب على النصر تارة واهلزمية تارة أخرى مما يساهم يف اكتساب صبغة التواضع عند النصر 

 .وضبط النفس عند اهلزمية وهذا ميثل قمة الروح الرياضية العالية
 أدائها هي يف فطرها أعما لرياضية تعود عليها نفسها اليت جيب على املسلمني اإلسالمفرائض  -

 .اليت تعترب رياضة بدينة" الصالة" اجلسم بالفائدة مثل
ام اليت يتحملون فيها املسلمون االمتناع عن الطعام والشراب من الفجر حىت يفريضة الص -

 ".يةرياضة نفس" الغروب هو رياضة تعود املسلم حتمل املشاق والصعاب والصرب وقوة االحتمال
على الرجل فقط دون املرأة بل يشمل اجلنسني  اإلسالمال يقتصر أمر الرياضة وممارستها يف  -

معا، ألن املرأة متثل نصف اتمع، وحينما يأمر الدين بالرياضة فإمنا يكون ذلك بالنسبة للمرأة حبيث ال تبعد 
لنصوص الشرعية حينما توجد عن عفافها وشرفها وما ميس حيائها يف حدود املضمون الشرعي، حيث أن ا

 .املسلمني إمنا تكون للجنسني معا
والرسول صل اهللا عليه وسلم اليت اهتمت بالتربية البدنية والرياضية  اإلسالمتلك كانت تعاليم  -

هذه التعاليم مؤكدا أمهية التربية البدنية إىل  ويتناوهلا البحث العلمي اآلن بالدراسة والتحليل ليصل بعد عناء
 )1( .عامة جبميع مراحله السنية اإلنسانضية يف إعداد الشباب ووالريا

يف رعاية الطفل ويف تنشئة الصحية فالعبء األول يف تربية و إن املرأة هلا األثر األول يف تنشئة اتمع
من  هذا الطفل يقع على عاتق املرأة وعلى مسؤولياا والرياضة واملرأة جتمع بني تربية األخالق والقيم ومابني

وقع على كاهلهم عبئ العمل وتنشئة أفراد هذه األمة، فالرياضة هلا مكانتها يف خلق جيل من أسس من 
األخالق وعلى أسس من القيم، وممارسة املرأة للرياضة بصفة منظمة ومستمرة هلا تأثري إجيايب وعلى حتسني 

لكل امرأة أن تضع اعتبارها ضرورة صحتها وقدرا على حتمل اجلهد والقيام بواجباا يف احلياة، والبد 
وهذا لألثر اإلجيايب الكبري للرياضة على صحتها وحتسني  وبانتظامممارستها للتمرينات الرياضية البدينة يوميا 

األداء الوظيفي للقلب والدورة الدموية كذلك ميكنها من التغلب على اإلجهاد العصيب ومظاهر التعب البدين 
العامة، وكما أن ممارسة الرياضة بصفة مستمرة ومنظمة مفيدة للرجل كذلك هي ذلك على قدرا  وانعكاس

بالنسبة للمرأة حيث تظهر عليها العالمات اإلجيابية للتكيف، هلذا جيب أن تشجع املرأة على ممارسة الرياضة 
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األماكن  بصفة مستمرة ومنتظمة وأن تقدم الدولة واملسئولني عن نشر الوعي الرياضي واإلمكانيات وتوفري
الرياضية يف املناطق السكينة ويف املؤسسات ملمارسة بعض التمرينات التعويضية، وذا مل يبقى شك عن أمهية 

ا على أداء وظائفها يف احلياة واا ومقدرمع وانعكاس تممارسة املرأة للرياضة يف حتسني صحتها وزيادة كفاء
  .ذلك على رقي وتقدم الدول

 :سة الرياضة دولياحق املرأة يف ممار -2
إن املوضوعات اخلاصة حبياة املرأة يف الدول األوربية والواليات املتحدة تعد من أهم املوضوعات 

باملرأة، وأصبح شائعا يف العديد من الكليات إقامة  واالجتماعية، فقد اهتم علماء النفس اإلنسانالشيقة يف علوم 
نسائية يف عديد من الشعوب ولقد كان النشاط الرياضي ختصصية للمرأة، كما ظهرت حركات  أساسيةبرامج 

من أكثر ااالت اخلصبة للمرأة حيث يتوافر فيه اخلربات املتنوعة اليت تربز مقدرة املرأة، وعلى الرغم من ذلك 
  )1( .فإنه حىت سنوات قليلة كانت املرأة تلعب دورا ثانويا يف تاريخ الرياضة

احلضارية والقوانني الفدرالية يف الواليات املتحدة دجمت خالل  إن العديد من الظروف االجتماعية
  .السبعينات لتشجيع املشاركة الواسعة من قبل النساء والبنات يف الرياضة التنافسية

ففي حني كانت النساء يطالنب السماح هلن ملمارسة بغض األلعاب الرياضية فهن اآلن يشجعن لبذل 
حسب وإمنا يف نشاطات واسعة متتد من ركض ) األندية االجتماعية (اجلهود كل يف النشطات التقليدية

كيب وكرة القدم ومالكمة احملترفني وأسوة مبعظم التحوالت احلضارية فإن التدفق امللحوظ والرإىل  املاراتون
واحد  للنساء والبنات يف الرياضة يف الواليات املتحدة رمبا يقترن بإجهاد نفسي وتوتر وإن إعادة التنظيم جلزء

من النشرة األرضية ال حيدث مبعزل وإمنا يصاحب بانبعاث يف األجزاء القريبة من التضاريس، وبشكل مشابه 
فإن البعض يشعر أن دخول املرأة يف الرياضة التنافسية ومبستويات خمتلفة يوازي التغريات يف األسلوب اليت 

  .الضغوط والتوقعات احلضاريةتتفاعل أوجه شخصيان باحلاجات الداخلية املعقدة، وكذلك ب
إن الرياضة متثل طريقا واضحا جدا فيه تتنافس وتندفع النساء وكذلك تظهر بوضوح العديد من 

  )2( .ااالت اليت حتيط بإجناز املرأة بشكل عام داخل ااالت الرياضية
ورته العشرين املنعقدة بباريس يف املؤمتر العام ملنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة لألمم املتحدة يف د

  .ميثاق اليونسكو الدويل للتربية البدنية والرياضية 1978رين من نوفمرب شيف اليوم احلادي والع
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حيق لكل فرد أن يتمتع بكافة احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف  اإلنسانواإلعالن العاملي حلقوق 
الرأي أو  الدينأو  اللغةأو  )أنثىأو  ذكر(  اجلنسأو  وناللأو  هذا اإلعالن دون متيز أيا كان بسبب العنصر

  .االعتباراتغري ذلك من أو  البالد،أو  الثورةأو  األصل القومي االجتماعيأو  رأي آخر،أو  السياسي
كة بني احلكومات للتربية البدنية والرياضية واملسؤولة عن تعزيز روأنشأ يف املؤمتر اللجنة بني املشت

يف هذا اال والصندوق الدويل للنصوص بالتربية البدنية والرياضية يف العامل حتقيقا لإلعالن  التعاون الدويل
  .اإلنسانالعاملي حلقوق 

يكون كل فرد حرا يف  أننسان بصورة فعالة إذا يؤمن بأنه من الشروط اجلوهرية ملمارسة حقوق اإل
وأن تكون أسباب التربية البدنية والرياضية موفورة واحملافظة عليها  واألخالقيةتنمية قواه اجلسمية والعقلية 

ومكفولة لكافة الناس وإذ يؤمن بأن تنمية القوى اجلسمية والعقلية واحملافظة عليها من حاهلا حتسني نوعية احلياة 
على التنمية على املستوى القومي والدويل، وإذ يعتقد أن التربية البدنية والرياضة تسهم بصورة فعالة يف غرس 

ية األساسية اليت تقوم عليها التنمية الكاملة للشعوب وإذ ميكن أنه جيب أن دف التربية البدنية اإلنسانالقيم 
تعزيز روح املنافسة اردة عن الغرض إىل  تعزيز الصالة بني الشعوب وبني األفراد، باإلضافةإىل  والرياضية

  .)1( وكرامته اإلنسانرام الكامل لسالمة االحترام والتفاهم املتبادل واالحتو والتضام واإلخاء

 :الرياضة واملرأة -3
علموا أوالدكم " على االهتمام بالرياضة وقد جاء هذا يف احلديث الشريف  اإلسالملقد نص  

ذا أوصانا نبينا حممد عليه الصالة والسالم بأن نعلم أوالدنا الرياضة وهذه " السباحة والرماية وركوب اخليل  
أيضا أن العقل السليم يف اجلسم السليم ومن هنا  ة جيب أن نستهدفها يف أعمالنا ونقول الشك خري وصي

  .فالرياضة هلا أمهية كبرية يف تكوين اتمع وخاصة للمرأة
الواقع أن املرأة هلا أثرها األول يف تنشئة اتمع ويف رعاية الطفل ويف تنشئته الصحية فالرجل يف عمله، 

تربية هذا الطفل يقع على عائق املرأة وعلى مسؤولياا ومن هنا كان تقديرنا وكان  ولكن العبء األول يف
كما أن الرياضة واملرأة جتمع مابني تربية " فاجلنة حتت أقدام األمهات" للمرأة  اإلسالمتقدير القيادات كلها، و

أبتت الدراسات العلمية  األخالق والقيم وما بني وقع على كاهلهم عبء هذا العمل وعبء تنشئة أفراد أمة،
وجود اختالفات بيولوجية بني الرجل واملرأة وهلذا جيب مراعاة هذه الفروق عند اختيار األنشطة الرياضية 
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لديها الوقاية الكافية هلذه  للمرأة جيدة ألتناثر مطلقا باملشاركة يف اهود البدين حيث أن أجهزا الداخلية
  ) 1(.رأة بلياقتها البدنية عن طريق التدريب املنتظم ملمارسة الرياضةاحلركات، وأوصت بضرورة اهتمام امل

 باستمرار صعوبة رغباا يف احتالل موقعها املناسب يف اتمع حيث تواجد لكن املرأة تعاين من مسألة
وال ، رجلالواضح بينها وبني ال يف إثبات جدراا ومقدرا يف إجناز مثليات العمل املقدمة عليه، وهذا التميز

حىت اتمعات والبلدان  إلمكاناااتمع  من عدم تقرير تقتصر على جمتمع معني وإمنا ال تزال املرأة تعاين
  .متطورة صناعيا وألسباب متعددة

فاملرأة بكل اتمعات يالحقها تصور اجتماعي حول إمكاناا  الذهنية والبدنية، ودورها وضيفتها يف  
يف اتمع، فهي األم واملربية  لوضعيتهاكون عليه من شخصية وسلوك، فكل شيء مرسوم اتمع ما جيب أن ي

 تبقى أسرية نظرة اتمع وتوقعاته بأا ال تتفوق. وهي املعلمة واملمرضة، وعندما ختتار مهنة تشارك فيها الرجل
  .ا وال إلمكانياا الفرديةإذا أثبت جدارا وتفوقت، فتلك اجلدارة والتفوق ال تسند هل ىتعلى الرجل، وح

حتجب  وعلى الرغم من التغيري احلاصل على هذه النظرة يف العديد من اتمعات، فإن الفرص ال تزال
العايل، حىت يف أعمال  املرأة يف االجناز إمكانيةإىل  تشري عن املرأة إثبات جدارا على الرغم من أن هناك دالئل

رأة يف الريف تؤدي أعماال بدنية مرهقة مثلما يقوم ا الرجل، ويف حاالت رب حكرا على الرجال، فاملتاليت تع
فإن املرأة قامت بتشغيل املصانع اليت كان يديرها الرجال وأنتجت مثل إنتاج الرجل، ويف جمتمعنا  احلروب

ال تزال  هلا املرسومة االجتماعيةالعريب بشكل عام، اقتحمت ميدان العمل وأثبتت جدارا، إال أن الصورة 
قائمة بغض النظر على طبيعة اتمع، علما أن هنالك تطوير طاقات املرأة من جانب والعمل على تعديل نظرا 

، هذه الصورة عن املرأة وهذا التصور االجتماعي ال يزال يالحق املرأة يف ميدان اتمع هلا من جانب آخر
السائدة، فضال عن املعتقدات الدينية يعيق  م االجتماعيةالتربية البدنية والرياضة، فالعادات املوروثة واألحكا

الرياضية، فتبقى حبيسة هذا اإلطار، فهذا اعتقاد سائد يف عموم  املرأة من حتقيق رغبتها يف ممارسة األنشطة
 االعتقاداتتفسد جسمها، وتؤثر يف أجهزا الداخلية، إال أن هذه واتمعات هو أن الرياضة تقتل أنوثة املرأة 

  .ال جتد الدليل العلمي
بالرياضة حمدودة يف العديد من اتمعات ألسباب حضارية واجتماعية وثقافية  مشاركة املرأة وال تزال

مساواة حقيقية مع الرجال فيما خيص غرض التدريب إىل  ودينية عديدة، واملرأة يف كل اتمعات تنظر
ؤسسات الرياضية، حيث أن فرض التدريب غري متكافئة مع اخلاصة بامل اإلداريةوالرعاية واألعمال  والتشجيع

                                                             
  48،52نفس املرجع السابق ص  -)1(
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اتمع والطقوس القائمة فيه كما أن الصحافة الرياضية أو  وهي ال جتد التشجيع الكايف يف العائلة نظريها الرجل
  ) 1(أخبار الرياضيني الرجال، يف حني أن متنح لكال اجلنسني بشكل متكافئ تعلق على

 :اضةأمهية ممارسة املرأة للري -4
 اضة بصفة منتظمة ومستمرة هلا تأثري إجيايب عل حتسني صحتها وقدرا على حتمليإن ممارسة املرأة للر

بواجباا يف احلياة، كتأثري على الرجل وهنالك بعض الصفات اخلاصة باملرأة من ناحية تركيبها  اجلهد والقيام
  .ا يف الربنامج التدرييب والتمرين الرياضي هلاوالفيسيولوجي أي البدين والعضوي اليت جيب مراعا الترشيحي

مراعاة لتركيب املرأة البيولوجي جند أن تقنني اهود الرياضي للمرأة خيتلف عن الرجل من ناحية الكم 
  . والكيف

أنواع معينة من األنشطة الرياضية، فقد أصبح من النادر أو  وممارسة املرأة للرياضة ال تقتصر على النوع
واملرأة متارس اآلن كثريا من أنواع  .وعا من أنواع الرياضة مل تتمكن املرأة حىت اآلن من طرقه وممارستهأن جتد ن

  .فقط الرياضة اليت مل يسمح هلا قدميا مبمارستها واليت كانت مقصورة على الرجال

عاما أعلن بعض علماء أمراض النشاء للرياضة تؤثر على بروز وتضخم عضالن ويؤثر 40منذ  
اختلفت  اليوم اخلاصة ن كنساء ولكن نظرة العلماء بالوظائفذلك على أجهزن الداخلية وعلى قيامهن ك

ذلك ما تراه اليوم من ممارسة املرأة للعديد من أنواع الرياضة  على وبدأوا يسمحون مبمارسة الرياضة، وأكرب
كن مسموحا هلا قدميا مبمارستها، وإحرازها اليت مل ي األوملبيةاحمللية والدولية ويف الدورات  على املستويات

م  1500يف سباق  األوملبية 1972يف دورة : مراتب التفوق والنجاح، وعلى سبيل املثال السماح هلا مثال

اشتركت املرأة يف مباريات التجديف وكرة اليد للمرة  1976عدوا ألول مرة، كذلك يف دورة مونتريال سنة 
  ) 2(.األوىل أيضا

  :ائد ممارسة املرأة للرياضة نذكر منهاومن بني فو
  ضتالنشاط البدين حيرق احلريرات، كلما  وحتركت، كلما حرقت حريرات أكثر، ولتعلموا

 .الصعود واهلبوط يف درج املرتلأو  تشغيل املكنسة الكهربائية: أن املرأة تقوم حبركات اعتيادية مثل
 امج ختفيض الوزن، فالكثريون من البشر الكبري يف برن حالتمارين تساعد املرأة على النجا

يصلون خط النهاية حيث يبدوا هلم أن احلمية الغذائية وكمية التمارين تعطي دفعة أخرى لتبدأ املرأة من جديد 
                                                             

، الدار العلمية 2007ل األو اإلصدار، علم االجتماع التربوي الرياضي، الطبعة األوىل، إبراهيمإياد عبد الكرمي العزاوي، مروان عبد ايد   -)1(
  .129، 130، 131للنشر والتوزيع، ودار الثقافة للنشر، عمان ص

  .53،ص  1999حسن أمحد الشافعي، سوزان أمحد مرسي، تاريخ الرياضة يف اتمعني العريب والدويل منشأة املعارف -)2(
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التمارين .أن التمارين القوة تساعد أكثر على بناء العضالت وحرق املزيد من الدهون كما .قدان الوزنفب
لسرعة االستقبالية للجسم، وستبقى هذه السرعة مرتفعة لوقت أطول حىت عند توقف تساعد املرأة على زيادة ا

النشاط، لذلك يأكل األشخاص النشطون ما يشؤون دون أن يزيد وزم بينما وزم يزداد الكساىل يف وزم 
  .مبجرد رؤيتهم للطعام

 ملرأة أن تتجنب تساعد التمارين وخاصة الصباحية منها على النوم بشكل أفضل، ولكن على ا
ممارسة الرياضة مساءا ألن ذلك جيعلها يقظة، فإذا اضطرت ملمارسة الرياضة قبل النوم بساعات فيجب أن 

  يكون ذلك جمرد مشي سريع
 إفراز الدماغ هلرمون إىل  التمارين جيدة للجسم والروح معا، فهي حتسن املزاج، وذلك راجع

 .تناول الشكالطةأو  عند الوقوع يف احلب الذي يفرز هفهذا اهلرمون هو نفس) إندروفني(السعادة 
  القلب، وسكر الكهول، وارتفاع ضغط  بأمراض اإلصابةتقلل التمارين الرياضية من خطر

 .الذهنية كالكآبة األمراضعد وتقي من العديد من ا، كما تس...الدم  وسرطان الثدي، وهشاشة العظام
 على أن يكون  ذلك عن طريق تدريب جسمكالرياضة تساعد املرأة على الصرب والتحمل و

 .أكثر مرونة وحركة مستخدما كمية طاقة أقل
 ا، الرياضة هي مفتاح التحكم يف وزن اجلسمتساعد عل حرق السعرات احلرارية الزائدة،  أل

 )1(.وبالتايل بقاء اجلسم دائما يف وزن وشكل جيد
دقيقة من التربص يوميا، إن مل يكن 3إىل  وتشري التوصيات اخلاصة برياضة احلمل، أن احلامل حتتاج

  :يوميا على األقل من األسبوع، وفوائد الرياضة للحامل كثرية، نسرد أبرزها

 .التقليل من زيادة الوزن أثناء احلمل -
 .تقليل متوسط وقت الوالدة -
 .مضاعفات والدة أقل -
 .)2(نقاهة أسرع بعد الوالدة -

                                                             
  .ويةعبد الرمحان أقرع، الطب الرياضي، الرياضة النس. منتديات الزهراوي، د -)1(
  .املنتديات الرياضية، العقل السليم يف اجلسم السليم، فوائد ممارسة الرياضة -)2(
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 :األساس البيولوجي للمرأة -5
االختالفات التشرحيية إىل  البيولوجي حول فروق الرجل واملرأة يعزي األمريف إطار املستوى 

ووظائفها، إن عامل اختالف اجلنس معروف للجميع ولكن البد من شرحها هنا، وكذلك إلقاء الضوء على 
ضي بني عالقته بالرياضة ومبعىن بسيط يقال أن الرجل أكرب وأقوى من املرأة، وعلى العموم ال ميكن التمثيل الريا

وهذا معناه أنه . النوعني وبالرغم من أن بعض الفتيات والسيدات أكرب وأقوى من الرجال يف أحيان كثرية
يوجد عدد من الرجال أصغر وأقل قوة من النساء ويف بعض السباقات يكون الرجال ذوي مستوى ضعيف 

طفال والعناية م، والدورة الشهرية، أن ارتباط املرأة باحلمل وتربية األإىل  نسبيا، ويعزى االختالف الشاهد
  .وهذا جيعلها أقل ميال للتدريب عن الرجال حني إعدادهم لألنشطة الرياضية

اإلجناز يف األنشطة الرياضية، وجد أو  املتوسط احلسايب للرجل واملرأة يف مستوى التحصيلإىل  وبالنظر
ال، وهذا يرجع ملستوى األداء يف حني أنه توجد أن املتفرجني ألنشطة السيدات أقل من املتفرجني ألنشطة الرج
  .)1(سيدات ذوي مستوى مهاري عال جدا يف كثري من الرياضات

الطفل ينمو وجيد اتمع قد أعد له األدوار واألعمال اليت أن ال يتجاوزها وخيتار ما هو مالئم جلنسه، 
لوب متوقع للرجل وآخر للمرأة، لذلك فالختالفات يف اجلنس تتوفر على سلوك الفرد، حيث أن هناك أس

وحماولة التجاوز تبدو غري مقبولة اجتماعيا، وعلى الرغم أن االختالفات يف اجلنس قاطعة وواضحة، لكن ليس 
رمبا متتلكها بشكل يفوق الرجل، فالرجل عادة أطول من املرأة، أو  كل املواصفات اليت تعزي ال متلكها املرأة،

طول بكثري من الرجال، وما يصح على الطول يصح على القوة، فالقوة تعد صفة لكن هناك العديد من النساء أ
 باكتسابالرجل، ولكن هناك العديد من النساء اللوايت ميتلكن قوة أفضل من الرجال وقليل من التدريب كفيل 

ء من التفضيل املرأة ما فقدته من قوة، نتيجة لألعمال املوضوعية هلا واليت متارسها يوميا، ولغرض التعرف بشي
علينا أن نراجع االختالفات املوجودة بني اجلنسني يف مراحل  النمو، وتشخيص ما هو يف غري صاحل املرأة يف 

  .األلعاب الرياضيةأو  مسألة ممارسة األنشطة
إن عملية املقارنة بني الرجل واملرأة خالل الفروقات اجلسمانية جيب أن يقترن جبوانب أخرى، فهل 

الرجل االعتيادي واملرأة االعتيادية واملرأة االعتيادية أم بني الرجل املمارس لنوع من الرياضة وامرأة املقارن بني 
  .أخرى، فالرجل الرياضي هو نفسه

                                                             
  .103، ص2005خري الدين عويس، عصام اهلاليل، االجتماع الرياضي، دار الفكر العريب، الطبعة األوىل  -)1(
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خيتلف عن الرجل غري الرياضي من حيث الطول والوزن والبناء اجلسمي، فضال عن ذلك فهو ميتلك 
درب نتيجة للتدريب الطويل واملتواصل، كذلك فإن الفروقات قابلية ألداء احلركات أفضل من الرجل غري املت

: يف االجناز الرياضي بيت الرجل واملرأة ليس نتيجة الفروقات الفردية بينهن، وإمنا لعوامل أخرى عديدة منها
فرص التدريب وطريقة نشوء ومكل منها، واخلربات احلركية لكل منها، فهذه جوانب كلها إجيابية للرجل 

بية للمرأة، وجيب أن ال يغيب عن البال أن الفروقات الفردية هي أصال موجودة بني األفراد من ولكنها سل
  .اجلنسني الواحد قبل أن تكون بيت الفردين، ولكل منهما ميثل جنسا خمتلفا

وعلى الرغم من االختالفات الواضحة بني اجلنسني تبقى عدة حقائق قائمة وهي أن إجنازات املرأة يف 
اضة ال تزال مستمرة ورائعة، وبتحسن مستمر، ويف العديد من الفعاليات الرياضية، وهذا التحسن جمال الري

ناتج عن عديد من التغريات اليت طرأت على مشاركة املرأة يف الرياضة، ومنها حتسن أسليب التدريب وتوفر 
ة املرأة يف جماالت العمل الفرص التدريبية اجليدة، وكذلك تغري النظرة االجتماعية حنو مشاركة حنو مشارك

واهلواية، ومنها جمال الرياضة حيث ما برحت املرأة الرياضية تعاين من النظرة الضيقة اجتاه ممارستها للرياضة، 
كذلك فإن املرأة الرياضية قد حتسنت ثقتها بقدرا وإمكانياا مما نتج عن حتسن دافعيتها حنو ممارسة الرياضة 

اخلصوص فإن مدريب ومدرسي التربية البدنية والرياضية مؤهلون أكثر من ، وهلذا وحتقيق اإلجنازات األفضل
غريهم بتحمل مسؤولية توفري الفرص اجليد ملشاركة املرأة يف الرياضة، وبالتايل احلصول على مناخات اجيابية 

  )1(ملشاركة املرأة يف الرياضة

   

                                                             
، الدار العلمية 2002الرياضي، الطبعة األوىل، اإلصدار األول إياد عبد الكرمي العزاوي، مروان عبد ايد إبراهيم، علم االجتماع التربوي  -)1(
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  :اخلالصة
ياضة ال تزال تقيد املرأة الرياضة، ولذلك وجب تغيري هذه إن النظرة الضيقة اجتاه مشاركة املرأة يف الر

النظرة االجتماعية، والبد من توفري العوامل املختلفة املرتبطة مبشاركة املرأة يف الرياضة، وهذه النظرة ال ميكن 
نظر فصلها عن املعتقدات األخرى اجتاه أمهية وفاعلية مشاركة املرأة واجنازها يف امليدان الرياضي، بغض ال

األفكار اخلاصة مبشاركة املرأة يف الرياضة، وهذا يعين أن أو  القاعدة اليت تستند عليها تلك املعتقداتأو  اخللفية
تكيف أو  رأة يف الرياضة، وهذا اإلسهام اجلاد اجلماعي كفيل بإحداث تعديلمجيع الفرص جيب أن تتاح أمام امل
  .القات وقيم جديدة من أجل مشاركة املرأة يف الرياضةترسيخ عإىل  يف العالقات االجتماعية اليت تؤدي

وهكذا مل يعد هناك أي جمال للشك يف فائدة الرياضة الكبرية ودورها اإلجيايب الفعال يف حتسني صحة 
  .ومقدرا على أداء وظائفها يف احلياة واتمع وانعكاس ذلك على رقي وتقدم الدول املرأة وزيادة كفاءا
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 :رياضةتاريخ ال -1
رغم انتشارها، الرياضة كعنصر أساسي يف جمتمعنا ال تزال مبهمة أي غري معروفة بالشكل املناسب، 
تعرف مثال على أا عبارة عن نشاط قادر فقط على قمع الطاقات اليت ميلكه املراهق الذي ال يتوافق مع 

إىل  هذا الرياضة كوسيلة للرجوع كوسيلة لتنومي اجلمهور، ولتلبية حاجياته للحلم وأكثر منأو  الدراسة،
  .اهلمجية

إىل  أحكام مسبقة قبل أن تدرس بشكل علمي، وهلذا ال بد من الرجوعإىل  إذن تعرضت الرياضة
  .تارخيها ومفهومها استنادا على ما ورد يف املراجع املتعلقة ذا املصطلح

  :نوعنيإىل  ميكن تصنيف تاريخ الرياضة
ؤكد على استمرارية هذه الظاهرة اليت قد يكون أصلها قدمي كقدم الثقافة األوىل جتمع السريورة اليت ت

يف حد ذاا، والعكس بالنسبة للنوع الثاين الذي يتمثل يف التحاليل اليت تؤكد أن حداثة هذه الظاهرة نسبية 

جع جلون ، ظهر مر17يف بريطانيا يف إطار تطوير املؤسسات الصناعية، ويف اية القرن  19نشأت يف القرن 

بعص األفكار ( أي) jhon locke ) (1963,Thoughts Concerning Education(لوك
، جاء مبا نسميه اليوم الرياضة حيث بدأت تتطور يف املدارس املتوسطة اإلجنليزية خالل القرن )املتعلقة بالتربية

: نذكر على سبيل املثال، يرجع الفضل هلذه املدارس هلذه املدارس اليت اقترحت رياضات حديثة وعديدة 18
كرة القدم، املالكمة، الروقيب وكذلك كل القواعد املتعلقة ا يرجع الفضل ملدير مدرسة الروقيب لتوماس 

سنة " Tom Browns Schods Day" وهذا يظهر من خالل املرجع) Thomas Arnold(أرنولد

الرياضة للشباب حيث لتعليم ) Manuel(كمرجع وجيز 19والذي اعترب حىت أواخر القرن  1857
 )1(اإلجنليزية القدمية مث يف البلدان) قلوسكوسونيةناأل( انتشرت بسرعة هائلة، أوال يف البلدان يف البلدان

 .األخرى
 :تعريف الرياضة من اجلانب الديين -2

، فاألجسام والعقول حتتاج إليها اإلنسانإنّ الرياضة مبعناها الشامل نشاط إنساين ال ينفكّ عن طبيعة 
اجلسدي، واخلمول العقلي، وقد كان ترويض  والضعفالرياضة أصيب بامللل  اإلنسانيف كل حني وإذا أمهل 

األجسام قدميا يتم بوسائل خمتلفة كاجلري والسباق واملصارعة والفروسية والسباحة، وغري ذلك من أنواع 

                                                             
- )1(  Données encyclopédiques, copyright C 2001 Hachette, Multimédia, Site 

http://frencyclopdia-khb.yahoo.com/articles/do/do_4137dPO.PTML . 
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الرياضة (، ورياضة األجسام)ويةالرياضة املعن( رياضة العقول والقلوب: الرياضات، فكانت الرياضة بقسميها
  .معروفة، منذ وقت مبكر) البدنية

فالرياضة النفسية واملعنوية مثالً تشمل أموراً كثريةً، جيمعها األدب مع اهللا واألدب مع الناس، ويتفرع 
ومعىن ذلك أن يروض العبد نفسه على حسن التعامل مع اهللا حىت يصبح ذلك له .... عنها كل خلق حسن

أن يلقى اهللا، فمن روض نفسه على مراقبة اهللا عاش كذلك متيقظاً من الغفلة، ومن روضها إىل  ةجبلة وسجي
  .على ذلك روضتاهللا إىل  على احملاسبة واخلشية وااللتجاء

وكذلك األدب مع اخللق، فينبغي للعبد أن يروض نفسه على التخلف باألخالق احلسنة، واألدب 
األدب :( قال املناوي. تحلم، والصرب بالتصرب، وال يتم ذلك إال بترويض النفسالرفيع مع الناس، فإن احللم بال

). يف فضيلة من الفضائل اإلنسانرياضة النفوس، وحماسن األخالق، ويقع على كل رياضة حممودة يتخرج ا 
يف علوم  وخاصة ابن القيم اجلوزي والغزايل وحنوهم ممن تكلم -رمحهم اهللا -ما يذكر السلف الصاحل وكثريا

  .رياضة النفوس: النفس هذه املعاين من الرياضة، ويطلقون عليها

  :أنواع الرياضة املعنوية -2-1
عنوية إتقان بعض فنون العلم اليت عمادة يف األداء احلركة، سواء كانت حركة ومن أنواع الرياضة امل

سم إال ألن فيها ترويضاً للذهن على الفكر كما يف املسائل احلسابية يف علم الرياضيات، وهي ما مسيت ذا اال
  :حركة اللسان كإتقان فن التجويد وتالوة القرآن، ولذلك قال يف اجلزريةأو  .التفكري الدقيق، واالستنتاج

  إال رياضة امرئ بفكه    وليس بينه وبني تركه   
  .املعىن األول من معاين الرياضةأو  هذا ما يتعلق بالقسم األول

فهو رياضة األجسام ولياقتها بأمور عديدة، لتصبح قوية مرنة، بعيدة عن كثري من : أما املعىن الثاين
  :اهللا عليه وسلم أنه قال ىوقد كان القُدامى يعتنون ا أميا عناية، بل جاء عنه صل... األدواء والعلل اجلسدية

] ّبأَحو ريخ ّالْقَوِي نمؤإىل  لْمّنِ الضمؤالْم نم اللَّه نعتاسو كفَعنا يلَى مع رِصاح ريي كُلٍّ خفو يفع
 زجعلَا تو فقوة املؤمن هي القوة املعنوية والقوة من حديث أيب هريرة) 2664(رواه مسلم ( ....]بِاللَّه ،

  :هللا تعاىلالبدنية، وال تتم القوة البدنية إال بالتمرن والتدريب وممارسة الرياضات، وأيضا فقد قال ا
 من وآخرِين وعدوكُم اللّه عدو بِه ترهبونَ الْخيلِ رباط ومن قُوة من استطَعتم ما لَهم وأَعدواْ ﴿

ونِهِمالَ د مهونلَمعت اللّه مهلَمعا يمقُواْ ونفن تٍء ميي شبِيلِ فس اللّه فوإِ يكُملَي مأَنتونَ﴾ الَ وظْلَمت 
واإلعداد يكون بقوة اإلميان وقوة األجساد، وقوة األجساد ال تكون إال بالرياضات املختلفة ، .]60: األنفال[

فقد ثبت  -رضي اهللا عنها -رياضة اجلري هو وأم املؤمنني عائشة - صل اهللا عليه وسلم -وقد مارس رسول اهللا
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يف بعض أسفاره وأنا جارية مل أمحل اللحم ومل  -صل اهللا عليه وسلم -مع النيبخرجت :( عنها أا قالت
 فسابقته فسبقته، فسكت، حىت إذا) تعايل حىت أسابقك:( فتقدموا، مث قال يل) تقدموا:( أبدن، فقال للناس

ىل تعا:( فتقدموا، مث قال) تقدموا:( فقال للناسمحلت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه يف بعض أسفاره 
رضي  -وعن سلمة بن األكوع. )1( )هذه بتلك:( ، فسابقته فسبقين، فجعل يضحك وهو يقول)حىت أسابقك

وأن أحد الصحابة طلب  -صل اهللا عليه وسلم -مع رسول اهللا)  ذي قرد( أم كانوا يف غزوة -اهللا عنه
 )3(بني اخليل اليت أضمرت -ه وسلمصل اهللا علي -سابق النيب.  )2(املدينةإىل  املسابقة فانربى له سلمة وسابقه،

مسجد بين رزيق، وكان عبد اهللا إىل  من احليفاء، وأمدها ثنية الوداع، وسابق بني اخليل اليت مل تظمر من الثنية
  ....ناقة ال تسبق -صل اهللا عليه وسلم -وكان للنيب ،)4( فيمن سابق ا -رضي اهللا عنهما -بن عمر

صل  -ل اهللا عليه وسلم رياضة الرماية واملناضلة وركوب اخليل، قالومن الرياضة اليت حث عليها ص
قال " فقد عصاين:" رواه مسلم، ورواه ابن ماجة بلفظ) من تعلم الرمي مث تركه فقد عصى:( -اهللا عليه وسلم

  ".ليس منا:" األلباين صحيح بلفظ
مع عتبة فرقد بأذربيجان أن كتاب عمر وحنن  أتانا:" وجاء يف البخاري عن أيب عثمان النهدي أنه قال

رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم ى عن احلرير إال هكذا وأشار بإصبعه اللتني تليان اإلام قال احلافظ يف 
أما بعد فاتزِروا " بعد قوله مع عتبةَ بن فرقده بعاإلمساعيلي فيه من طريق علي بن اجلعد عن ش زاد:" الفتح

وعليكم بلباس أبيكم إمساعيل، وإياكم والتنعم وزي العجم، ، والسراويلانتعلُال وألقوا اخلفاف وارتدوا و
وعليكم بالشمس، فإا محام العرب، ومتعددوا واخشوشنوا واخلولقوا واقطعوا الركب وانزوا وارموا 

  ...احلديث" األغراض، فإنّ رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم
   

                                                             
 ).7007( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع رقم. رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه -)1(
 .أي قُلل علفها حىت يرتل منها العرق، مث تلف بشيء حىت يقوى حلمها ويشتد، لتصبح قوية على حتمل املسافات الطويلة: أضمرت -)2(
 .رواه البخاري ومسلم -)3(
 .رواه البخاري -)4(
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رياضة املصارعة، وقد روى : - صل اهللا عليه وسلم -اليت مورست يف زمن النيب نواع الرياضاتأومن 
صل  -أن يصارعه فصارعه النيب -وسلمصل اهللا عليه  -كانة طلب من النيبأبو داوود عن حممد بن علي بن ر

  .)1( )فصرعه -اهللا عليه وسلم
مما يدل على اهتمامه  -صل اهللا عليه وسلم -فهذا بعض ما نفل من أنواع الرياضة يف زمن النيب
  .وعنايته صل اهللا عليه وسلم بتربية البدن والروح على حد سواء

وأما يف زماننا فقد اختذت الرياضة ألوانا عديدة، واهتم ا اهتماما بالغاً، حيث وضعت هلا يف كل 
من ترفيه ، ياضاتمع البون الشاسع بني ما يرد اليوم من وراء تلك الر.. دولة وزارة خاصة تعتين بكل شؤوا

، حيث كان املقصود من ذلك تقوية -صل اهللا عليه وسلم -ومتعة بل وإفساد أحياناً، وما كان يريده حممد
البدن على مواجهة أعداء اهللا وصدهم عن حمارم املسلمني، والدفاع عن الدين واألعراض واألنفس، ال الرياء 

  .والدنانري والسمعة واستعراض العضالت والفوز حبفنة من الدراهم

 :مفهوم الرياضة -3
  :مفهوم الرياضة حسب ميدان الدراسة -3-1

بالنسبة للفيزيولوجي، فهو ، فيف امليدان العلمي، كل واحد حياول أن يعرف الرياضة حسب اختصاصه
  :عنصرين أساسيني لتعريف الرياضة االعتباريأخذ بعني 

 .Coût énergeétiqueالطاقة املستهلكة  -1
 .Accoutumance à l’effortالتعود على اجلهد  -2

  :عتبارفهو يأخذ بعني اال) Névralgique(سبة لالختصاص يف البيولوجية العصبيةبالن

 .La coordinationالتنسيق  -1
 .معاجلة املعلومات من طرف اجلهاز العصيب -2

Le traitement des informations par le système nerveux  
  .عرفها يف إطار تطور بعض مسات الشخصيةبالنسبة لالختصاص يف علم النفس، فهو يو

                                                             
وصححه احلافظ سنده يف تلخيص احلبري إىل ابن جبري فقال . 3/102: رواه الترميذي وأبو داود، وجود إسناده ابن كثري يف البداية والنهاية -)1(

 صل اهللا عليه وسلم، فصرعه النيب صل اهللا عليه ركانة صارع النيب .إسناده صحيح إىل سعيد بن جبري، إال أن سعيداً مل يدرك ركانة: 1523/ 4
أن يزيد بن ركانة صارع النيب صل : وقد روى أبو بكر الشافعي بإسناد جيد عن أبن عباس رضي اهللا عنهما: قلت ).غريب( وقال الترمذي. وسلم

ما وضع ظهري إىل  !يا حممد: لما كان يف الثالثة قالاهللا عليه وسلم، فصرعه النيب صل اهللا عليه وسلم ثالث مرات، كل مرة على مائة من الغنم، ف
 .فقام رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم. األرض أحد قبلك، وما كان أحد أبغض إيل منك، وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا، وأنك رسول اهللا
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يف علم االجتماع هو اآلخر يراه قبل كل شيء مبثابة فعل ثقايف مييز اتمعات الصناعية  االختصاصيف
  .واالجتماعية

  .الرياضة جد معقدة من حيث نشأا وتكوا أنباعترف  من آخرن ليسوا ووأخرياً التارخيي

  :ماءمفهوم الرياضة حسب بعض العل -3-2
إن ما مييز الرياضة عن باقي ألوان النشاط البدين الرياضي هو طابعها التنافسي وقد عرفها األمني خويل 

وهي طور متقدم من األلعاب وهي األكثر تنظيماً  اإلنسانأحد األشكال الراقية للظاهرة احلركية لدى :" بأا
  .)1( "واألرفع مهارة

حتقيق أفضل النتائج املمكنة إىل  التدريب البدين يهدف" ":Kosola" تعرف كوسوال الرياضة بأا
  .)2("يف املنافسة ال من أجل الرياضي فقط إمنا من أجل الرياضة يف حد ذاا

فريى أن الرياضة مثل أعلى الذي يتطلب التخلي، " Charle Baudel" أما بالنسبة لشارل بودل
  .)3(التضحية وإرادة الفوز جتعل من اللعب عمال وإمتحاناً

نركز على مفهوم : Pierre Parlebas: مفهوم الرياضة حسب العامل بيرب برلوبا -3-3

حيث يقترح . كونه أكثر وضوح ودقة أمام تعدد اآلراء واختالفهاP.Parlebasالذي جاء به بيرب بارلوبا 
  :هذا املفهوم حسب ثالثة مميزات

 .Pertinence motriceاحلركية املناسبة  -1
 .Codification motriceلق باملنافسة القواعد اليت تتع -2
  .Institutionnalisationالتأسيسية  -3

 Engagementأن هذا النشاط يظهر يف االلتزام احلركي P.Parlebasيرى : احلركية املناسبة -أ
moteur. 

 .فائزفهو عبارة عن كل القوانني اليت ترتبط باملنافسة اليت تسمح بتعيني ال: القواعد املتعلقة باملنافسة - ب
 .قد تكون وطنية، لكن يف غالب األحيان فهي دولية تنظم املنافسات الدولية: التأسيسية -ج

                                                             
 .32، ص1996أمني النور اخلويل، الرياضة واتمع، العدد سلسلة عامل املعرفة الكويت سنة  -)1(
 .املرجع السابق -)2(

- )3(  Fabiand.L, et Ives. M ,L’esprit de compétition sportive, Ed:Voilland, Paris,1980 ,P56. 
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، نسمى الرياضة عندما تتوفر مجيع هذه النقاط يف وقت P.Parlebasإذن حسب الباحث 
  .)1(واحد

 :الرياضة النسوية -4
  : متهيد

ث كانت مفصلة متاماً عن املواجهات امللعب األومليب حيإىل  كانت النساء قدمياً ممتنعة من الدخول

لكن، لن يطيل ) mythologique(الرياضية، هلذا كن تنظمن ألعان وحدهن تكرمياً ألمرين امليتولوجية

  ).Explooites( التاريخ على كل إجنازاا

مؤسس األلعاب  Le Baron Pierre De Coubertinحىت البارون بيرب دو كوبريتان 
ية اإلنسانمشاركة املرأة يف هذه األلعاب رغم الصفات اليت كان يتميز ا كروح كان ضد  األوملبية احلديثة،

والبيداغوجية، رأى يف البداية أن دور املرأة يكمن يف التشجيع وتوزيع اجلوائز للفائزين واألبطال ولكن هذا مل 
اء يف عامل الرياضة، ظهر ذلك يف العامل حوار واسع وغين خيص دخول وتولع النس انتشراليوم،  )2(يدم طويال

الفيدراليات الدولية والرياضيون يف حد  C.I.Oاللجنة الدولية األوملبية ( من خال هياكل احلركة األوملبية
إىل  حترض الدور الفعلي للمرأة يف امليدان الرياضي وهذا أدى اليت تعمل لنشر جمموعة من املقاييس اليت) ذام

هتمام بتدريب املرأة على أعلى لية يف اإلجنازات الرياضية ومن هنا بدأ االظهور بطالت حققن مستويات عا
  .إىل جنب مع الرجل وسخرت اإلمكانيات اهلائلة للرياضة النسوية املستويات جنباً

 :الرياضة النسوية يف العامل -5
إىل  ن منطقةمرت الرياضة النسوية مبراحل تارخيية واختلفت م: حملة تارخيية للرياضة النسوية يف العامل -5-1

حبق النساء يف " كريت" أخرى وذلك باختالف األنظمة السياسية واملعتقدات االجتماعية، اعترف يف جزيرة
الرياضة واليت كانت مقتصرة على العنف وهذا يربهن للجميع أن عمل املرأة ال ينحصر يف البيت فقط ممارسة 

 .)3(النريان ومتثلت النشاطات يف قيادة العربات، الصيد وألعاب مصارعة

                                                             
- )1( Données encyclopédique, copyright C 2001 Hachette, Multimédia,Site  

http://frencyclopédia. Yahoo.com/article/do/do_4137_PO.PTML  
- )2(  M.Belabed, Les femmes dans le monde des sport, magazine 1997,ed CNIDS N° 10ISSN 

1111- 4754 ,P18. 
- )3( Ogesby- Carol, Le sport et la femme, ed: Vigot 1982, P16. 
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اليت كانت يف نظام اجتماعي صارم، كانت الفتيات مطالبات بأن تكن يف لياقة بدنية " سيارطة" يفأما 
اليت متلك صحة جيدة تنجب حتماً أطفال ذو صحة جيدة وهذا عامل كان يف االعتقاد أن األم مناسبة حيث 

لممارسة الرياضية حوايل السنوات السابعة حىت ل ”سيارطة“إجيايب بالنسبة للدولة، وهلذا كان سن بداية نساء 
  .تتزوجن

ليموت، " تاحييتوس" ناقص الصحة عند والدته عند والدته يف جبلأو  كنت العادة، ترك الطفل عدمي
  .)1(فهذه املنطقة مل تكن ترحب إال بأطفال ذوي احليوية العالية

وأثينا هي األخرى تؤمن بأمهية ممارسة النشاطات البدنية اليت كانت ترتكز أساساً على تربية منسجمة 
للذهن، البدن، اجلمال واألخالق ولكنها كانت مقتصرة على الرجال فقط بينما النساء كانت سجية غرفة أين 

  .)2(حركة الرياضيةتقمن مبراقبة البيت، العبيد وتربية األطفال وهذا ال يترك هلا الوقت لل

، اقتصرت الرياضة عند 14ويف أواخر القرن . أما أوروبا الصيد بالصقر، والصيد باألسهم والقوس
بينما مل يكن للنساء ( التنس حالياً) نساء الطبقة النبيلة حيث كن ميارسن التزحلق على اجلليد، ألعاب الكف

ودائما يف أوروبا، أنشأت بعض النساء عدة  19القرن العاديات الوقت الكايف ملمارسة مثل هذه األلعاب، ويف 
  .مدارس لتربية املرأة وحتسني صحتها بفضل النشاطات البدنية

، بدأت تظهر رياضات الفرق مث دجمها ضمن برامج التربية البدنية ائياً حيث 19ويف أواخر القرن 
وبعد سنوات من املضايقة .... رة، اخلانتشرت وتوسعت يف املؤسسات التعليمية مثل كرة اليد، السلة، الطائ

 1885ظهر محاس شديد للنشاطات الرياضية عند النساء، هذا ساعد على إبراز فرق نسوية حمترفة ويف عام 
لعبة السيف، السباحة، التزحلق على اجلليد، املزالق : ظهرت البطولة العاملية أخرى ويف رياضات أخرى مثل

  .املمارسات للرياضة والعجالت وهكذا ازداد عدد النساء

، ظهرت عدة حركات يف الواليات املتحدة األمريكية من طرف 1920سنة  20ويف القرن 

مطالبة باحلقوق الوطنية إلعادة النظر يف احلقوق السياسية واملدنية  1960الرياضيات وحركات أخرى سنة
  .)3(للنساء

                                                             
  .37ص2004- 2003جبامعة اجلزائر، معهد سيدي عبد اهللا سنة جستري رسالة ماإزري سوانلدة مكيوسة،  -)1(
 .38، صنفسهاملرجع  -)2(
 .38، صنفسهاملرجع  -)3(
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يومنا هذا، توسعت دائرة إىل  )1(وهكذا تطورت الرياضة النسوية يف العامل منذ احلرب العاملية
النشاطات الرياضية النسوية وأصبحت املرأة تزاحم الرجل يف شىت املنافسات الرياضية ويف خمتلف النشاطات 

 .وهي دائما حاضرة يف التجمعات الرياضية الدولية الكربى
 : الرياضة النسوية يف اجلزائر - 6

الرجال فقط حيث كان الغرض منها هو تكوين على  االستعماراقتصرت الرياضة اجلزائرية يف عهد 
أفراد أقوياء بإمكام الدفاع عن الوطن بينما ما يسمى بالرياضة النسوية مل يكن هلا وجود يف تلك الفترة ألن 

  .دور املرأة يتمثل يف تأدية األشغال املرتلية
ت املرأة مجيع امليادين فالرياضة النسوية ظاهرة حديثة، بدأ االهتمام ا بعد االستقالل حيث اقتحم

والسيما ميدان الرياضة وتبني ذلك من خالل الفرق النسوية يف الرياضات اجلماعية ككرة السلة، كرة اليد، 
  .ألعاب القوى، السباحة، اجلمباز وغريها: بروزها يف الرياضات الفرديةإىل  وكرة الطائرة وباإلضافة

إفريقية وعاملية، وصلت مشاركة عدة بطوالت وطنية، ويف الثمانينات، ازدادت مشاركة اجلزائريات يف
 1986و 1980الفتاة يف الرياضة املنظمة من قبل الفيدراليات الوطنية يف الرياضات اجلماعية بني السنوات 

عرفت الرياضة النسوية تدهورا كبريا إذ وصلت ممارسة الفتيات يف  1986ولكن بعد سنة  %52إىل 
  .)CNIDSأرشيف ملتقط على مستوى املركز الوطين للتوثيقات الرياضية .(%37إىل  الرياضات اجلماعية

ميكن تفسري الضعف بالتغريات يف األحداث االجتماعية والسياسية اليت وقعت يف اتمع اجلزائري سنة 
واليت كانت هلا تأثري سليب على الرياضة بصفة عامة والرياضة النسوية بصفة خاصة، وكانت من آثار  1998

  .األحداث، تعرض بعض الرياضات املمارسات ألعمال العنف والتهديدات هذه
إىل  كما واجهت الرياضة النسوية عدة مشاكل منها ما يتعلق بأفكار احملافظة، التقاليد واألعراف،

جانب ظهور الفوارق بني اجلنسني على مستوى الرياضات عامةً وعلى مستوى النخبة إذ منع لفرقة كرة القدم 
  )2( .ة يف منافسات دوليةاملشارك

أما يف التسعينات بدأ اتمع اجلزائري يتقبل نوعا ما صورة املرأة الرياضية وهذا بعد االنتصارات اليت 

م، عزيزي يامسينة 1500حققتها بعض الرياضات وخاصة رياضة ألعاب القوى مثل العداءة حسيبة بوملرقة يف 
  .يف السباعي، سليمة سواكري يف اجليدو

                                                             
 .، الصفحة نفسهامرجع السابق -)1(
 .41، ص249العدد 1991عز الدين حممد، الرياضة النسوية هذه العقدة، جملة الوحدة سنة   -)2(
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على الرغم من هذا تبقى الرياضة عند بعض النساء جمرد أسطورة، ألن اتمع حدد هلن أدوارا  لكن
 )1( .أخرى غري ممارسة الرياضة

هناك شرحية من النساء :)CNDISأرشيف ملتقط على مستوى املركز الوطين للتوثيقات الرياضية (
  )2( اليت متارسن الرياضة مبختلف أشكاهلا التعبريية

 Sport pour la santé: للصحةالرياضة 
حتسني احلالة الصحية إىل  هي عبارة عن نشاطات وتدريبات بدنية اليت دف

 Tranzenberg)، 1980، 150) ( 1980،150رانزنربق،(
 Sport de Mase: الرياضة الكتلية -

  .هي ممارسة نشاط رياضي معني بشكل واسع من طرف عدد كبري من املمارسني أثناء أوقات الفراغ

روتينغ (حتقيق أحسن نتيجة شخصية يف نشاط رياضي معنيإىل  تتميز بكوا دف: رياضة املنافسة -

Rothing ،1983 ،229( 
هدفها هو حتقيق أحسن نتيجة ممكنة يف مجيع املستويات، ( رياضة النخبة: رياضة املستوى العايل -

ح جتاوز الذات وإرادة قوية يف بذل جهد وطنية، قارية ودولية، تتضمن رياضيني حمترفيني الذي يغلب فيهم رو
 .اليت تعترب دافعتهم األوىل

 Thérapie par le movement: الطب الرياضي -
 ).Rothing ،1980 ،75روتينغ ( كوسيلة ملعاجلة األمراض واآلالم عن طريق النشاطات العضلية -
 : الرياضات غري املناسبة للمرأة -7

ناسب وطبيعة تكوين املرأة ومن هذه األلعاب واملسابقات هناك بعض األلعاب واملسابقات اليت ال تت
أكثر : جري املسافات الطويلة/ اجلودو/ هوكي االنزالق/ كرة القدم/ املصارعة/ املالكمة/ مايلي رفع األثقال

القفز بالزانة ورمي املطرقة يف / م يف اختراق الضاحية واملاراتون5م مسابقات املضمار وأكثر من 3000من 
 .املسابقات املائية مثل التجديف والقوارب/ لقوىا باألع

                                                             
)1( - Hanifi Samia" le statut de la femme et le sport" El Watan Dimanche7.11.93.  

  -)2( Weineck.J.Biologie du sport، Ed Vigot،1992،p11،12 
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 : وسائل ممارسة الرياضة للمرأة -8
توصل بأن  اإلسالممل حيرم املرأة من ممارسة الرياضة ويف كل الدراسات حول الرياضة يف  اإلسالمإن 

منت احلركة درجة بأن العبادات والشعائر الدينية تضإىل  من األديان السماوية اليت تم بالرياضة اإلسالم
البدنية ومزجت نشاط اجلسم مع نشاط الروح كما أن النيب عليه الصالة والسالم كان ميارس ألوانا خمتلفة من 

إىل  األنشطة الرياضية كما كان يشجع الصحابة على ممارسة األلعاب واملسابقات الرياضية وأما بالنسبة
 عليه وسلم مع عائشة رضي اهللا عنها ألكرب دليل من رياضة املرأة فإن تسابق النيب صلى اهللا اإلسالمموقف 

خرجت مع النيب " وتقول أيضا" سابقين النيب صلى اهللا عليه وسلم فسبقته:" على ذلك، فتقول رضي اهللا عنها
تعايل : تقدموا فتقدموا، مث قال يل: يف بعض من أسفاره وأنا جارية مل أمحل اللحم ومل أبدن فقال للناس

: بقته فسكت عين حىت إذا محلت اللحم وبدنت ونسيت معه يف بعض أسفاره للناسابقته فسأسابقك فس
  )1("هذه بتلك: تعايل حىت أسابقك فسابقته فسبقين فجعل يضحك وهو يقول: تقدموا فتقدموا، مث قال

  :كيف وأين هلا أن متارس الرياضة  -9
حية صية والتربوية والكيف متارس املرأة األلعاب واملسابقات الرياضية من أجل فوائدها البدن  ) أ

واالجتماعية ومن مث فإا تستطيع أن ترتدي املالبس احملتشمة املناسبة لديها وطبيعة تكوينها وخري املالبس 
لة التدريب املكونة من جاكت وبنطلون فضفاض وهي التعيق احلركة ويف نفس الوقت فإا احلديثة هي بد

 .لباس حمتشم ومناسب
ن متارس بعض أنواع الرياضة مثل التمارين والريشة الطائرة وتنس ورياضة تستطيع املرأة أ: أين - ب

أما . املؤسسة التعليميةأو  يف املدرسةأو  السهم واحلركات األرضية يف اجلمباز وكذلك الطائرة يف حديقة املرتل
مراكز أو  اصة باملرأةية تنشىء األندية الرياضية اخلاإلسالمبالنسبة لباقي الفئات من النساء فإن بعض اتمعات 

اجلمعيات املتخصصة فمثل هذه املؤسسات الرياضية تتيح الفرصة لفئات كثرية من جمتمع النساء أو  التدريب
  .مزوالة خمتلف ألوان األنشطة الرياضية يف جو من احلرية واإلطمئنان وحتت إشراف أخصائيات متدربا

   

                                                             
  -)1( islamtoday. Net/bohooth/ artshow-86-7125.htm 
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  :اخلالصة
 بة ممارسة الرجلمبقارنتها مع نساضة رغم أا متثل نسبة قليلة إن املمارسة النسوية ملختلف أشكال الري

املتعلقة بنسبة املشاركة يف مجيع الواليات بالنسبة للجنسني، ذكر وأنثى يف  اإلحصاءاتانظر جدول ( 
، ميكن أن تبني مدى إرادة املرأة على التعبري على مساواا مع الرجل يف اتمع الذي يشجع )املالحق

إن  )1(أن تغري مثل هذه التصورات االجتماعية فرمبا حتاول املرأة عن طريق الرياضة، بني اجلنسني اةمساوالال
املستقبل،  أجيالصحة  إمهالرأة الذي ينتج عن املصحة   إمهالالرياضة النسوية ملختلف املستويات يعين  إمهال

 األولوية إعطائهامن لتربوية اليت ال بد ا األوساطمطلق خاصة يف  أمروهلذا تطوير وتعميم املمارسة النسوية 
وذا الصدد،نظم أول لقاء وطين بوهران . اليت تتمثل يف الدافعية والكفاءة االزمة اإلطاراتالطلقة بفضل توفري 

تطوير الرياضة و ة مسألة الرياضة النسوية يف اجلزائر، مثل أهداف هذا اللقاء يف إعادة االعتبارشملناق 1996
ناتج عن عدم التكفل الفعلي هلذه الظاهرة من  األخريةتدهور الرياضة النسوية خالل الفترات  ذإ ،النسوية

وظاهرة عزوف التالميذ وخاصة الفتيات  انعدام الرياضة يف املدارس وخاصة االبتدائية . طرف السلطات املعنية
دون  إعفاءشهادات ( رضاءإعن طريق شهادات ، شىت غري مربرة ألسبابمن حصص التربية البدنية والرياضية 

  .)complaisanceمراقبة وفحوص طبية جدية، 
مت اكتشافها يف الوسط الرياضي املدرسي الذي هو نذر من بني  ،القارية والدولية، الوطنية طالتبفال

  مبثابة خمزن حقيقي للمواهب  Talentsقدماء البطالت  

  1983- 1971يف رياضة كرة اليد  شقيدو -
 1980ملبية مبوسكو واأل األلعاب شاركت ألول مرة يف بوطمني سكينة اليت -
 1992 العاب القوى ومتر يف 1500كبطلة عاملية  1991حسيبة بوملرقة اليت برزت يف طوكيو  -

 .نةربشلوب كبطلة أوملبية
 .الرياضة اجلزائرية عامة والنسوية خاصة نوغريها  من الرياضات اليت شرف 
  

                                                             
)1(  kerzabi. M «  les championnes dans le sport algérien » thèse de doctorat ; ISTS, daly 

brahim ; 1996 p10. 
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املناسب وامللم مبوضوع البحث، والذي ضم لنظري الذي يتناول الرصيد املعريف بعد دراستنا للجانب ا  
دراسة العوائق اليت حتول الطالبات ضبط وشرحت وبينت املفاهيم العامة للبحث لتسهل علينا ثالثة فصول 

  .اجلامعيات عن ممارسة الرياضة
للوقوف على واقع  امليدانيةسة ، بإجراء الدرا)اجلانب التطبيق(اجلزء من الدراسة يف هذا وسنحاول 

ذكرة، وذلك املإىل  الرياضة النسوية يف احمليط اجلامعي، وكذلك التحقق من املعلومات النظرية اليت قمنا بضمها
جلمع املعلومات وحتليلها ومناقشتها واخلروج  اليت وزعت على الطالبات اجلامعيات باستعمال أداة اإلستبانة

  .بنتائج واقتراحات

 :االستطالعية الدراسة -1
تعد الدراسة االستطالعية اخلطوة األوىل اليت تساعد الباحث يف إلقاء نظرة عامة حول جوانب الدراسة 

ذلك للتأكد من مالئمة املوضوع املختار ملكان وزمان الدراسة وتوفر املعلومات الالزمة امليدانية لبحثه، و
داة املستعملة جلمع املعلومات ومعرفة الزمن والتحقق من مدى صالحية األ ،اء هذه الدراسة بنجاحإلجر

  .املناسب واملتطلب إلجرائها
 قمنا، "العوائق اليت حتول الطالبات اجلامعيات عن ممارسة الرياضة: "فمن عنوان البحث أال وهو

ا ورد انتقائية حسب م واللوايت سنقوم بتوزيع االستبيان عليهن بطريقة باختيار الطالبات اليت يدرسن يف اجلامعة
  .يف موضوع االستبيان، لنستطيع احلصول على نتائج مقبولة

 :اال املكاين والزمان  -2
قاعة املطالعة بقطب مت اخذ عينة عشوائية من الطالبات اجلامعيات اللوايت يستخدمن : اال املكاين -2-1

  .شتمة جامعة حممد خيضر بسكرة

، إذ مت 2016غاية شهر ماي إىل  تداء من شهر جانفيلقد مت إجراء هذا البحث اب :اال الزماين -2-2
احملصل  جاعه، مث مجع املعلومات يف جداول إحصائية الستخراج النسب مث حتليل النتائجرتوزيع االستبيان واست

  .اإلحصائي األكثر استعماال يف مثل هذه األحباث spssعليها باستعمال طرق اإلحصاء وبرنامج 
عينة البحث عبارة عن طالبت جامعيات يدرسن بالقطب اجلامعي شتمة، دون  كانت :اال البشري -3- 2

سنوات الدراسة، لكن يتفقن مجيعا يف عدم ممارستهن للرياضة يف الوقت أو  التخصصأو  عامل السن مراعاة
  .احلايل
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هو تلك اموعة األصلية اليت تأخذ من العينة، وقد : "من الناحية االصطالحية: جمتمع البحث -3
 .)1("أي وحدات أخرىأو  ، تالميذ، سكان،مدارس، فرق: ون هذه اموعةتك

أو  ويطلق على اتمع اإلحصائي اسم العلم وميكن حتديده على أنه كل األشياء اليت ميتلك اخلصائص
  .السمات القابلة للمالحظة والقياس والتحليل اإلحصائي

  .حممد خيضر بسكرة خاص جبامعةلذا فقد ارتأينا يف حبثنا هذا أن يكون جمتمع البحث 

  :عينة البحث وكيفية اختيارها -3-1
كأداة إلجراء الدراسة مت  االستبيانإىل  حجر األساس يف أي دراسة ميدانية تستندباعتبار أن العينة 

من  جزء من جمتمع الدراسة الذي جتمع منه البيانات امليدانية، وهي تعترب جزءا: " اليت تعرف بأا اختيار العينة
  .)2("الكل، مبعىن أنه تؤخذ جمموعة من أفراد اتمع على أن تكون ممثلة تمع البحث

وهي كذلك النموذج الذي يعتمد عليه الباحث إلجناز العمل امليداين، وبالنسبة لعلم النفس وعلوم 
اصر جمتمع حبث ، والعينة هي اموعة الفرعية من عن"أشخاص"التربية البدنية والرياضية تكون عبارة عن 

  .معني
وحبكم املوضوع الذي حنن بصدد دراسته حاولنا أن نأخذ عينة ممثلة للمجتمع األصلي عمليا ومنطقيا 
خيضع ملقاييس دقيقة وموضوعية، ميكن ضبطها ميدانيا وفق متساوية مع وحدات اتمع األصلي، وذلك دف 

سبيا على الظاهرة االجتماعية واخلروج ن إسقاطهامث التوصل للتمثيل الصحيح واجليد للنتائج احملصل عليها، 
  .ورفع نسبة ممارسة الطالبات للرياضةباقتراحات وتوصيات تساهم يف حتسني 

وحبكم أن قاعة املطالعة هي نقطة استقطاب لكافة الطلبة الذين يدرسون مبختلف التخصصات املتاحة 

  .لبة متواجدة بقاعة املطالعة بالقطب اجلامعي شتمةطا 30مت اختيار عينة عشوائية تتكون من جبامعة بسكرة، 
، باعتبارها أهم املمارسات الشائعةأو  وبعد توزيع االستبيان قمنا جبمع البيانات، ووصف الظروف

أن عملية البحث إىل  صعوبة إقناع املبحوثني باجلواب على أسئلة االستبيان بكل شفافية وصدق،خطوة بسبب 

منها، مث  30استمارة متكنا من استرجاع  36 إذ قمنا بتوزيعلبيانات وحتلل بدقة، ال تكتمل حىت تنظم هذه ا
مث  حلساب عدد التكرارات اخلاصة بكل سؤال مث حساب النسب املؤوية لكل منها، قمنا بتفريغ االستبيانات

 .االستنتاجات ذات الداللة واملغزى حلل املشكلة املطروحةب اخلروج

                                                             
 .14، ص2003، بدون طبعة، دار الفكر العريب، القاهرة، "م التربية البدنية والرياضيةاإلحصاء االستداليل يف علو: "حممد نصر الدين رضوان  -)1(
 .334، ص2007، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 1، ط"مناهج وأدوات البحث العلمي يف العلوم االجتماعية:"رشيد زروايت  -)2(
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 ):املوضوعية - الثبات -لصدقا(الشروط العلمية لألداة  -4
 قبل الشروع يف توزيع االستبيانات على الطالبات، مت مناقشة أسئلتها مع جمموعة من األساتذة

أو  وذلك لتصحيح، )الصدق، الثبات، املوضوعية(وفق الشروط العلمية املتبعة يف مثل هذه البحوث املتخصصني
 .بطرقة صحيحة ة االستبيانحذفها متاما، مث إعادة صياغأو  تغيري بعض األسئلة

 :ضبط املتغريات ألفراد العينة  -5
فرضيات البحث تبني لنا أن هناك متغريين اثنني، أحدمها مستقل واآلخر تابع، وهم إىل  استنادا

  :كالتايل

أحد أو  وهو عبارة عن املتغري الذي يفترض الباحث أنه السبب األساس: تعريف املتغري املستقل -5-1
  معرفة تأثريه على متغري آخرإىل  ة، ودراسته قد تؤدياألسباب لنتيجة معين

  ."الطالبات اجلامعيات: "حتديد املتغري املستقل -5-2

وهو متغري يؤثر فيه املتغري املستقل وهو الذي تتوقف قيمته على مفعول تأثري قيم : تعريف املتغري التابع -5-3
ستقل ستظهر على املتغري املتغريات األخرى، حيث أنه كلما أحدثت تعديالت على قيم املتغري امل

  .التابع
 "ممارسة الرياضة:" حتديد املتغري التابع -5-4

 :املنهج العلمي املتبع  -6
إن طبيعة املوضوع تلزمنا على إتباع املنهج الوصفي املسحي، وذلك متاشيا مع الظاهرة اليت حنن بصدد 

النفسية، أو  التعليمية،أو  عيةظاهرة من الظواهر االجتماإىل  على استقصاء موجه عتمادهالدراستها، وذلك 
وكشف مجيع جوانبها، لتحديد العالقة بني عناصرها  كما هي قائمة يف احلاضر، وذلك بقصد تشخيصها

   )1( .اجتماعيةأو  نفسيةأو  ، تعليميةالداخلية واخلارجية
لدراسة وبعد ذلك يتم ضبطها كميا عن طريق مجع املعلومات وتصنيفها وحتليلها، وبالتايل إخضاعها ل

حتديد الظاهرة وحتليله، وتفسريها، ومقارنتها، إىل  وصف ما هو قائم بالفعل بل يهدفإىل  فهو ال يهدف
نثري ا رصيد معارفنا عن تلك الظاهرة،  وذلك قصد التوصل ملعرفة عملية دقيقة، وتعميمات ذات معىن

جند أن الضرورة العلمية تقتضي ، لذلك كموضوع أسباب عدم التحاق الطالبات بقسم التربية البدنية والرياضية

                                                             
 .51، ص1974، مطبعة العاين، بغداد، 1الزوبعي والغنام، مناهج البحث يف التربية، ج  -)1(
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أو  موقف معنيأو  السائدة املرتبطة بظاهرةع ائدراسة الوق" املناسب يف  منا استخدام املنهج الوصفي باعتباره
  .)1("جمموعة معينة من األوضاعأو  جمموعة من األحداثأو  جمموعة من األفراد

 :األدوات والتقنيات املستعملة يف البحث  -7
  .قد اعتمدنا يف دراستنا على أداة االستبيانا سابقا كما ذكرن

متتاز هذه الطريقة بكوا تساعد على مجع املعلومات اجلديدة واملستمدة مباشرة من  :االستبيان -7-1
املصدر واملعلومات اليت يتحصل عليها الباحث من خالل املقابلة، واليت ال ميكن أن جندها يف الكتب، إال أن 

  :خلاص جلمع املعلومات يتطلب إجراءات جديدة ودقيقة من البداية، نذكر منهاهذا األسلوب ا

 .حتدي اهلدف من االستبيان -
 .حتديد وتنظيم الوقت املخصص لالستبيان -
 .اختيار العينة اليت يتم استجواا -
 .وضع عدد كاف من االختيارات لكل سؤال -
 .وجود خالصة موجزة ألهداف االستبيان -

  .جد الباحث بنفسه ليسجل األجوبة واملالحظات اليت تثري البحثاوتاملثايل يف األسلوب هذا ويتجلى 

وفرز  بعد مجع كل االستمارات اخلاصة بالطالبات اجلامعيات نقوم تفريغ: الطريقة اإلحصائية -7-2
االستبيانات، وتتم هذه العملية حبساب عدد التكرارات لألجوبة اخلاصة بكل سؤال، وبعدها يتم حساب 

  :ب املئوية بالطريقة اإلحصائية التاليةالنس
  

  =النسبة املئوية
  X  100العدد الفعال 

  جمموع العينة
  

   

                                                             
 .66، ص2003حسني عبد احلميد رشوان، يف مناهج العلوم، بدون طبعة، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، مصر،   -)1(
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 :إجراءات التطبيق امليداين  -8
بعد أخذ املوافقة من طرف املشرف، قمنا بطباعة االستمارة اخلاصة باالستبيان املوجه للطلبات 

اجلامعي شتمة بسكر، أين التقينا بالطالبات يف  حنو القطب 2016جانفي  25، توجهنا بتاريخ اجلامعيات
ومأل االستمارة  شرح وتوضيح مضمون االستبيان لتسهيل عملية اإلجابة على األسئلةإىل  سعيناقاعة املطالعة و

  .2016أفريل  28بكل حرية وذلك حىت تاريخ 
قشة هذه النتائج لنشرع لنقوم بعد هذه الزيارات بااللتقاء باملشرف واستشارته يف طريقة التحليل ومنا

  .يف حتليلها
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  :متهيــــد
جبمع البيانات املتعلقة مبوضوع الدراسة من خالل اجلانب امليداين،  يتوجب على الباحث أن يقوم

  .أن يقوم بتبويب البياناتظري حسب الفرضيات املطروحة، وهذا بعد خطأ اجلانب النأو  للتأكد من صحة
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  .االستبيان اخلاص بالطالبات اجلامعيات لحتلي - 1
  :مينع الطالبات عن ممارسة الرياضة االجتماعيو الوسط البيئي :احملور األول

  هل هناك فرد من عائلتك مينعك عن ممارسة الرياضة   : السؤال األول
  معرفة الشخص املسبب يف منع الطالبات من ممارسة الرياضة : الغرض من السؤال

  .ة الرياضةيوضح إجابة الطالبات حول رأيتهن أن أحد أفراد هن مينعنهن من ممارس: 1اجلدول رقم 
  اموع  ال  نعم   

  30  12  18  التكرار
  %100  %40 %60  النسب

  

  
  

من الطالبات متتنعن عن  %60 نسبة أن ،1اجلدول رقمنالحظ من خالل : مناقشة النتائجو حتليل
أحد أو  األخأو  ن يتدخل األبأ فإما ،سيطرمو حتكم أفراد األسرةإىل  السبب يعودو ممارسة الرياضة

بالتايل تبقى عقلية املرأة منحصرة يف عقلية و ،حتفظا عليهاو فيمنعها من ممارسة النشاط الرياضي خوفااألقارب 
 ،بعقليتهن بانفرادهنمنهن  % 40 ىلدأأسرا فهي مقيدة ال حرة على العكس النسبة املتبقية من الطالبات 

  .جتدها عائقا فلمحتررنا من العقلية األسرية و
  .)الطالبة اجلامعية( ابنتها وتوجهات األسرة العربية املسلمة الزالت تتحكم يف تصرفات أننستنتج : االستنتاج

   

60%

40%

التكرار

نعم

ال
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   ؟هل ثقافة جمتمعنا متنعك عن ممارسة الرياضة: 2رقم السؤال 
   .الطالبات بثقافة اتمع معرفة مدى تأثر :الغرض من السؤال

  .اليت متارس الرياضة الطالبةيوضح ما مدى تأثري ثقافة اتمع على  :2اجلدول رقم 
  اموع  ال  نعم  

  30  12  18  التكرار 
  %100  %40  %60  النسب

  

  
من الطالبات أثرت فيهن  %60أن نسبة ، 2رقم  نالحظ من خالل اجلدول: ناقشة النتائجمو حتليل

ق ال منحصرا يف نطاق ضيقدمية بقي جمتمعنا متمسكا بأفكاره  ذإ ،كانت عائق هلنو ،ثقافة اتمع العريب
ثقافة اتمع ب تشبعن ذإ ،بثقافة اتمع العريب تتأثرلم فمنهن  %40نسبة  أما ،يتجاوز نطاق التفكري العريب

  .فلم ميتنعن عن ممارسة الرياضة ،أفكاره تبننيو ، الغريب
  .العريب اإلسالمي بثقافة اتمع متمسكةنستنتج مما سبق أن املرأة املسلمة ال تزال  :االستنتاج

   

60%

40%

التكرار

نعم

ال
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  ؟نظرة اتمع للمرأة اليت متارس الرياضة نظرة سلبية أن هل ترين :3رقم لسؤال ا
  .املرأة اليت متارس الرياضة إىلتوضيح نظرة اتمع : الغرض من السؤال

  .ىل املرأة اليت متارس الرياضةإيبني نظرة اتمع  :3جدول رقم 
  اموع  ال  نعم  

  30  11  19  التكرار
  %100  %36.7  %63.3  النسب

  

  
من اتمع تنظر للمرأة الرياضية  %63.3أن نسبة  ،3رقم نالحظ من خالل اجلدول :مناقشة النتائجو حتليل

 %36.7أما نسبة  ،جمتمعنا العريبقيم ا ما يتناىف مع ذهو ،مترجلةو ه املرأة يف نظرم متفتحةذفه ،نظرة سلبية
النشاط الرياضي القيام بفعليها  ،رأة يف الرياضة كحق الرجلترى أن حق امل ن اتمع فنظرا نظرة اجيابية إذم

  .بتماسك العالقات بني األفراد اوبالتايل يكون اتمع متماسكاالجتماعية، ألنه يقوي من العالقات 
  .لن تتغريو نستنتج أن نظرة اتمع للمرأة اليت متارس الرياضة نظرة سلبية مل :االستنتاج

   

60,30

36,70

التكرار

نعم

ال
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  ؟رسة الرياضة تنقد أنوثتكهل مما :4رقم السؤال 
  .معرفة مدى تأثري ممارسة الرياضة يف أنوثتك :الغرض من السؤال

  الطالبة أنوثةرياضة يف اليوضح أثر ممارسة  :4دول رقماجل
  اموع  ال  نعم  

  30  11  19  التكرار 
  %100  %36.7  %63.3  النسب

  

  
تركز أن تريد ترى أن املرأة   %63.3أن نسبة ، 4 نالحظ من خالل اجلدول رقم :مناقشة النتائجو حتليل

ه األنشطة ذرستها هلاألن مم ،ال تريد أن متارس النشاطات الرياضيةو ،على واجباا الدراسية العملية فقط
مركزها وا ما يتناقض مع الطبيعة ذهو ،جتعلها ال ختتلف عن الرجال مطلقاو ل من أنوثتهالستق اعتقادهاحسب 

 أناقةو أن الرياضة تزيد املرأة رشاقة %36.7يف حني ترى النسبة املتبقية  ا،ني حدده جمتمعذال االجتماعي
  .ومزجيتها نفسيتها من كما حتسن ،مجاالو

  .أنوثتهانستنتج أن ممارسة املرأة للرياضة تنقص  :االستنتاج
   

63,30

36,70

التكرار

نعم

ال
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  ؟تقاليدكو هل ممارسة الرياضة متس من عاداتك :5رقم السؤال 
  .تقليد املرأةو الرياضة متس من عادات ا كانتذإما معرفة  :الغرض من السؤال

  .يدهنلتقاو كانت ممارسة الرياضة متس من عادان اإذ عن ما يوضح إجابات الطالبات :5جدول رقم
  اموع  ال  نعم  

  30  14  16  التكرار 
  %100  %46.7  %53.3  النسب

  

  
  

 ن الطالبات يرون أن العاداتم %53.3نسبة  أن،نالحظ   5رقم  جلدولامن خالل  :مناقشة النتائجو حتليل
ي يعتربونه غري حمتشم، بينما أجابت ذللباسها الو نظرة اتمع هلا مع ، مع ممارسة الرياضةىفاال تتنليد االتقو

  .ال تؤثر على ممارسة الرياضةأصبحت التقاليد و من الطالبات أن العادات %46.7نسبة
  .العوائق اليت حتول الطالبات اجلامعيات عن ممارسة الرياضة منليد تعترب االتقو نستنتج أن العادات: االستنتاج

   

53,30

46,70

التكرار

نعم

ال
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  ؟هل لديك أي معلومات عن األنشطة اليت متارسها الطالبة :6رقم السؤال 
  .معرفة الرصيد املعريف حول ثقافة الرياضة النسوية: الغرض من السؤال

  أةيوضح إجابات الطالبات عن الرصيد املعريف حول رياضة املر :6جدول  رقم 
  اموع  ال  نعم   

  30  9  21  التكرار 
  %100  %30  %70  النسب

  

  
عن  معرفية من الطالبات لديهن خلفية %70نسبة  ،أن جند 6رقم  من خالل اجلدول: حتليل النتائجو مناقسة

من الطالبات  %30 نسبة جند أنيف حني  ،الصغرذ ممارستهن للرياضة منإىل  ا يرجعذهو ،الرياضة النسوية
  . للرياضة نعدم ممارستهإىل  ا راجعذوه ،لديهن أي خلفية عن الرياضة اليت متارسها املرأةليست 

  .يةورياضة النسالنستنتج أن معظم الطالبات ال ميارسن الرياضة بسبب الضعف املعريف حول  :االستنتاج
   

70,00

30,00

التكرار

نعم

ال
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   ؟هل تستطيع املرأة ممارسة األنشطة الرياضية اليت ميارسها الرجل: 7رقم السؤال 
  .معرفة قدرة املرأة يف ممارسة األنشطة الرياضية اليت ميارسها الرجل :لغرض من السؤالا

  مقارنتها مع الرجلو يوضح معرفة مدى قوة املرأة يف ممارسة الرياضة :7جدول رقم
  اموع  ال  نعم  

  30  10  20  التكرار
  %100  %33.3  %66.7  النسب

  

  
ترى أن  %66.7أن نسبة كبرية من الطالبات  ،7رقم  دولاجل نالحظ من خالل :مناقشة النتائجو حتليل

فبما أن املرأة يف العهد اإلسالمي تقاتل جنبا جلنب  ،املرأة تستطيع ممارسة األنشطة الرياضية اليت ميارسها الرجل
من الطالبات ترى أن  %33.3 أما نسبة الرجل فكيف ال تستطيع ممارسة األنشطة الرياضية اخلاصة به،مع 
فالرجال قوامون  ،ألن املرأة ال متلك قدرات الرجل وقوته ،ة ال تستطيع ممارسة كل أنشطة الرجل الرياضيةاملرأ

  .على النساء
  .نستنتج أن املرأة هلا قدرات على ممارسة األنشطة اليت ميارسها الرجل :االستنتاج

   

66,70

33,30

التكرار

نعم

ال
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  تمعا انتقادهل هناك عائق عن ممارسة الطالبة للرياضة بسبب  :8رقم السؤال 
  .جمتمعنا للمرأة اليت متارس الرياضة انتقادمعرفة مدى  :الغرض من السؤال

  .اتمع يسبب عائق يف ممارستهن للرياضةانتقادات حول رأيتهن بأن  يوضح إجابات الطالبات :8رقم جدول 
  اموع  ال  نعم  

  30  11  19  التكرار
  %100  %36.7  %63.3  النسب

  

  
من الطالبات ترى أن املرأة مرآة  %63.3 أن نسبة ،8رقم  الحظ من خالل اجلدولن :مناقشة النتائجو حتليل

النشاطات و مشجعة لأللعابو يس إجيابيةيمقاو ،قيمو معتقداتو تلقته من آراءو اكتسبتهتعكس ما  ،تمعها
دفعها حنوى مث ترمجتها لواقع العمل ي ،تكون مستعدة للدفاع عنهاو بد أن تتقيد ا ال فاملرأة ،الرياضية

من الطالبات ترى  %36.7، يف حني نرى نسبة واستمرارية محاسو املشاركة لألنشطة الرياضية جبدية
فإا تعتقد بأن  ،غري مشجعة لأللعاب الرياضيةو قيم سلبيةالو املعتقداتو ه اآلراءذا كانت هذفإ ،العكس

وسبب من  ،رف عليهاصموال اليت تخسارة األو  ،حتطيم الطاقةو للوقت مضيعةه الرياضة هي ذممارسة ه
  .أسباب الفشل الدراسي

   

63,30

36,70

التكرار

نعم

ال
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  ؟هل مارست أي نشاط يف صغرك :9رقم السؤال 
  .معرفة النشاطات الرياضية املمارسة يف الصغر :الغرض من السؤال

  .يوضح معرفة أن ثقافة ممارسة املرأة للرياضة تندرج معها مند الصغر  :9رقم  جدول
  اموع  ال  نعم  

  30  8  22  التكرار
  %100  %26.7  %73.3  النسب

  

  
مارست قد  %73.3كبرية من الطالبات  أن نسبة ،9رقم  نالحظ من خالل اجلدول: حتليل ومناقشة النتائج

توجد مرافق خاصة ن  إذ ،تسهيالت الرياضية الكافية هلناللك لوجود ذو ،النشاطات الرياضية مند صغرها

ترى أن من معيقات مشاركة الطالبات  %26.7نسبة قليلة من الطالبات  أما .موافقة األهل هلنإىل  باإلضافة
  .رضة األهل واألقاربامعإىل  يف ألعاب الرياضة عدم وجود التسهيالت الرياضية الكافية هلن، باإلضافة

  .ا منذ الصغرمرتبطة  معوقات لرياضة النسويةلأن  نستنتج: االستنتاج
   

70,00

30,00

التكرار

نعم

ال
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  يتجنب األنشطة الرياضية؟مع هل ترين أن ات: السؤال العاشر
  .صر فيها وظائف املرأةحتحتديد اجلوانب اليت  :الغرض من السؤال

  .العمل فقطأو  وظائف الطالبة يف الدراسة حيصر أن جمتمعيف يوضح رأي الطالبات : 10اجلدول رقم 
  اموع  ال  نعم  

  30  9  21  التكرار
  100%  30% %70  النسبة

  

  
من الطالبات ترى أن وظائف  %70أن نسبة  ،10حظ من خالل اجلدول نال :التحليل واملناقشة
أن ترك وإمهال النشاطات الرياضية منه ، ضنا من طرف أفراد اتمع العمل فقطأو  الطالبة حمصورة يف الدراسة

 من %30يف املدارس والكليات واجلامعات، أما نسبة لدراسة يف االتركيز أكثر و التفرغ ئهم علىتساعد أبنا
على التحصيل العلمي ترى أن وظائف املرأة ال تنحصر يف الدراسة والعمل فقط، ألن قابلية اإلنسان فالطالبات 

  .يف ممارسة النشاطات الرياضيةواإلنتاج يتضاعف ويتطور إذا استغل وقت الفراغ العمل و
وليس هلا احلق يف واملرتل، نستنتج أن اتمع حيصر وظيفة املرأة بني الدراسة والعمل  :االستنتاج

  .جماالت أخرى
   

70%

30%

التكرار

نعم

ال
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  .العوامل الدينية اليت تعيق الطالبات عن ممارسة الرياضة :احملور الثاين
  هل ترين أن الدين مينع الطالبة من ممارسة الرياضة؟: 11السؤال رقم 

  .م ممارسة املرأة للرياضةمعرفة أثار التعاليم الدينية يف عد: الغرض من السؤال

  ابة الطالبات حول رأيهن فيما إذا كان الدين يتعارض مع ممارستهن للرياضةيوضح إج: 11جدول 
  اموع  ال  نعم  

  30  12  19  التكرار
  100%  %36.7 %63.3  النسبة

  

  
ن األنشطة وال يزاول %63.3، نالحظ بوضوح أن نسبة  11من خالل اجلدول  :التحليل واملناقشة

تداء املالبس رواملبادئ الدينية حيث، أن املرأة املسلمة جيب عليها امتسكهن بالقيم  الرياضية وكان تعليلهن، هو
كما أن جانب االختالط الذي مينعه الدين اليت تعيقها أثناء ممارسة الرياضة بكل حرية، ) احلجاب(املستورة

ن الدين اإلسالمي ال مينع املرأة من ممارسة الرياضة، ألطالبات ترى المن   %36.7نسبة أما  .ويقف ضده
مثل تلك األفعال واملواقف الدينية واألخالقية اليت حتملها الطالبات املتمسكات بالدين وقيمه األخالقية تتميز 

  .بالتعصب واجلهل وضيق التفكري لعدم معرفة األمور احلقيقية اليت يرمي إليها ديننا احلنيف
  .رأة للرياضةعائقا يف ممارسة امليف حد ذاته نستنتج أن الدين ال يشكل  :االستنتاج

   

63,30%

36,70%

التكرار

نعم

ال
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  هل اختالط الذكور مع اإلناث مينعك من ممارسة الرياضة؟: 12السؤال رقم 
  معرفة إن كان االختالط يشكل عائقا وسببا يف عدم ممارسة املرأة للرياضة :الغرض من السؤال

  .سبب يعيقهن عن ممارسة الرياضة الطالبات حول رأيهن فيما أن االختالط إجابةيوضح : 12جدول رقم
  اموع  ال  نعم  

  30  13  21  التكرار
  100%  %43.3 %56.7  النسبة

  

  
جيزمون أن لباس املرأة من الطالبات  %56.7، أن نسبة 12نتبني من اجلدول : املناقشة والتحليل

يعتقدن أنه  مينعها من ممارسة األنشطة الرياضية، فالطالبات احملجبات اللوايت يلبسن احلجاب الشرعي) احلجاب(
ذلك أن املرأة إىل  ، أضفالشريرة اليت يسلطها بعض الرجال األنظاربهن العفة والوقار والشرف، ويبعد يكس

 أما نسبة. والدينية اليت ترتدي املالبس الرياضية الضيقة والقصرية هي امرأة غري ملتزمة بالقواعد األخالقية

ألن الدين ال حيرم عليها ارتداء املالبس  ،من الطالبات ترى أن اللباس ال مينعها من ممارسة الرياضة % 43.3
دون  الذي يسمح هلا بالقيام بفعاليات ومتارين الرياضة املتماشية مع الدين داخل الوسط املعقولالرياضية 

   .تعارض مع القيم الدينية
 .املرأة عن ممارستها للرياضة عيقنستنتج أن اللباس الرياضي ي: نتيجة

   

56,70%

43,30%

التكرار

نعم

ال
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  الرياضي مينع الطالبات من ممارسة الرياضة؟هل اللباس : 13السؤال رقم 
  .توضيح اثر لباس املرأة أثناء الرياضة :الغرض من السؤال

  .يوضح أثر اللباس الرياضي على الطالبة الرياضية :13جدول رقم 
  اموع  ال  نعم  

  30  13  21  التكرار
  100%  %43.3   النسبة

  

  
  

من الطالبات ترى أن لباس املرأة  %56.7، أن نسبة 13 نالحظ من خالل اجلدول رقم: املناقشة والتحليل
احلجاب وقاية هلن من  يعتقدن أن حجابا شرعيامينعها من ممارسة األنشطة الرياضية، فالطالبات احملجبات 

ارسن الرياضة مبالبس اليت تسقط مباشرة على الطالبات الغري احملجبات واللوايت ميتمع فراد ااألحكام املسبقة أل
  .والغري الئقة أحيانا حمتشمة غري

  .اللباس الرياضي مينع املرأة من ممارسة الرياضة :نتيجة
   

56,70%

43,30%

التكرار

نعم

ال
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  هل ترين أن ممارسة الرياضة ميس من مسعتك؟: 14السؤال رقم 
  .توضيح أثر ممارسة الرياضة على مسعة الطالبة :الغرض من السؤال

  يوضح أثر ممارسة الرياضة على مسعة الطالبة :14جدول رقم 
  اموع  ال  منع  

  30  13  21  التكرار
  100%  %43.3 %56.7  النسبة

  

 
من الطالبات ترى أنه  %56.7وشكله، أن نسبة  14يظهر من خالل اجلدول رقم  :حتليل ومناقشة النتائج

، وانتهاج السبل اليت تكفل إبعادها، نظرا ملا يتطلب من اتمع منع النساء من املشاركة يف اللعاب الرياضية
أخالق النساء ومسعتهم يف اتمع، هلذا تعزف املرأة عن  اتزانأثر يف عه هذه الفعاليات من خطورة جسمية وتتب

فال ترى  %43.3وتتجنبها حفاظا على مسعتها ومرتلتها االجتماعية، أما النسبة املتبقية ة يالرياضالنشاطات 
احلضاري، لذا ينبغي تغيريها وربطها  الواقعفهي مواقف خاطئة ومغلوطة تبتعد كل البعد عن  ،مثل هذه اآلراء

، تسمح بذلك للمرأة باملشاركة يف األلعاب والفعاليات الرياضية، اليت ال تقوي بقيم تتوافق والركب احلضري
  .العقل والبدن فقط بل ترفع من قيمتهما يف اتمع

   

56,70%

43,30%

التكرار

نعم

ال



 تحليل ومناقشة نتائج البحث  الفصل الخامس

  

 65 

  هل اخلجل يعيق الطالبة يف ممارسة الرياضة؟ :السؤال اخلامس عشر
  .أسباب عزوف املرأة عن ممارسة الرياضةمعرفة  :من السؤالالغرض 

  يوضح مدى تأثري اخلجل على ممارسة املرأة للرياضة :15جدول رقم 
  اموع  ال  نعم  

  30  12  18  التكرار
  100%  %40 %60  النسبة

  

  
اركة يف الفعاليات من الطالبات ترى أن أكثرية النساء تعزفن عن املش %60إن نسبته : حتليل ومناقشة النتائج
إىل اخلجل واخلوف من  باإلضافة، الدراسة وعدم وجود الرغبة احلقيقية يف مشاركة الرياضية بسبب عوامل

يف حني ، اليت تشجعهن على ممارسة الرياضة ، لعدم توافر األجواء االجتماعية والرياضية املناسبةانتقاد اآلخرين

فهي على ثقة  ،ون خجل ودون خوف من رأي اآلخر فيهندمتارس الرياضة  امن الطالبات أ %40ترى 
  .ها، ومتارس الرياضة برغبة وهواية وال تستطيع االستغناء عنكبرية من نفسها

  .إن اخلجل يسبب عزوف الطالبات عن ممارسة الرياضة: نتيجة
   

60,00%

40,00%

التكرار

نعم

ال
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  ؟ات الدينيةهل ترين أن الوقت اليت متارسني فيه الرياضة يعارضك على املهام والواجب: 16السؤال رقم 
  .الواجبات الدينية أداءيف  تبيان مدى تقصري املرأة الرياضية :الغرض من السؤال

  .يوضح مدى تأثري الوقت على الواجبات الدينية :16جدول رقم 
  اموع  ال  نعم  

  30  5  16.7  التكرار
  100%  %25 %83.3  النسبة

  

  
من الطالبات ترى أن النشاط  %83.3 بة، أن نس16نالحظ من اجلدول رقم  :حتلي ومناقشة النتائج

ال بد أ، تتعارض مع املهام والواجبات الدينية، وقد تترك املرأة  الرياضي حيتاج غلى جمهود كبري وأوقات طويلة
أداء الواجبات  املسلمة واجباا ومهامها الدينية وتركز على األنشطة الرياضية اليت تقل بكثري عن أمهية

فترى أن ممارسة املرأة للرياضة تغيري من نفسيتها وتعدل مزاجها،  %25 ا النسبة املتبقيةوالفرائض الدينية، أم
  .ومن مثة تساعدها على تنظيم عملها وأداء واجباا الدينية

  .إن الرياضة عائق بني املرأة ومهامها الدينية :نتيجة
   

83,30%

25,00%

التكرار

نعم

ال
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  هل ترين أن ممارسة الطالبة للرياضة له ضوابط شرعية؟: 17السؤال رقم 
  .طالبة للضوابط الشرعية للرياضة النسويةتبيان مدى معرفة ال :الغرض من السؤال

  .لرياضةلاملرأة ممارسة  الضوابط الشرعية يف مدى أثريوضح  :17جدول رقم 
  اموع  ال  نعم  

  30  7  23.3  التكرار
  100%  %23.3 %76.7  النسبة

  

  
وهي نسبة كبرية من الطالبات  %76.7نسبته  جند أن ما 17رقم  من اجلدول: حتليل ومناقشة النتائج

مع أبسط الضوابط والقيم الشرعية اليت تناقض تاللوايت يعتقدن بأن املشاركة النسوية يف نشاطات الرياضة 

من الطالبات  %23.3اخل، يف حني ترى نسبة ...يتبناها اتمع اإلسالمي، من اختالط، واملالبس الغري شرعية
  .أة للممارسة الرياضة ال يتناقض مع تعاليم ديننا احلنيفإتاحة اال للمرأن 

إن النشاطات الرياضية اليت يشارك فيها الطالبات ال تنسجم وال تتفق مع مبادئ وأخالقيات وقيم  :نتيجة
  .الدين

   

76,70%

23,30%

التكرار

نعم

ال



 تحليل ومناقشة نتائج البحث  الفصل الخامس

  

 68 

  هل ممارسة الطالبة للرياضة تدفعها للقيام ببعض احملرمات؟: 18السؤال رقم 
  .ئج املترتبة عن ممارسة املرأة للرياضةتوضيح النتا: الغرض من السؤال

  .رياضةال ممارسأثناء ارتكاب احملرمات للمرأة يوضح ما مدى  :18اجلدول رقم 
  اموع  ال  نعم  

  30  7  23.3  التكرار
  100%  %23.3 %76.7  النسبة

  

  
أن املرأة ترى ) %76.7(، أن فئة كبرية من الطالبات18من اجلدول رقم نالحظ  :حتليل ومناقشة النتائج

مع قيم وتقاليد  قضواحملرمة واليت تتنا إىل ارتكاب األعمال واملمارسات الالأخالقية بسهولة نجرالرياضية ت
اليت ال تراعي تعاليم ديننا وعادات اتمع اإلسالمي، وذلك بسبب االحتكاك باتمعات األجنبية الغري مسلمة 

اتمع مسؤول عن ضبط وتقنني مثل هذه املمارسات ن من الطالبات ترى أ %23.3احلنيف، رغم أن نسبة 
وتنقية األجواء من الفسق واون، لتضع حدا للتدهور اخللقي واحلضاري الذي وصل إليه اتمع الرياضية 

  .العريب
  .يؤدي إىل ارتكاب احملرمات قد لرياضةالطالبات لممارسة : نتيجة

   

76,70%

23,30%

التكرار

نعم

ال
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  تناقض مع أبسط القيم الدينية؟يهل ممارسة الطالبة للرياضة : 19السؤال رقم 
  .لرياضة على قيمها الدينيةالطالبات لمعرفة أثر ممارسة : الغرض من السؤال

  نتائج ممارسة املرأة للرياض وتنافيها مع أبسط القيم الدينية: 19اجلدول رقم 
  اموع  ال  نعم  

  30  10  20  التكرار
  100%  %33.3 %66.7  النسبة

  

  
من الطالبات تعتقد أن املثل الدينية والقيم األخالقية تتناقض مع  %66.7إن ما نسبته : جحتليل ومناقشة النتائ

أنوثتها وجعلها  املرأة من انسالختطلعات املرأة حنو املشاركة يف النشاطات الرياضية اليت ترمي برمتها إىل 

حنو املشاركة يف الفعاليات جتاه املرأة امن الطالبات ترى أن ) %33.3(تنافس الرجال، يف حني نسبة قليلة 
تتناقض مع قيم الدين ومبادئه، وإمنا على العكس ألنه فراغها بوسائل وفعاليات ال  تاوقأالرياضية واستثمار 

يف مثل هذه الفعاليات يعمل على حتررها وإبراز قدراا وطاقاا ينسجم معها ويعززها مادام أن مشاركة املرأة 
  .يكسر القيود اليت كبلت حريتها وأخفت طموحااواخلالقة، كما يطور شخصيتها 

  .ممارسة الطالبة للرياضة يتناقض مع أبسط القيم الدينية: نتيجة
   

66,70%

33,30%

التكرار

نعم

ال
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  هل يف رأيك أن ممارسة الرياضة تضعف إميانك؟: 20السؤال رقم 
  .معرفة مدى تأثري ممارسة الرياضة للطالبات على قوة إميان :الغرض من السؤال

  .ح مدى تأثري الرياضة على قوة دين املرأةيوض: 20اجلدول رقم 
  اموع  ال  نعم  

  30  7  23  التكرار
  100%  %23.3 %76.7  النسبة

  

  
ممارسة الرياضة لدى الفتيات يؤثر سلبا على قوة من الطالبات  %76.7إن ما نسبته : حتليل ومناقشة النتائج

اللباس الغري حمتشم، واالختالط الذي يؤدي غلى  إميان، ملا يتعارض مع تعاليم ديننا متمثال خاصة يف نوعية

من الطالبات يرون غري ذلك ملا للرياضة  %23.3الواجبات الدينية وإمهاهلا، بينما نسبة احملرمات، ورمبا ترك 
الصحة اجلسدية والنفسية والعقلية وهذا له طور والرقي واحملافظة على تمن جوانب إجيابية تساعد املرأة على ال

  .يف تطوير الذات اثر كبري
  .ممارسة الرياضة لدى الطالبات قد يضعف من قوة إميان :نتيجة
  ممارسة الطالبة للرياضة يتناقض مع أبسط القيم الدينية: نتيجة

   

76,70%

23,30%

التكرار 

نعم

ال
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  :الفرضياتونتائج المناقشة  -2
  :مناقشة الفرضية األوىل

  .الطالبات اجلامعيات عن ممارسة الرياضة ماعي يعيقأن الوسط البيئي االجتعلى الفرضية األوىل  تشري

إىل  هل ثقافة جمتمعنا متنعك عن ممارسة الرياضة؟ حيث أننا توصلنا: 2السؤال رقم من خالل نتائج ف
 عدم حترر استقاللية الطالبة يف ذلك اتمع، إضافةإىل  اليت متارس الرياضة وهذا راجعأن اتمع يعارض املرأة 

الرياضة النسوية يف ينحصر يف العمل املهين والعمل املرتيل فقط، وكذلك عدم انتشار ثقافة ا أن دورهإىل 
  .منطقتنا لتشجيع العنصر النسوي على ممارسة الرياضة

هل ممارسة الرياضة متس عاداتك وتقاليد أنوثتك؟ : الذي يطرح التساؤل التايل: 5 رقم والسؤال
عائق من ناحية العادات والتقاليد، ومن هنا نستنتج أن العادات حيث كانت أغلب العينات يرون أن هناك 

أن  يرىالذي ثقافة جمتمعنا، إىل  حاجز كبري للطالبة اليت متارس الرياضة، وهذا يرجعأو  يشكالن عائق والتقاليد
  .الطالبة اليت متارس الرياضة ال يتماشى مع القيم االجتماعية

عن ممارسة الطالبة للرياضة بسبب انتقادات اتمع؟ اك عائق هل هن: 8السؤال رقم إىل  بالسبة وحىت
ممارسة الطالبة للرياضة، اليت ترفض ت تعاين من نظرة اتمع السلبية فبني لنا أن هناك أكثر من نصف العيينا

  .البالية والناقصةاالجتماعية نظرا للعقليات 
   .نتقبل الفرضية األوىلالنتائج مطابقة لتوقعاتنا، وعليه  جاءتمن خالل مناقشتنا 

  :مناقشة الفرضية الثانية
  .الدينية هي اليت تعيق الطالبات عن ممارسة الرياضة )الضوابط(أن العواملإىل  تشري الفرضية الثانية

عن هذه الفرضية تبني لنا أن  اإلجابةمن خالل األسئلة الواردة يف احملور الثاين من االستبانة اليت حتاول ف
  .يف عدم ممارسة الطالبات للرياضة تسبب هلم اجلانب الدين) الطالبات(العييناتمعظم 

هل ترين أن الدين مينع الطالبة من ممارسة الرياضة؟ حيث : مفادهالذي  11السؤال رقم خالل  فمن
حيث ال يسمح ميتنعن عن ممارسة الرياضة بسبب العوامل الدينية، خاصة الطالبات احملجبات العيينة  أغلبيةأن 

 شرفهنأو  كيانأو  ، أما الغري حمجبات فريين أن ممارسة الرياضة يؤثر يف مسعتهناب مبمارسة الرياضةاحلج
  .تأثريا سلبيا، ويضعف درجة إميان

فبني لنا أن  ببعض احملرمات؟ مقيالدفعها ليهل ممارسة الطالبة للرياضة : الذي مفاده 18 مالسؤال رقو
حمرمة وأعمال غري الئقة مينعها الدين، وال تصرفات إىل  ياضة تدفع الطالباتأغلبية العيينة يرون أن ممارسة الر
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ومتارس األلعاب بكل حرية  ردد على نوادي الرياضة واملالعبتجيوز انتشارها يف اتمع، فالطالبة اليت ت
ية اليت ينص عليها القصرية هي طالبة غري ملتزمة بالقواعد واملعايري األخالقأو  وترتدي املالبس الرياضية الضيقة

   .ياإلسالمالدين 

رضك اهل ترين أن الوقت اليت متارسنه يف الرياضة يع: املتمثل يف 16السؤال رقم بينما يوضح لنا 
إىل  أن أكثر  من نصف العيينة يرون أن ممارسة الرياضة حتتاجإىل  املهام والواجبات الدينية، حبيث توصلناعلى 

وقد تترك الطالبة املسلمة واجباا ومهامها الدينية . ع املهام والواجبات الدينيةارض مأوقات طويلة ال بد أن تتع
  .وتركز على األنشطة الرياضية اليت تقل أمهيتها بكثري عن أمهية أداء الواجبات والفرائض الدينية

ات أنه جيب ترك مثل هذه األفكار واملواقف الدينية واألخالقية اليت تتبناها الطالب ومنه نستنتج
اليت تتميز بالتعصب وضيق التفكري واجلهل أحيانا، لعدم معرفتهم حبقيقة  املتمسكات بالدين وقيمه األخالقية

اليت ال متنع املرأة من ممارسة الرياضة إذ تعمل على تقوية اجلسم وتطوير العقل وصوما من  التعاليم الدينية
  .دينية وترك احملرمات، شريطة احترام اآلداب العامة واألخالقيات الاألمراض

  :من هذا نستنتج 
يف عدم ممارسة الطالبات للرياضة نظرا لعدم تقبل فكرة  أن نقص الوعي الرياضي لعب دورا هاما

بتغيري  صون دينها، وهذا ال يتأتى إاليومرحية، حتفظ هلا كرامتها و إمكانية ممارسة الرياضة يف ظروف مالئمة
توفري املناخ املناسب الذي يراعي خصوصيات  الذي نرى أن من مسؤوليتهوالذهنيات لدى اتمع، العقليات 

ضة يافكل هذا أدى إىل عزوف الطالبات عن ممارسة الر وحيثيات النشاط النسوي الرياضي، املرأة املسلمة
دى ل إجيابيات الرياضةرغم أن نسبة معتربة من الطالبات يصرحن بواملشاركة يف الفعاليات واألنشطة الرياضية، 

  .املرأة وضرورا امللحة
وتعارض  أدى إىل خلط يف املفاهيم ،الديينوالرياضي  الثقايف نقص الوعي االجتماعي أن ومنه نستنتج

أثر سلبا يف  ، ممالدى الطالبات املرأة منذ الصغر وصوال إىل اجلامعةممارسة الرياضة لدى مفهوم يف القيم لزم 
  .تشجيع الطالبات على ممارسة الرياضة
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  :التوصيات واالقتراحات
إن هذه الدراسة ما هي إال حماولة بسيطة حمدودة اإلمكانيات، أردنا بذلك أن نعطي لفتة انتباه وبداية 

 .جديد لبحوث أخرى باللغة العربية يف هذا اال تكون أكثر توسعا وعمقا، واليت نفتقر إليها يف مكتباتنا
قتراحات إىل كل من يهتم مبوضوع البحث، سواء أكانوا وانطالقا من نتائج البحث نتقدم ببعض اال

، ونأمل أن تكون لبنة تسهل على الطالبات فهم املشكلة وجتنبهم العديد ..طالبات جامعيات أم طلبة أم آخرون
  :من املشاكل اليت جيدوا يف ممارستهم للرياضة، وهي كاآليت

 لتسهيل ممارسة الرياضة لدى النساء إنشاء مرافق مالئمة وخاصة بالنساء وجتهيزها كما ينبغي. 
 عدم التقييد بفكرة أن الرياضة ميارسها الرجال فقط، فللمرأة احلق يف ذلك أيضا. 
  العمل على حترير الطالبات من املعتقدات اليت تدفع املرأة إىل االعتقاد أن ممارسة الرياضة يتعارض مع النظام

 .االجتماعي والديين اخلاص بنا
 لطالبات ملمارسة الرياضة عن طريق التوعية واإلعالمحتفيز وتشويق ا. 
  تمع بالنتائجإقامة بعض التظاهرات اليت تقوم بتحفيز املرأة ملمارسة األنشطة الرياضية، وتعريف أفراد ا

 .اإلجيابية اليت حققتها املرأة مبمارستها للرياضة
 شطة واأللعاب الرياضية فرديا واجتماعياتغيري مستوى املعلومات اليت حتملها الطالبات إزاء فوائد األن. 
 تمع عامة واملرأة خاصةالتنويه بفوائد الرياضة ألفراد ا. 
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  ملخص البحث
لقد تعرضنا من خالل هذا البحث إىل العوائق اليت حتول دون ممارسة الطالبات اجلامعيات للرياضة 

هي معرفة العوائق واحلواجز اليت تعيق ومردودها على الرياضة النسوية، وكان اهلدف من هذه الدراسة 
  .الطالبات  يف ممارسة الرياضة من أجل الوصول إىل احللول املناسبة

وبالرغم من أن وطننا العزيز اجلزائر يهتم بتطوير الرياضة بصفة عامة، والرياضة النسوية خاصة، إال أن 
  .طالبات اجلامعيات للرياضة بصفة خاصةالتساؤل متواصل عن واقع ممارسة الرياضة النسوية، وعدم ممارسة ال

كل هذا جتلى لنا يف فرضية عامة تتمثل يف أن هناك عوائق حتول دون ممارسة الطالبات اجلامعيات 
للرياضة، وتفرعت عنه فرضيات جزئية، تعلقت األوىل بالوسط البيئي االجتماعي، أما الثانية فتخص اجلانب 

  .الديين

طالبة، حيث مت  توزيع استبانة البحث بقاعة  30خترنا عينة تتكون من ومن خالل دراستنا امليدانية ا
املطالعة بالقطب اجلامعي شتمة جامعة حممد خيضر بسكرة، وذلك لفترة امتدت من شهر جانفي إىل شهر ماي 

، متبعني يف ذلك املنهج الوصفي املسحي، والذي يتماشى مع الظاهرة االجتماعية اليت قمنا بدراستها، 2016
  .لتمكن من مجع املعلومات من املصدر مباشرة وفق االستبانة املوزعةل

وتوصلنا يف األخري إىل نتيجة مفادها أن الوسط البيئي االجتماعي يتناىف مع ممارسة املرأة للرياضة يف  
للباس املرافق الرياضية احلالية، وأن نظرة اتمع إزاء ممارسة املرأة للرياضة ما زالت سلبية بسبب عاملي ا

الرياضي واالختالط، فكل من هذه األسباب وأخرى عوائق فعلية حالت دون ممارسة الطالبات اجلامعيات 
للرياضة، لذلك من بني االقتراحات اليت خرجنا ا هو قيام وسائل اإلعالم بتسليط الضوء على الرياضة النسوية 

ية، باإلضافة إىل نشر القيم واملبادئ االجتماعية وتشجيعها أكثر مع توضيح فوائدها االجتماعية والنفسية والبدن
اليت توازن بني أوقات العمل وأوقات الفراغ لتدفع األفراد إىل استغالل أوقات الفراغ يف ممارسة الرياضة 
وتطويرها حنو األحسن واألفضل، مع توفري مرافق خاصة بالنساء مالئمة لتغيري نظرة اتمع السلبية اجتاه ممارسة 

  .للرياضة املرأة
ونرجو أن يكون حبثنا هذا امتداد لبحوث مستقبلية تلقي الضوء على جوانب أخرى تتعلق بالرياضة 

  .النسوية تنطلق من تساؤالت نتائج الدراسة
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، مرموقة يف اتمع رأة حتظى مبكانةاملأصبحت إذ  ،ية خاصةمهأ رأةإن للدراسات اجلامعية يف حياة امل
أسباب  تعترض طريقهايف اجلانب الرياضي  إال أا احلياتية، يف معظم ااالتوي الق من خالل تواجدها

كما ال نستطيع ، اإلعالموسائل  وأصدقاء األسرة أو األن صادرة ع ،ية خمتلفةئاجتماعية وبي تأثرياتول موعوا
  .ة يف اتمعدتقاليد السائلالقيم االجتماعية والعادات وا تتخطى عقبةأن 

ذه جاءت لتوضيح بعض اجلوانب اليت متس املمارسة الرياضية للطالبات اجلامعيات وتقف فدراستنا ه
وهي  ،مبا أن الطالبة اجلامعية هي فرد من هذا اتمعوعلى هذه العوائق وتشخيصها للوصول إىل نتائج علمية، 

ال حمال سوف  واليت واملدرسي،الثقايف واالجتماعي واألسري  يئيالب حميطها ومكوناتمبعطيات  ثربذلك تتأ
فالنظرة السلبية  ثري،لو من هذا التأخت اليت اللرياضة لارستها كذا ممو، ا وميوهلا ومواقفهالوكياسعلى  تنعكس

الطالبة ممارسة أمام صعب ق ئقف كعات أو الطالبة اجلامعية ة الرياضية للفتاةسللممار ككل لألسرة وأفراد اتمع
  . رياضةلل

كما اخلاصة واملالئمة باملرأة، وعدم جتهيزها وتكييفها للرياضات النسوية  ضيةق الريافاملرا رإذ عدم توف
  . ممارسة املرأة أو الطالبة اجلامعية للرياضةعدم إىل يؤدي  ،يينبغ

إىل عدم إضافة  أو منعهم، الرياضة ممارسةلى عم حتفيز بنا متمثال يف عدمدور السليب لألسرة فال
 ،نسوية يف هذا اال توعوية إطارات دوجو وعدم، الرياضة ممارسة كيفياتو ئدلى فواع ووقوفهااملرأة  عاطال

  . املرأة للرياضة بسبب جهلها لثقافة الرياضةعدم ممارسة  إىل يؤدي املخصص،  التوجيه التربوي دامانعوكذا 
أن ال ينتهي أمرهاولرياضية ية البدنية وابتمع اجلزائري أن تتطور ممارسة املرأة للتروبالتايل إذا أراد ا ،

باستخدام  منذ الصغر، تسعى هذه املادة لتحقيقها وتلقينها يتال والفوائد جب عليه العمل على إحصاء القيمفي
رؤية واضحة  بكل وسائله، للوصول إىل ثقافة رياضية تضمناد وتوجيه وإعالم شكل الوسائل الالزمة من إر

كما جيب تطوير الوسائل واملنشآت الرياضية  ،البدنية والرياضية وترقيتها يةبوإجيابية حول ممارسة املرأة للتر
الرياضة بكل ارتياح وحرية، دون خوف  لتتالئم مع خصوصيات املرأة اجلزائرية املسلمة، لتستطيع املرأة ممارسة

  . أو خجل
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وفقنا في انجاز هذا  ذينشكر اهللا عز وجل ال
تقدم بالشكر الجزيل إلى كل من البحث كما ن

قدم لنا يد المساعدة في إتمام هذا البحث 
المتواضع ونخص بالذكر الدكتور  الفاضل 

الذين لم يبخل عليا بعطائه حاجي عبد القادر 
العلمي وآرائه وأفكاره  ونصائحه  وإرشاداته  
من خالل مراحل هذا البحث منذ أن كان فكرة 

ألستاذة فتيحة احتى صار بحثا ، وكما نشكر 
وال ننسى أساتذتنا الكرام بجامعة محمد شرفي 

خيضر وخاصة معهد علوم و تقنيات النشاطات 
البدنية والرياضية ، ونحن نكن لهم فائق 

التقدير واالحترام ونشكرهم جزيل الشكر على 
.ما قدموه لنا طوال فترة الدراسة   

 شكر و عرفان

 بازين سلمى



  
  
  

  إلى من يحمل صدارة إهدائي وطني الغالي الجزائر
إلى من اشترت راحتي وسعادتي بتعبها وشقائها إلى 

  أغلى اسم نطقه لساني أمي كريمة
التي تحترق لتنير إلى من كان لي بمثابة الشمعة 

طريق دربي إلى نعم المثل ونعم القدوة أبي عبد 
  الكريم

  لكما يا أغلى ما أملك في الحياة والديا الكريمين
  :إلى كل  إخوتي وأخواتي كل باسمه 

  عتيقة،  أماني ، حسان، مصطفى
  بلجبل أحمدزوجي العزيز إلى  

  إيادالى ابني الغالي 
معة وطوال فترة إلى من قضيت معهم أجمل أيام الجا

، مروى ، هدى,عمار" صديقاتيالدراسة إلى أعز 
  " صباح،  منى

  إلى من أحمل لهم في قلبي مشاعر الحب والخير
إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد في إنجاز 

  هذا البحث المتواضع 
  ........إلى كل من لم يجد اسمه فغضب

  .إلى كل هؤالء أهدي ثمرة عملي هذا

 إهـداء

 بازين سلمى
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 مقدمـــة  

  

 أ  

أن املمارسة ، )منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة( نيسكولليو مليةإن ما جاء يف الوثيقة العا
ن له كامل احلرية يف تكوحة له وتاامل تاإلمكانياا على ساستتوقف أ، انألي إنسان ك قالفعلية للحقو

نية دة التربية البسارمموجوب ضمان  وبالتايل ،ية والنفسيةاملعنوالذهنية ، واالختيار، لتطوير ووقاية قدراته البدنية
  . تمعات ائف لكلوالرياضة 

نية داليت حتملها التربية الب املعنويةية والقيم نساناإلية االجتماعية والغاية مهاألإىل  فهي تشري، باإلضافة
  . نية والرياضة هي حق أساسي للجميعدة التربية البسارممأن  :أي األول افهذا ما تنادي به يف ماد. والرياضة

ساعد يي اسعامل أس ،شت لفترة طويلةاليت مه أةالرياضة بالنسبة للرجال وباخلصوص بالنسبة للمر دتع
 انفتاح الشخصية، والوسائل الضرورية لتطوير نوعية احلياة دواح لكلقدم يو ،ثقة بالنفسعلى كسب ال

ضغوطات احلياة العصرية  وختفيض وامتصاص وكذلك تساعد على مقاومة ،يف النسيج االجتماعي لالندماج
  .يات مبختلف ميادين احلياة وعلى كل املستوينهذالوالتمرين ملة للتعليم كوتعد أيضا، تاملختلفة 

ومن جهة  ،نيةدفهي من جهة تساهم على تطوير اللياقة الب اتمع،إذن للرياضة دور مهم يف بناء 
  . اه اآلخرينه للسلوكات احلسنة جتئباقتنا املسطرةافه دكل طموحاته وأه قأخرى تساهم يف االرتقاء بالفرد فو

ات متارس هذا النشاط ئح والفتلف الشرائوأصبحت خم، انامليدوهلذا عملت كل دولة على تطوير هذا 
  . احليوي مبا فيه العنصر النسوي الذي ساهم بفعالية يف هذا النشاط عرب خمتلف دول العامل 

ها اهتماما ئوإعطا ،بالرياضة التكفلإىل  ول اليت تسعى منذ استقالهلادوتعترب اجلزائر من بني هذه ال
كة النسوية يف رغم هذا الحظنا نقص كبريا يف املشارو ،سيةتها يف الربامج الدراجمنة مرموقة قامت بربمكابالغا و

 ،كود وتقهقر للمستوى الرياضي عند الفتياترأكدوا وجود  االفمعظم املختصني يف هذا  ،امليدان الرياضي
ىت وبقية هذه الظاهرة مع الفتيات ح ،من طرفهن يف املؤسسات التعليمية اإلعفاءاتوكذلك انتشار ظاهرة 

املرأة متارس الرياضة نظرا للعادات والتقاليد وثقافة  لفكرةم تقبل بعض األولياء دحظنا أيضا عوال، بلوغهن
  .وء جتهيزهاسأيضا من قلة املرافق الرياضية و يشكواخاصة يف جنوب البالد الذي  ،تمعناجم

ري لة مألوفة وال تثشكحيث أضحت هذه امل ،لرياضةلة املرأ ممارسة معوقات تشكلت هلذه األسباب
عن هذه  يكتبأو  ما كتبفكل  دقيقة، تها دراسة حتليليةسرادهناك حماوالت جادة ل تكنفلم  ،االهتمام
العوائق وفايا اخلالضوء على  تسليطومن هنا جاء حبثنا حملاولة ، واملالحظة يتعدى اجلانب الوصفيمل  املشكلة

 ىتوح ،الطبقة املثقفة يف اتمع يعتربناللوايت  وباخلصوص الطالبات اجلامعيات ،لرياضةلاملرأة ممارسة اليت متنع 
حملاولة توضيح األسباب اليت  ميدانية على عينة من الطالبات اجلامعيات دراسةب قمنان من معرفة ذلك نتمك



 مقدمـــة  

  

 ب  

ملمارسة قات اليت تعترض طريق الطالبات املعووحماولة تسليط الضوء على أهم  ،هذا العزوف والتراجعإىل  أدت
  .ي وجزء تطبيقيرنظ ءجز جزأينإىل  هذا قمنا بتقسيم حبثنا قوفوالرياضة، 
  : ثالث فصول كالتايلإىل  اجلزء النظري قمنا بتقسيمهفي ف

ماهية اتمع ومعرفة إىل  امة إذ تطرقناعة فيف اتمع بصمشاكلها خصصناه للمرأة و : األول الفصل
رة ثل املؤمالعواو للمرأةعلى التنشئة االجتماعية كذلك حتدثنا و ،أة يف اتمعرمث إبراز دور امل، رب التاريخع املرأة
مجاعة ورسة دن املعمث حتدثنا  ،والدور الذي تلعبه يف التنشئة االجتماعية األسرةماهية إىل  وأيضا تطرقنا ،فيها

طاف امل ويف آخربشكل عام، مث تأيت الثقافة  ،اإلعالمدور  كما مل مل كعاملني مؤثرين يف التنشئة، الرفاق
  . للمرأةرسة الرياضية ممالى عالتنشئة االجتماعية  ريثى تأدمإىل  تطرقنا

حق  كشفنا عنمث  د،بدأنا بتمهي، فرأة يف ممارسة الرياضةامل قوضوع حقومل فيه  تطرقنا :الفصل الثاين
، وع الرياضة واملرأةوضم مث تناولنا ،يف ممارسة الرياضة دوليا رأةمث حق امل، اإلسالمة يف ممارسة الرياضة يف رأامل
  . ةأوأيضا األساس البيولوجي للمر، رأة للرياضةة املسرمهية مماوأ

مث ، بدأنا بتاريخ الرياضة، ضوع الرياضة والرياضة النسويةووتطرقنا يف هذا الفصل مل :الفصل الثاين
مث مفهوم  ،مفهوم الرياضةإىل  مث، يةاملعنوأنوع الرياضة إىل  تطرقنا فيهكما  ،تعريف الرياضة من اجلانب الديين

يف العامل  ،مث تناولنا موضوع الرياضة النسوية، برلوبا وحسب العلماء وحسب العامل بيريامليدان الرياضة حسب 
 ميكنيف وأين ك اوأخري للمرأة،مث وسائل ممارسة الرياضة للمرأة، مناسبة  وأيضا الرياضات الغري ،واجلزائر
  . امتةالفصل خب نايأممارسة الرياضة و للمرأة

حتول  يتعرفة العوائق الج استبيانات الطالبات اجلامعيات ملئن حتليل لنتاعا اجلزء التطبيقي فهو عبارة مأ
  . عن ممارسة الرياضة

 .اليت نراها مناسبة تمعنا التوصياتوينا حبثنا هذا بإعطاء بعض االقتراحات أوختاما 
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  :الدراسة إشكالية  -1
وص الرمسية عرب الوثيقة الوطنية وقانون التربية الرياضية والدستور، سعت هذه النصيف ظل نشر 

كحق من حقوق كل املواطنني مبختلف امليادين، وبصفة يف التأكيد على فكرة أن ممارسة الرياضة  القوانني
عل معها بشكل ملنحهم فرص ممارسة هذا احلق، إال أا مل تلقى إقبال كبري ومل يتم التفاخاصة الفئة النسوية 

املعزز لكيان لضعف الدافع البسيكو اجتماعي  ةستمراريالكبري، مع عدم اجلدية يف املشاركة، وكذلك انعدام ا
خاصة يف ) ممارسة الرياضة(قهذا احل، وهذا راجع لعدم غرس ثقافة االنفتاح وعدم دفاع املرأة عن فئة النساء

، مثل ما جيري على مستوى جبميع أصنافها املنشئةت التعليمية ومؤسسات املمارسة الرياضية املؤسسا
اجلامعة االهتمام الكايف ملشاركة الفتيات يف الفعاليات والنشاطات  إذ ال تعطي بعض كليات ،اجلامعات
يسمح هلا  مل ألا ،املختلفة، وعدم توضيح اجلانب اإلجيايب الذي قد جتلبه هذه الفئة املهمة يف اتمعالرياضية 

ذا اال احليوي، ويرجع واهتمامهم م ميوهلمبحيط الثقافة الرياضية النسوية املرجوة، مما قلل من  اكحتكباال
ي هلذه النقطة اإلسالمة اتمع العريب ورظا، بسبب ضيق وقصر نرفض هذا النوع من احلرية املعترف إىل  هذا

  .اليت ال أساس هلا بالذات واحلكم باملعتقدات
 يتجننب تغيري املسار للتطور نأ  على منهجية التفكري لدى النساء، حيث سلبا فكل هذا انعكس

اجتماعيا بصفة عامة،  نيشكل حاجزا مرعبا يؤثر على حياخلوف من ردود فعل اتمع الذي بسبب ا
بأخالق املرأة، وأن هذه األخرية ال تقوى على لدرجة أصبحت فيها الرياضة مساس وكذلك اجلانب الديين 

أمثال  ضعيف يف اتمع جيب محايته، لدرجة أا أثرة يف الفئة املثقفة ذه الفعاليات احلياتية، ألن املرأة فردمثل ه
  .، ألن بعضهم ال ميلن حنوى مشاركة يف النشاطات الرياضيةالطالبات اجلامعيات وغريهم

  :اآليت العام التساؤلإىل  هذا يقودنا كلّ
  ؟سة الطالبات اجلامعيات للرياضةما هي العوائق اليت حتول دون ممار

  :التساؤالت اجلزئية
 عن ممارسة الرياضة؟ هل الوسط البيئي االجتماعي يعيق الطالبات اجلامعيات -
 هل العوامل الدينية تعيق الطالبات عن ممارسة الرياضة؟ -
  : فرضيات الدراسة -2

على سؤال البحث،  كإجابة اقترحناهاطرحناه، قمنا بوضع الفرضية العامة اليت  من خالل التساؤل العام الذي
  :وهي كاآليت
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الوسط البيئي (  :ممارسة الرياضة مثلالطالبات عن  ولتتعدد وتتنوع العوائق اليت حت: الفرضية العامة
  ...).االجتماعي، العوامل الدينية

  : الفرضية اجلزئية
 ممارسة الطالبات اجلامعيات للرياضة الوسط البيئي االجتماعي حيول دون.  
 العوامل الدينية اليت تعيق الطالبات اجلامعيات عن ممارسة الرياضة. 
  : ةسرادأمهية ال -3

عن األسباب  الكشفحماولة يف  ية موضوع العوائق اليت حتول الطالبات اجلامعيات عن ممارسة الرياضةمهتتبلور أ
 للمستوىرا ظن، فاتمع يف ة كبريةيله أمه ءجز نلكو ،ع املرأة من ممارسة الرياضة يف احلياة اليوميةناليت مت

 لىلوقوف علهذه الدراسة  لنا أمهيةهلذا تتجلى  ،لرتيف امل ىتة ولو حضرسن الريااال مي إال أن قايفثالتعليمي وال
   .واملتنوعةرية ثالك هافوائد  رغم، ع املرأة من ممارسة الرياضة واملداومة عليهانل اليت متمالعوا

  : أهداف الدواسة -4
 ،غاية ما وحتقيق أهداف حمددةإىل  الوصولجل أون من يكعلمي اد أي موضوع دإعأو  اء أي حبثجرن إإ

الراهنة  فالدراسة ،عطاء حلول إن أمكنإلما  مشكلتشخيص أو  عن احلقائقللكشف فالبحث العلمي يطمح 
   :حتقيق األهداف التاليةإىل  تسعى

  . لرياضةل أةرية ممارسة املمهإبراز أ -
  . حتول الطالبات اجلامعيات عن ممارسة الرياضةيت العوائق ال كشف -
  . لرياضةلارستها ممأة أثناء املراليت تواجه  للمشاكلاقتراح حلول  -
  . الرياضةممارسة  ة عنمجد النائتوعية املرأة بالفوا -
   .على املرأةإجيابية تعود  وائدهلا من فا حتسيس اتمع مببادئ الرياضة وم -
  : ب اختيار املوضوعأسبا -5
الوسط  ل ميس الطالبات اجلامعيات يفشكامن األسباب املوضوعية يف كون اإلتك: ضوعيةامل اببساأل -

  : النقاط التايليف  هاكن حصرميو ،الطبقة املثقفة أي ي،اجلامع
   .ةحيول دون ممارستها للرياضق ئعا دتع يف اجلامعة واليت املرأةاليت تواجه  املشاكلمعرفة أهم  -
  . ة الرياضة يف حياة الطالبة اجلامعيةئدية وفامهأمدى  -
  .ارس الرياضةعلى مم الطالبات اجلامعيات تشجيعهم يف ساتاليت  ةوعيضإبراز احللول املو -
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  :األسباب الذاتية -
، الرياضة نجل الطالبات اجلامعيات ال ميارسوأن ا نبعد الدراسة االستطالعية حول اجلامعة الحظ

اولة الوقوف على أهم هذه الفئة عن ممارسة الرياضة، حمل اليت تعيقالشخصية واملربرات سباب األعرفة أردنا مف
وذلك من  ،ممارسة الرياضةعائقا أمام الطالبات اجلامعيات  تراهاقافية اليت ثة والنيل االجتماعية والديمالعوا

  : خالل
  . ، عرب طرح األسئلة املناسبةاجلمعيات للرياضةالطالبات  الذاتية ملمارسةحماولة التعرف على العوائق  -
 علىاملرأة  تشجيع يفسرد فوائد الرياضة اليت تساهم ولو بقليل بحلول موضوعية ومناقشة حماولة اقتراح  -

  . لرياضةاممارسة 
   :املشاةوات السابقة سرادال -6

والسيما  ،يمت يف اجلزائرأق يتكبرية ضمن البحوث ال مكانة كن لهيإن موضوع الرياضة النسوية مل 
البحث على وجه ، ووف أن الدراسة العلميةواملعرمن البديهي ف ،نية والرياضيةدية الببعلى مستوى معاهد التر

ت نفس تناول أخرىحبث إال وجاء بعده دراسات وحبوث أو  فما من دراسة ،ميكاخلصوص يتسم بطابعه الترا
  .راساتالد تثرىبعض جوانبه وبذلك أو  وضوعيف امل تشترك معاأو  ،بالشرح والتحليل موضوع البحث

عليها  تكملها وتعتمدكلما أقيمت دراسة علمية حلقتها دراسات أخرى :"يقول رابح تركي فنجد
ات سراداألساسية من ال املصادرإذ أنه من الضروري ربط  املستقبلية،قاعدة للبحوث أو  كيزةروتعترب مبثابة 

 ضوع الواردوينهما وبني املبلنا تصنيف وحتليل معطيات البحث والربط  ىنيتس ىتح ،السابقة بعضها ببعض
   .)1("والبحث فيه
سي الذي يتناسب مع قدراته ومهاراته اردلره على الفرد يف اختيار نسقه اثضوع وأوية املمهغم أرو
نسرد  هوعلي، احثنيوعناية من طرف الببالغة ية اضيع مل حيظى بأمهوهذه اململثل  فإن التطرق ،ينهتكووميوله و

   :كما يلي هي، وجستري والليسانسمذكرات املامن طرف بعض الطالب يف  املتناولةراسات دال بعض
ياضة واملرأة بني املعزوف واإلصرار رال" :بعنوان سةمكيوإزري سوانلدة دراسة : سة األوىلدراال

. "ياضةرال كعلى سلو دربثري دور املياضة وتأالرافع يف دودراسة ال ،وأثرها على احلركة الرياضية النسوية
  . جامعة اجلزائر ،رسالة ماجستري غري منشورة

على سلوك الرياضية  املدربافعي الذي يؤسسه دمعرفة تأثري احمليط الإىل  ةسرادوقد توصلت ال

                                                             
  .123، ص1999: ، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر"مناهج البحث يف علوم التربية وعلم النفس: "رابح تركي   -)1(
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دراكات على اإل األخريهذا  ثريؤ كيفرسة الرياضية ومعرفة مما عنوباخلصوص على أخذ قرار العزوف 
  . امةعة فية بصعافدوكذلك عالقتها بال ،يةالرياض

نية دبية البرأسباب نفور الفتيات من اختيار ختصص الت:"بعنوانزيان نصرية  دراسة: راسة الثانيةلدا
نظرية ومنهجية  يفمنشورة  غري اجسترية قدمتها الباحثة لنيل شهادة املساروهي د ،"درجحلة التروالرياضية يف م

  . امعة اجلزائرسيدي عبد اهللا جبالتربوي، معهد  البدينضية ختصص يف النشاط ية والريانالتربية البد
ية دنية الببم يف اختيار الترم موافقة بناعدرة وس لأليبأن الدور السلإىل  ةسرادوقد توصلت ال

 مؤطراتم وجود دوع ،الالزمة هلذا التخصص املعلوماتري م توفعدإىل  إضافة ،خصصكت والرياضية
 كله يؤدي هذا ،املتخصصةالرياضية  اإلعالمل سائونقص و ،التربوي واإلرشادام التوجيه دانعو ،متخصصات

  . عدم اختيار الفتيات ختصص املترية البدنية والرياضيةإىل 
نية والرياضية دربية البتموقف التلميذات من مادة ال" :بعنوان يةضرا فبن يوسدراسة : الثالثةة سرادال
  .جامعة اجلزائراهللا مبري غري مشورة، معمد سيدي عبد ستماج الةسر ،"الثانوييف الوسط 

 املالئمة يةضاألر يئةم دوع ،قافة الرياضيةثوغياب ال املدرسياالختالط  نأإىل  لتصوقد تو
ية البدنية والرياضية يف بالتر ملادةة الفتاة سارممكل هذا يؤثر يف عدم املتبعة،  والسياسة التربوية ،للطالبات

  . يةالثانو
ية البدنية ربات من ممارسة التذظاهرة عزوف التلمي"حلمر عبد احلق،  دراسة: الرابعة الدراسة

باب سأ نأ النتائجت هرأظ، ومنامعة مستغاجبشورة ن غري مريرسالة ماجست ،"تغامنسانويات مثوالرياضية ب
  . الطتالخامشاكل بسبب  األسرةعدم تشجيع متثلت يف  العزوف
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  : اتلحيم واملصطحتديد املفاه -7
  : يف العوائقتعر
ع ق مجئعاومنه . هنصرفه وثبطه وأخره ع، عن كذا هغري قأي عا ،)عوقا، يعوق، قعا(فعل  من: لغة -

  . الشيءعن  يكفكق هو ما ئوالعا ،ق الدهر شواغله وأحداثهائوع ، عوائق
   .كل ما يصرف الشخص عن ممارسة الرياضة هي :اصطالحا -

  : تعريف حتول
 .أوقفهوه عمن، وله إىلصأي حال بني و ،)حمال، حيول ،حال( فعل نم: لغة -

   .رياضةالقف بني الشخص ويأو  كل ما مينع وه :طالحااص -
  : تعريف ممارسة الرياضة

 ...شرعو ،وزاوله، عاجله: األمر ، مارس)سةارمم س،ميار س،مار (من فعل: لغة -

   .على متارينهاداومة هي مزاولة الرياضة والشروع فيها وامل :اصطالحا -
  : تعريف الطالب

  . باجلامعة قوالتح البكالورياحتصل على شهادة  ابنت مأكان  اولد اكل شخصهو 
ل اليت متنع من ممارسة الرياضة مالعواأو  ا األسبابد ونقص: ياضةرلاق ممارسة ئي لعوائارالتعريف اإلج

  . انهعوتتسبب يف النفور والعزوف 
ا يف عملنا  يتالطالبات اجلامعيات قيد دراستنا والعينة الفئة ا ونقصا  :الرياضةأة وري للمئارالتعريف اإلج

  . تمع البحث أال وهو اجلامعةجم
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  :متهيد
إنه ملن الصعب أعطاء تعريف واحد وشامل للمجتمع االذي أخذ عدة تعريفات متنوعة تارة، وخمتلفة 

، وبيئة املفكر والباحث الثقافية من جهة  أخرى، تارة أخرى حسب اختالف املدارس الفكرية من جهة
تربط األفراد فيما  هو اإلطار العام الذي حيدد العالقات اليت" فتعريف اخلشاب مثال والدي يرى بأن اتمع

  .بينهم داخل مجعات معينة

حيث يرى بأن  االجتماعيةات قحلدد بوضوح أكثر شكل وطبيعة هذه العال Wedgeيت ويدج ويأ
  .ةيهذا معناه أن عالقات اجتماعية منظمة وليست عشوائ) نسق(ع هو عبارة عن اتم

لألمناط والعالقات االجتماعية املنسقة بصفتها جانب اليت حتدد اتمع هناك جانب آخر جيب  وإضافة 
ميكن أن  توفره، أال وهو اإلدراك والشعور النفسي املتبادل بني أفراد اتمع وأطراف العالقات أي مبعىن ال

جتارية جمتمعا واحد لعدم وجود وحدة الشعور  يكون شعبني لدولتني منفصلني ال تربطهم سوى عالقات
النفسي املتبادل كضامن لدوام التالحم والتواد واالنصهار ورغم كل هذا قد أمجع علماء االجتماع بأن 

 كون النسق  )منط العيش(الواسع  من العالقات الثقافية باملفهوم" systéme"عبارة عن نسق هو  )1(اتمع
متنوعة بتنوع نظم . النسق العام واحملدد للنشاط احليوي يف اتمع وهذه العالقات السابقة الذكر الثقايف هو

واحلاجات البشرية األساسية اليت متكنة من  )اتمع( الضابطة املوجهة القائمة بينهم  ميادين حياة اتمع
  )2(.البقاء

 :التاريخاملرأة عرب  -1

املرأة عنصر هام و إن التحوالت الكربى اليت شهدا البشرية كانت مسايرة لطبيعة كل مرحلة املعاشة 
رأة مكانتها هي مأوىل األساطري اليت أعطت لليف اتمع شهدت وال تزال تشهد حتوالت كربى فمن بني 

منحوتة على اخلشب فإا كانت متثل  أو مرسومةأو  قبل التاريخ سواء كانت منقوشة على احلجر ما" فينوس"

ومن احمليط أوروبا إىل  حيث ساد تصور شبه متحجر ناحية املرأة من إفريقيا الشمالية) genitex(املرأة أالم 
املصقول، أين شبهت املرأة  )النيولييب( الغربية، هذا التصور السائد حىت بداية العصر آسياإىل  األطلسي

ياة،انطالقا من هذا التصور الذي فرض نفسه بكل قوة يف هذا العصر وحني باألرض، وهو تشبيه قدم احل
اعية للمرأة كوا تربطها عالقة وطيدة باألرض، فتولت بذلك مهمة راكتشاف الزراعة، أوكلت األعمال الز

                                                             
  .47، ص 1979 ،دار الكتاب للطباعة والنشر، جامعة بغداد" اتمع املدين"  ،حممد عبد اهلادي دكلة   -)1(
  .262معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، ص   -)2(
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ة للعائل) األمرسي(العمل الزراعي مهما جعلها املمون األول للمواد الغذائية ويف نفس العصر ظهر النظام 
  .يكن ليظهر لو مل تتوفر للمرأة األجواء النفسية ويرى بعض الباحثني أن هذا النظام مل ،البشرية

إىل  للمرأة حيت حتولت من عاملة يف الزراعة كما كان للجانب الديين أمهية كربى يف إعطاء مكانة 
  .) 1(وهذا شكل جديد يف نشاطها الديين السحري كاهنة

  :تمعدور املرأة يف بناء ا  -2َ
، لذلك جيد نفسه مرتبطا بعالقات متعددة كائن اجتماعي ثقايف يعيش يف جمتمع اإلنسانإن " 

ترى عاملة االجتماع  )2("ومتشابكة مع اآلخرين، وأنه خيلق الثقافة اليت تؤثر بدورها يف حياته يف اتمع

يف خلق ما نسميه جمتمع مدين يقوم  جماالت أين سامهت املرأة )03(أن هناك ثالث "اليتر بولدنغ "األمريكية 
يث يف مجيع  ااالت تقريبا تضطلع املرأة تقريبا يتعلق اال األول بالطفل والتعليم حب )3(على االحترام املتبادل

علم النفس على رؤية الطفل يف العامل تتشكل خالل  السابعة وجيمع أخصائيو مبسؤولية تعليم الطفل حىت سن
أو  النسبة للمجال الثاين فهو خاص بالدور االقتصادي املنتسب للمرأة املتمثل يف الطبخأما ب هذه األعوام

  .املصغرة اليت لعبت دورا حامسا يف اتمعات الزراعية اإلنتاجيةاحلديقة، تلك الوحدة 
 حد كبري، فاملرأة كانت ال تزال عماد اتمع كما تشريإىل  وفيما خيص اال الثالث فقد مت جتاهله

وقد تصورت هذه ااالت . اصة ويف احليان األسريةحيث اضطلعت ذا الدور يف احلياة اخل "الليتر بولدنغ"
منطقة احللم أي ميكن للعقل أن أو  يف اتمع -الرقعة اخلضراء –اجلانب اخلفي للتاريخ بوصفها إىل  اليت تنتمي

بناء جمتمع قابل للنمو يقوم على االحترام  سامهت املرأة أيضا يف. يتعلم كيف جياهد لتدليك الصعوبات
، إذ يتعلم الطفل االحترام والتسامح وكل ما يتعلق مببادئ السلوك الدميقراطية دميقراطيةثقافة والتفاهم يف خلق 
واتمع ومن األجدر االهتمام يف هذا السياق أن تراقب  األسرةللغاية من خالل عالقته بأفراد  يف مرحلة مبكرة

املمتدة  األسرةفنقارن بينهما، فنرى الشعور اجلماعي القوي داخل يف مناطق العامل املختلفة،  األسرة اجتاهات
يف الصني  األسرةواالحترام العميق الذي حيتذي به األكرب سنا بني أفراد  إفريقيااملنظمة على حنو مندرج يف 

عب املرأة دور حموري يف صياغة شكل هذا إذ تل، واالهتمام باألصغر سنا بني أفراد اتمع العريب احلديث
  .العامة ةمن خالل النموذج الذي قدمته كمثال حيتذي به نظرا لعدم وضوح دورها يف احليا الجتاها

   
                                                             

  .43- 41ص ،1986 ،منوير البيتر، املرأة عرب التاريخ، تطور الوضع النسوي من بداية احلضارة إلىل يومنا هذا، فرنسا  -)1( 
  .106، ص 1993 اإلسكندرية،دار املعرفة اجلامعية، : مصر  ،حممد عاطف غيث، علم االجتماع  -)2(
  . 1994سبتمرب  23العدد إليا نوراما سيين باريري، عن جملة اليونيسكو،    -)3(
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  :التنشئة االجتماعية-3
  :تعرف التنشئة االجتماعية يف نظر موراي بأا

خرين، واليت تكون متمثلة يف البناء اآل العملية اليت يتم  من خالل هذا التوفيق بني مطالب واهتمامات"
: فهي أيضا  )1("اإلنسانطفولة وتستمر طول حياة لية التنشئة منذ الثقايف الذي يتعرض له الفرد، فتبدأ عم

طفال مراهقا راشدا ( اكتساب الفردإىل  تقوم على التفاعل االجتماعي ودف/ تعلم وتعليم وتربية عملية"
االجتماعي  مناسبة الدوار اجتماعية معينة، متكنه من مسايرة مجاعته والتوافقسلوكا ومعايري واجتاهات )شيخا
  )2("تيسر له االندماج يف احلياة االجتماعية ةوتكسبه الطابع االجتماعي معها،

  :العوامل املؤثرة يف عملية التنشئة االجتماعية -4
وهكذا تتسع دائرة تفاعل الفرد  األقارب، ومعلميهم،، م أناسا مثل األولياءهليولدون وحو األطفال إن

 سي واالجتماعي، فخروج الطفلفنطاقه النإىل  مع الغري، وتزداد معه رغباته ومطالبه، ويتعدى نطاقه البيولوجي
املدرسة جيعله يكتسب العادات السلوكية واملعاين والرموز واالجتاهات والقيم من خالل إىل  الشارع مثإىل 

ندماج الطفل يف اجلو الثقايف للمجتمع حيث تلعب هذه العوامل املؤثرة دور ويزداد ا اآلخريناحتكاكه مع 
  :األهم منها للمجتمع، نذكر كبري يف اكتساب القيم الدينية

 لبناء اتمع فهي إذن  "Micro_ orgaznisme" نظام مصغر األسرةتعترب : األسرة -1- 4
اتمع وكصدر األخالق والدعامة  وجودالوحدة األساسية للتنظيم اجتماعي رئيسي، كما أا أساس 

فاالنفعاالت  )3(االجتماعية احلياةأول دروس  اإلنساناألول لضبط السلوك واإلطار الذي يتلقى فيه 
احلضارية للمجتمع العام واتمع الصغري األسري فحسب  التأثرياتالشعورية والعاطفية لألفراد النامجة عن 

نتج من قوى النفسية الفردية فحسب بل أيضا من قوى عدة ال ي اإلنسان سلوك" Lewinلوين "

 ).Lemaire-1986لوهريد لومري ( )4(مجاعات

                                                             
. 1997،اإلسكندريةاملكتب اجلامعي احلديث الرابطة، : مصر ،حممد شفيق زكي، مدخل إىل علم النفس االجتماعيـ حممد فتحي عكاشة   -)1(

  .41ص 
  .243، ص 1984عامل الكتب، القاهرة، : ، مصر5علم النفس االجتماعي، ط  حامد عبد السالم زهران،  -)2(
  .37، ص1999، اإلسكندريةدار املعرفة اجلامعية : مصر، واحلياة العائلية اخلويل، األسرة واحلياة العائليةسناء   -)3(
  .119، ص 1998: جامعة اجلزائر،  7:العدد ، جملة العلمية للتربية البدنية والرياضية -)4(
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  :يف التنشئة االجتماعية األسرةدور  4-1-1
اليت كانت مسؤولة عن تربيته منذ  األسرةتربية الطفل تبدأ يف  :"يرى عبد الفتاح زكي موسى أن
طبيعية متكنه من أن  بإمكانياتبني أن الطفل يولد معنا  سالماإلووالدته ويف السنوات املبكرة من عمره، 

  )1("يتدرب ويتعلم

والقيم  السلوك، إذن هي أول مؤسسة تربوية وأول وسط يتلقى فيه الطفل اللغة، العادات األسرةف
كن الوحدة األسرية تغريت ناجتة من هياكل االقتصادية والسياسية اجلديدة ول ومع مرور الزمن، غرفت وغريه

النماذج  منالقدمي الذي مازال موجود ض  patriarcale "الباتر يرشي"مل متح ائيا التصور  األخرية هذه
املاضية  املكتسبات عدة مناذج وقيم متناقضة بني يف طالذي يتخب اإلنسانند وهذا ما يسبب الصراع ع اجلدية

  .وأوامر احلياة احلديثة
د دمع تارخيها الشخصي ومميزات األولياء، فهي اليت حت وهلذا، كل أسرة هلا جو خاص مبا يتماشى

، فهناك العديد من الرياضيني األبطال الذين سلوك الطفل اجتاه سلوك الطفل اجتاه بعض النشاطات الرياضية
 األسرةى تأثري دتصاصات اليت مارسها أولياءهم من قبل وهذا دليل على مخاحتلوا الساحة الرياضية يف اال

عيد البطل العاملي س: لياء على سلوك الطفل يف احتيار النشاط الرياضي، نذكر على سبيل املثالوالسيما األو

شجيعاته استطاع أن حيتل املرتب األول تأبيه وبفضل إعانته و إشرافم الذي يتدرب ختت  800جبري قرين يف 
  .يف املنافسات الدولية

  :املدرسة 4-2
جامعية حتتل مكانة كبرية يف حيان الطفل، أو  متوسطة إن املؤسسة التربوية سواء كانت ابتدائية

املؤسسة االجتماعية الرمسية اليت تقوم بوظائف التربية ونقل "هي : درسة إذن قي نظر عبد السالم زهرانفامل
  ) 2(" واجتماعيا وانفعاليا، الظروف املناسبة للنمو جسميا الثقافة وتوفري

 يف اتمع ذلك كم خالل مناهجها الجتماعية السائدةوحسب وشاد صاحل  الدمنهوري فهي القيم ا
ويف هذا املنظور متثل التربية البدنية  ) 3(اعيةار االجتمبني معايري واألدو الدراسية وتعمل على اكتساب التالميذ

  .نفسه األولياء مادة ثانوية كثريا من يضعوها يف املرتبة األخرية من حيث أمهيتها والرياضية سواء عند الطفل

                                                             
  .66ص  ،1998 اإلسكندرية،ر والتوزيع، املكتب العلمي للنش: مصر، عبد الفتاح التركي موسى، التنشئة االجتماعية  -)1(
  .226ص ،1977عامل الكتب القاهرة،  :، مصر4ط، حامد عبد السالم زهران، علم النفس االجتماعي  -)2(
  .37ص  ،1995، اإلسكندرية ،دار املعرفة اجلامعية: مصر ،رشاد صاحل دمنهوري، التنشئة االجتماعية والتأخر الدراسي  -)3(
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وهذا . ) 1(النهائية األقساممن  ابتداءفظاهرة نفور الطفل من حصة التربية البدنية والرياضية املوجودة 
خاصة وجيب أال جنهل أن الرياضة يف املدرسة متثل  ةبا على املمارسة الرياضية  ورياضة املنافسة بصفيؤثر سل

يف يتم اكتشاف املواهب الرياضية إذا مل توفر هلم فقرة كبرية حنو رياضة املنافسة مث رياضة املستوى العايل، فك
  .ية يلعب دور كبري يف توجيه الطفل حنو املمارسة الرياضيةضالتربية البدنية والريا أستاذإن  مكان للربوز،

  : مجاعة الرفاق 4-3
مع فرد أن يقيم نفسه مبقارنته أتوثر مجاعة الرفاق على األفراد من خالل ثقافة خاصة م، فهي تسمح 

فحسب حامد . الثقافة ه، فالتقييم االجتماعي ميثل عنصر هام للشباب ملعرفة وضعيته ومعلمه ضمن هذاآلخرين
  : يلي الرفاق فيما عبد السالم زهران، ميكن تلخيص أثر مجاعة 

 منو الشخصية واكتساب منط شخصية اجلماعة -1
ماعي عن طريق أوجه املساعة يف النمو اجلسمي عن طريق ممارسة اهلوايات والنمو االجت -2

 .النشاط االجتماعي
 ساسية والنقد حنو بعض املعايري االجتماعية العامة للسلوكمتوين معايري اجتماعية، وتنمية احل -3
 القيام باألدوار االجتماعية مثل القيادة  -4
 إتاحة فرصة حتمل املسؤولية االجتماعية -5
 املكانةو حاجات الفرد يف االنتماء إشباع -6

اته وتصرفاته وهذا يظهر تدرجييا مع منو كباآلخرين هلا دور كبري يف تغيري سلوإذن عالقة الطفل 
 بصفة خاصة النخبويةة مارسة الرياضية بصفة عامة والرياضعلى امل وإجياباأن تؤثر اجلماعة سلبا  فيمكن .الطفل

  )2(.التخلي عنهاأو  ممارستهاإىل  قد تدفع
  :اإلعالموسائل  4-4 

زة فالصحافة، االت، التل"  اإلعالمها مرتبط مبجيء وتطور وسائل وتقنيا الرياضة وتطور جميءإن 
أو  تقارن يف مجيع أحناء العامل والغاية منها وضع مراتبوسائل للرياضة احلديثة، فالنتائج الرياضية البد أن  كلها

  : الرئيسي يتمثل يف  اإلعالمإذن ور وسائل    mondil hiérarchieطبقات دولية

 .ومات متنوعة يف كافة االتنشر معل -1
                                                             

)1(  W.Jch. : L’absentéisme et sport à l’école, sciences et sport, mai, 1976, p103-109.   
  .262-261ص ، 1977 ،عامل الكتب، القاهرة: مصر ،4ط ، علم النفيس االجتماعي ،حامد عبد السالم زهران  -)2(



  المرأة والمجتمع    :الفصل األول

  

 16 

املعلومات اجلديدة، التسلية، الترفيه واملعارف والثقافة إىل  إشباع احلاجات النفسية مثل احلاجة -2
 .العامة وغريها

  )1(.تعديلها والتوافق مع املواقف اجلديدةأو  دعم االجتاهات النفسية، تعزيز القيم واملعتقدات -3
كبري، فكيف ال يتأثر الطفل عندما يشاهد مقابلة مهمة يف كرة  على الفرد اإلعالمإن تأثري وسائل 

  .القدم، إن نشر صور هلذا النوع من املقابالت يؤثر حتما على املمارسة الرياضية

  :الثقافة 4-5
املعتقات إن الثقافة هي العادات والتقاليد اليت تعرف عليها أفراد اتمع وهي تتضمن كذلك األفكار و

 ذلك الكل يعتقد الذي حيتوي على املعرفة:" أا  أفراد اجلماعة، كما يشري ادوارد تايلوروالقيم اخلاصة ب
واملعتقدات، الفن واألخالقيات، والقانون والعادات  وغري ذلك من القدرات والسلوك الشائع االستخدام الذي 

  ."يف اتمع اإلنسانيكتسبه 
ات حيث هلا تأثري مباشر على سلوكات الفرد عتمإذن لكل جمتمع ثقافته اليت متيزه عن غريه من ا

  .بصفة عامة واجتاهه املمارسة الرياضية وال سيما رياضة املنافسة
كما ، عمة يف الربوز من خالل طرق التربية تعكس هي األخرى السمات الرئيسة للمجتفاقتبدأ الث

 فظء الوالدة عن طريق إعانة أالم، افل أثنله، فهي أوىل املؤسسات اليت تستقبل الط اخللية األوىل األسرةتعترب 
 تتكون شخصيته حيث فيهللطفل  ون أول فضاء اجتماعيكذلك سلوك األولياء، اجتاهه، وكل هذا يإىل 

  . )2(أناهويتطور 

  :التنشئة االجتماعية على املمارسة الرياضية تأثري_ 5
ها فهي متثل للفرد مجاعة لالنتماء، أبنائإىل  هلا مكانة كبرية يف نقل الثقافة األسرةسبق الذكر أن 

وردود أفعال تنطبق مع الوسط  وأفكار وسط االجتماعي ينتج عنه سلوكاتإىل  باالنتماء فاإلحساس
  .االجتماعي الذي يعيش فيه بصورة غري شعورية

 اتفقوا على أالتقليدية واتمع الغريب، ا األسرةأن كل الباحثني الذين درسوا  فريى الباحث لومبيري
الذي ميلك السلطة االقتصادية كونه يقضي حياته يف  هو الوحيد الرجل حيث) 3(تتميز بالطابع الباريياشي

                                                             
-)1(    R- thomas : moyens de communication et promotion du sport . (Sciences et sport 1979) 

p38. 
  .116ص ، 1999دار الفكر العريب، القاهرة،  :مصر ،1ط، مسرية أمحد السيد، علم االجتماع التربية -)2(
  .118، ص 1998التربية والرياضية، ، جامعة اجلزائر معهد7الة العلمية للتربية البدنية والرياضية،العدد  -)3(



  المرأة والمجتمع    :الفصل األول

  

 17 

اخلارج، بينما البيت هو ميدان خاص باملرأة فقط وذا يعترب من املبادئ الرئيسية لألسرة التقليدية املتمثل يف 
 مرحلة البلوغ على أن تظهر دائما باخلضوع الرزانة النسوية، فالفتاة تريب وتكيف يف طفولتها وخاصة يف

  ) 1(.وهذا النوع من التنشئة االجتماعية يعوق املرأة يف حتقيق ذاا، األنثى التقليدي والطاعة وفق تعريف دور
  :الفرق بني املرأة والرجل من جانب الثقايف*

ة على أساس التفرقة والتمييز بني التقليدية اليت يتكون منها اتمع اجلزائري يف األغلبية مبني األسرةإن 
ألفرادها منذ الصغر عن طريق  األسرةيف أعمال أخرى، هذا التمييز تعلمه أو  اجلنسني سواء كان يف املعاملة

   )2(.تقل من جيل آلخرنالتربية اليت ت
ام على اإلناث حيث يستقبل ميالد الذكر بفرحة كبرية وتق) الذكور(اجلزائرية تفضل األوالد  األسرةف

احتفاالت كبرية كما يظهر التمييز يف ألعاب  األطفال أين تعطى حرية واسعة للذكر يف تعبريه البدين فهو 
جيري، يقفز، يصرخ بينما الفتاة تسحب باكرا من فضاء اللعب لتدخل العامل النسوي، فتربية الفتاة هي جمموعة 

اهرات البدنية والنفسية، وهذا يبقى مرسخ يف خاصة أثنا املراهقة فهي حتاول توقيف كل املظ من االمتناعات

  ) 3(.منذ والدته األسرةاتمع و ملكالطفل  )76، ص 1980فنوشات  يويوت( شخصيتها، حسب 
مارسة الرياضية يف مثل هذه التنشئة االجتماعية وخاصة ن نتكلم عن التعبري البدين واملأفكيف ميكن 

  .عند الفتاة
ورة وهذا منذ أن بدأت املرأة تفرض نفسها يف مجيع ااالت بدءا من ولكن مل تبقى األمور ذه الص

  .ته خالل الثورة التحريريةبالدور الذي لع
وهكذا بدأت األشياء تتغري شيئا فشيئا حيث استطاعت املرأة أن تكون عالقة جديدة مع جسمها 

ضة بأي شكل من ممارساا للريا ولكن هذا مل يأت صدفة بل بفضل مقاومتها لكل املصاعب اليت واجهتها أثناء
  .لرياضة الترفيهية، الرياضة للصحة وال سيما الرياضة املنافسة واملستوى العايلا: أشكال سواء كانت

   

                                                             
  .248ص ، 1984دار النهضة العربية للطباعة والنشر بريوت ، سناء اخلويل، األسرة واحلياة العائلية   -)1(
  .20، ص)جملة الوحدة 43عدد (دليلة رمحون، الصداقة بني اجلنسني يف اتمعني اجلزائري بني الرفض والقبول،   -)2(
  .116، ص1998ة ، جامعة اجلزائر، معهد التربية البدنية والرياضية، سن7العدد ، جملة التربية البدنية والرياضية  -)3(
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 :اخلالصة
يف جمال الرياضة أو  الثقافية ولو كانت سطحية سواء يف جمال العملو كل التغريات االجتماعية رغم أن

العامل اجلديد الذي يسمح هلا بالتغبري : ذايت، ال شعوري بني عاملني متناقضني تبقى املرأة يف صراع بصفة عامة
يف ممارستها للنشاطات البدنية والرياضة، وحتقيق التوازن أو  عن رغباا بأية صورة كانت إما يف عملها املهين

سان مث كامرأة مث بينها وبني جسمها، وعامل املمنوعات، املعتقدات والطابوهات اليت تعرقل انفتاحها كان
مازالت بعض النشاء سجينة فيه وذلك رفضا على مواجهة التغريات اليت مست املؤسسة " كرياضية حبيث

واحلفاظ على اهلوية " اجلديدة " االجتماعية العامة وهي األخرى جتد نفسها يف صراع بني بروز الشخصية 
  )1(".الثقافية األصلية 

                                                             
  .115ص ،السابقاملرجع     -)1(
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  :متهيد
أمناط اشتراك املرأة يف الرياضة على مدار التاريخ يف اتمعات الغربية منذ عام ناقش علماء األجناس 

ق م، حيث كان من املستنكر وغري املرغوب فيه اشتراك املرأة اليونانية يف األوملبياد، كما ال يسمح هلن  86
  .أيضا مبشاهدة الرجال أثناء أداءهم للسباقات

د أعطيت هلن الفرصة لالشتراك، ولكن اشتراهن دمر مسعتهن ونتيجة لثورة النساء على هذا الوضع فق
هذا يف القصص القدمية، وكان اليونانيون يعتقدون أن اآلهلة تشك يف قوة املرأة ومهارا اجلسمية، ولقد اتفق 

مع واقع األمر يف ذلك الوقت ألن السيدات الاليت كن يعرضن مهاران الرياضية يف ألعاب كن يف مستوى 
وباملثل كانت املرأة الرومانية بعيدة وحمرومة من االشتراك يف األنشطة الرياضية والتشجيع ومل يكن  :متواضع

اشتراك املرأة يف الرياضة أمرا سهال، فخالل العصور الوسطى كان الرأي أن اشتراك املرأة يف أمر غري مرغوب 
ينظر إليه من قبل الكنيسة على أنه شرطا حىت التدريب العسكري فقد كان  األسرةفيه، ويدافع فيه عن البالد و

  .ضروري، أما املرأة فهي للمرتل
يعترب حدثا كبريا ومهما  اإلسالميف ضوء ما سبق من استعراض تارخيي فإن اشتراك املرأة يف الرياضة يف 

  )1( .إذ خالله حدثت تغيريات كثرية سوف نتطرق إليها

 :اإلسالمحق املرأة يف ممارسة الرياضية يف  -1
  "علموا أوالدكم السباحة والرماية وركوب اخليل" :قول عمر بن اخلطابمن 

  .من سورة التني 4اآلية  ] تقْوِميٍ أَحسنِ في الْإِنسانَ خلَقْنا لَقَد[:وقوله تعاىل
جزء من عملية التربية العامة لإلنسان أو  بالرياضة كوسيلة من وسائل التربية اهتمقد  اإلسالمجند 

  :هذا ما يتضح يف املالمح اآلتيةاملتكامل و

ال يهمل األجسام بعد أن خلقها اهللا تعاىل وأبدعها حبكمته وذا يلتقي مع  اإلسالمإن  -
 .الرياضة يف االهتمام بالبدن

جهدا ليحقق اإلنتاج الوفري وله يكون قادرا  اإلنسانهو دين عمل، فالبد أن يبذل  اإلسالم -
 .متكنه من أدائه ومن أجل ذلك فهو يشيد بالرياضة الكتساب اللياقة البدنية القوة اليتإىل  على العمل من يفتقر

التحلي بقيم خلقية منها التعاون والتآلف وإنكار إىل  يدعو كل من الدين والتربية الرياضية -
 .الذات والصرب وغري ذلك من الصفات االجتماعية احلميدة واملقبولة اجتماعيا

                                                             
  .83، 82، 81م، ص2005خري الدين علي عويس، عصام اهلاليل، االجتماع الرياضي، الطبعة األوىل، دار الفكر العريب    -)1(
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وهزمية، ارتفاع واخنفاض هو ذا يشري بالرياضة ألا تتضمن  إن الدين ينظر للحياة أا نصر -
مواقف عديدة للتدريب على النصر تارة واهلزمية تارة أخرى مما يساهم يف اكتساب صبغة التواضع عند النصر 

 .وضبط النفس عند اهلزمية وهذا ميثل قمة الروح الرياضية العالية
 أدائها هي يف فطرها أعما لرياضية تعود عليها نفسها اليت جيب على املسلمني اإلسالمفرائض  -

 .اليت تعترب رياضة بدينة" الصالة" اجلسم بالفائدة مثل
ام اليت يتحملون فيها املسلمون االمتناع عن الطعام والشراب من الفجر حىت يفريضة الص -

 ".يةرياضة نفس" الغروب هو رياضة تعود املسلم حتمل املشاق والصعاب والصرب وقوة االحتمال
على الرجل فقط دون املرأة بل يشمل اجلنسني  اإلسالمال يقتصر أمر الرياضة وممارستها يف  -

معا، ألن املرأة متثل نصف اتمع، وحينما يأمر الدين بالرياضة فإمنا يكون ذلك بالنسبة للمرأة حبيث ال تبعد 
لنصوص الشرعية حينما توجد عن عفافها وشرفها وما ميس حيائها يف حدود املضمون الشرعي، حيث أن ا

 .املسلمني إمنا تكون للجنسني معا
والرسول صل اهللا عليه وسلم اليت اهتمت بالتربية البدنية والرياضية  اإلسالمتلك كانت تعاليم  -

هذه التعاليم مؤكدا أمهية التربية البدنية إىل  ويتناوهلا البحث العلمي اآلن بالدراسة والتحليل ليصل بعد عناء
 )1( .عامة جبميع مراحله السنية اإلنسانضية يف إعداد الشباب ووالريا

يف رعاية الطفل ويف تنشئة الصحية فالعبء األول يف تربية و إن املرأة هلا األثر األول يف تنشئة اتمع
من  هذا الطفل يقع على عاتق املرأة وعلى مسؤولياا والرياضة واملرأة جتمع بني تربية األخالق والقيم ومابني

وقع على كاهلهم عبئ العمل وتنشئة أفراد هذه األمة، فالرياضة هلا مكانتها يف خلق جيل من أسس من 
األخالق وعلى أسس من القيم، وممارسة املرأة للرياضة بصفة منظمة ومستمرة هلا تأثري إجيايب وعلى حتسني 

لكل امرأة أن تضع اعتبارها ضرورة صحتها وقدرا على حتمل اجلهد والقيام بواجباا يف احلياة، والبد 
وهذا لألثر اإلجيايب الكبري للرياضة على صحتها وحتسني  وبانتظامممارستها للتمرينات الرياضية البدينة يوميا 

األداء الوظيفي للقلب والدورة الدموية كذلك ميكنها من التغلب على اإلجهاد العصيب ومظاهر التعب البدين 
العامة، وكما أن ممارسة الرياضة بصفة مستمرة ومنظمة مفيدة للرجل كذلك هي ذلك على قدرا  وانعكاس

بالنسبة للمرأة حيث تظهر عليها العالمات اإلجيابية للتكيف، هلذا جيب أن تشجع املرأة على ممارسة الرياضة 

                                                             
 400م، ص1999نشأة املعارف أمحد حسن الشافعي، سوزان أمحد مرسي، تاريخ التربية البدنية والرياضية يف اتمعني العريب والدويل، م -)1(
،401.  
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األماكن  بصفة مستمرة ومنتظمة وأن تقدم الدولة واملسئولني عن نشر الوعي الرياضي واإلمكانيات وتوفري
الرياضية يف املناطق السكينة ويف املؤسسات ملمارسة بعض التمرينات التعويضية، وذا مل يبقى شك عن أمهية 

ا على أداء وظائفها يف احلياة واا ومقدرمع وانعكاس تممارسة املرأة للرياضة يف حتسني صحتها وزيادة كفاء
  .ذلك على رقي وتقدم الدول

 :سة الرياضة دولياحق املرأة يف ممار -2
إن املوضوعات اخلاصة حبياة املرأة يف الدول األوربية والواليات املتحدة تعد من أهم املوضوعات 

باملرأة، وأصبح شائعا يف العديد من الكليات إقامة  واالجتماعية، فقد اهتم علماء النفس اإلنسانالشيقة يف علوم 
نسائية يف عديد من الشعوب ولقد كان النشاط الرياضي ختصصية للمرأة، كما ظهرت حركات  أساسيةبرامج 

من أكثر ااالت اخلصبة للمرأة حيث يتوافر فيه اخلربات املتنوعة اليت تربز مقدرة املرأة، وعلى الرغم من ذلك 
  )1( .فإنه حىت سنوات قليلة كانت املرأة تلعب دورا ثانويا يف تاريخ الرياضة

احلضارية والقوانني الفدرالية يف الواليات املتحدة دجمت خالل  إن العديد من الظروف االجتماعية
  .السبعينات لتشجيع املشاركة الواسعة من قبل النساء والبنات يف الرياضة التنافسية

ففي حني كانت النساء يطالنب السماح هلن ملمارسة بغض األلعاب الرياضية فهن اآلن يشجعن لبذل 
حسب وإمنا يف نشاطات واسعة متتد من ركض ) األندية االجتماعية (اجلهود كل يف النشطات التقليدية

كيب وكرة القدم ومالكمة احملترفني وأسوة مبعظم التحوالت احلضارية فإن التدفق امللحوظ والرإىل  املاراتون
واحد  للنساء والبنات يف الرياضة يف الواليات املتحدة رمبا يقترن بإجهاد نفسي وتوتر وإن إعادة التنظيم جلزء

من النشرة األرضية ال حيدث مبعزل وإمنا يصاحب بانبعاث يف األجزاء القريبة من التضاريس، وبشكل مشابه 
فإن البعض يشعر أن دخول املرأة يف الرياضة التنافسية ومبستويات خمتلفة يوازي التغريات يف األسلوب اليت 

  .الضغوط والتوقعات احلضاريةتتفاعل أوجه شخصيان باحلاجات الداخلية املعقدة، وكذلك ب
إن الرياضة متثل طريقا واضحا جدا فيه تتنافس وتندفع النساء وكذلك تظهر بوضوح العديد من 

  )2( .ااالت اليت حتيط بإجناز املرأة بشكل عام داخل ااالت الرياضية
ورته العشرين املنعقدة بباريس يف املؤمتر العام ملنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة لألمم املتحدة يف د

  .ميثاق اليونسكو الدويل للتربية البدنية والرياضية 1978رين من نوفمرب شيف اليوم احلادي والع

                                                             
  .83م، ص2005خري الدين عوسي، عصام هاليل، االجتماع الرياضي، الطبعة األوىل، دار الفكر العريب،   -)1(
  .5، األردن ص2004مزوان عبد ايد إبراهيم، الرياضة للجميع، الطبعة األوىل، اإلصدار األول، دار الثقافة للنشر والتوزيع    -)2(
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حيق لكل فرد أن يتمتع بكافة احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف  اإلنسانواإلعالن العاملي حلقوق 
الرأي أو  الدينأو  اللغةأو  )أنثىأو  ذكر(  اجلنسأو  وناللأو  هذا اإلعالن دون متيز أيا كان بسبب العنصر

  .االعتباراتغري ذلك من أو  البالد،أو  الثورةأو  األصل القومي االجتماعيأو  رأي آخر،أو  السياسي
كة بني احلكومات للتربية البدنية والرياضية واملسؤولة عن تعزيز روأنشأ يف املؤمتر اللجنة بني املشت

يف هذا اال والصندوق الدويل للنصوص بالتربية البدنية والرياضية يف العامل حتقيقا لإلعالن  التعاون الدويل
  .اإلنسانالعاملي حلقوق 

يكون كل فرد حرا يف  أننسان بصورة فعالة إذا يؤمن بأنه من الشروط اجلوهرية ملمارسة حقوق اإل
وأن تكون أسباب التربية البدنية والرياضية موفورة واحملافظة عليها  واألخالقيةتنمية قواه اجلسمية والعقلية 

ومكفولة لكافة الناس وإذ يؤمن بأن تنمية القوى اجلسمية والعقلية واحملافظة عليها من حاهلا حتسني نوعية احلياة 
على التنمية على املستوى القومي والدويل، وإذ يعتقد أن التربية البدنية والرياضة تسهم بصورة فعالة يف غرس 

ية األساسية اليت تقوم عليها التنمية الكاملة للشعوب وإذ ميكن أنه جيب أن دف التربية البدنية اإلنسانالقيم 
تعزيز روح املنافسة اردة عن الغرض إىل  تعزيز الصالة بني الشعوب وبني األفراد، باإلضافةإىل  والرياضية

  .)1( وكرامته اإلنسانرام الكامل لسالمة االحترام والتفاهم املتبادل واالحتو والتضام واإلخاء

 :الرياضة واملرأة -3
علموا أوالدكم " على االهتمام بالرياضة وقد جاء هذا يف احلديث الشريف  اإلسالملقد نص  

ذا أوصانا نبينا حممد عليه الصالة والسالم بأن نعلم أوالدنا الرياضة وهذه " السباحة والرماية وركوب اخليل  
أيضا أن العقل السليم يف اجلسم السليم ومن هنا  ة جيب أن نستهدفها يف أعمالنا ونقول الشك خري وصي

  .فالرياضة هلا أمهية كبرية يف تكوين اتمع وخاصة للمرأة
الواقع أن املرأة هلا أثرها األول يف تنشئة اتمع ويف رعاية الطفل ويف تنشئته الصحية فالرجل يف عمله، 

تربية هذا الطفل يقع على عائق املرأة وعلى مسؤولياا ومن هنا كان تقديرنا وكان  ولكن العبء األول يف
كما أن الرياضة واملرأة جتمع مابني تربية " فاجلنة حتت أقدام األمهات" للمرأة  اإلسالمتقدير القيادات كلها، و

أبتت الدراسات العلمية  األخالق والقيم وما بني وقع على كاهلهم عبء هذا العمل وعبء تنشئة أفراد أمة،
وجود اختالفات بيولوجية بني الرجل واملرأة وهلذا جيب مراعاة هذه الفروق عند اختيار األنشطة الرياضية 

                                                             
  404.3، 403،ص  1999حسن أمحد الشافعي، سوزان أمحد مرسي، تاريخ الرياضة يف اتمعني العريب والدويل منشأة املعارف   -)1(
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لديها الوقاية الكافية هلذه  للمرأة جيدة ألتناثر مطلقا باملشاركة يف اهود البدين حيث أن أجهزا الداخلية
  ) 1(.رأة بلياقتها البدنية عن طريق التدريب املنتظم ملمارسة الرياضةاحلركات، وأوصت بضرورة اهتمام امل

 باستمرار صعوبة رغباا يف احتالل موقعها املناسب يف اتمع حيث تواجد لكن املرأة تعاين من مسألة
وال ، رجلالواضح بينها وبني ال يف إثبات جدراا ومقدرا يف إجناز مثليات العمل املقدمة عليه، وهذا التميز

حىت اتمعات والبلدان  إلمكاناااتمع  من عدم تقرير تقتصر على جمتمع معني وإمنا ال تزال املرأة تعاين
  .متطورة صناعيا وألسباب متعددة

فاملرأة بكل اتمعات يالحقها تصور اجتماعي حول إمكاناا  الذهنية والبدنية، ودورها وضيفتها يف  
يف اتمع، فهي األم واملربية  لوضعيتهاكون عليه من شخصية وسلوك، فكل شيء مرسوم اتمع ما جيب أن ي

 تبقى أسرية نظرة اتمع وتوقعاته بأا ال تتفوق. وهي املعلمة واملمرضة، وعندما ختتار مهنة تشارك فيها الرجل
  .ا وال إلمكانياا الفرديةإذا أثبت جدارا وتفوقت، فتلك اجلدارة والتفوق ال تسند هل ىتعلى الرجل، وح

حتجب  وعلى الرغم من التغيري احلاصل على هذه النظرة يف العديد من اتمعات، فإن الفرص ال تزال
العايل، حىت يف أعمال  املرأة يف االجناز إمكانيةإىل  تشري عن املرأة إثبات جدارا على الرغم من أن هناك دالئل

رأة يف الريف تؤدي أعماال بدنية مرهقة مثلما يقوم ا الرجل، ويف حاالت رب حكرا على الرجال، فاملتاليت تع
فإن املرأة قامت بتشغيل املصانع اليت كان يديرها الرجال وأنتجت مثل إنتاج الرجل، ويف جمتمعنا  احلروب

ال تزال  هلا املرسومة االجتماعيةالعريب بشكل عام، اقتحمت ميدان العمل وأثبتت جدارا، إال أن الصورة 
قائمة بغض النظر على طبيعة اتمع، علما أن هنالك تطوير طاقات املرأة من جانب والعمل على تعديل نظرا 

، هذه الصورة عن املرأة وهذا التصور االجتماعي ال يزال يالحق املرأة يف ميدان اتمع هلا من جانب آخر
السائدة، فضال عن املعتقدات الدينية يعيق  م االجتماعيةالتربية البدنية والرياضة، فالعادات املوروثة واألحكا

الرياضية، فتبقى حبيسة هذا اإلطار، فهذا اعتقاد سائد يف عموم  املرأة من حتقيق رغبتها يف ممارسة األنشطة
 االعتقاداتتفسد جسمها، وتؤثر يف أجهزا الداخلية، إال أن هذه واتمعات هو أن الرياضة تقتل أنوثة املرأة 

  .ال جتد الدليل العلمي
بالرياضة حمدودة يف العديد من اتمعات ألسباب حضارية واجتماعية وثقافية  مشاركة املرأة وال تزال

مساواة حقيقية مع الرجال فيما خيص غرض التدريب إىل  ودينية عديدة، واملرأة يف كل اتمعات تنظر
ؤسسات الرياضية، حيث أن فرض التدريب غري متكافئة مع اخلاصة بامل اإلداريةوالرعاية واألعمال  والتشجيع

                                                             
  48،52نفس املرجع السابق ص  -)1(
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اتمع والطقوس القائمة فيه كما أن الصحافة الرياضية أو  وهي ال جتد التشجيع الكايف يف العائلة نظريها الرجل
  ) 1(أخبار الرياضيني الرجال، يف حني أن متنح لكال اجلنسني بشكل متكافئ تعلق على

 :اضةأمهية ممارسة املرأة للري -4
 اضة بصفة منتظمة ومستمرة هلا تأثري إجيايب عل حتسني صحتها وقدرا على حتمليإن ممارسة املرأة للر

بواجباا يف احلياة، كتأثري على الرجل وهنالك بعض الصفات اخلاصة باملرأة من ناحية تركيبها  اجلهد والقيام
  .ا يف الربنامج التدرييب والتمرين الرياضي هلاوالفيسيولوجي أي البدين والعضوي اليت جيب مراعا الترشيحي

مراعاة لتركيب املرأة البيولوجي جند أن تقنني اهود الرياضي للمرأة خيتلف عن الرجل من ناحية الكم 
  . والكيف

أنواع معينة من األنشطة الرياضية، فقد أصبح من النادر أو  وممارسة املرأة للرياضة ال تقتصر على النوع
واملرأة متارس اآلن كثريا من أنواع  .وعا من أنواع الرياضة مل تتمكن املرأة حىت اآلن من طرقه وممارستهأن جتد ن

  .فقط الرياضة اليت مل يسمح هلا قدميا مبمارستها واليت كانت مقصورة على الرجال

عاما أعلن بعض علماء أمراض النشاء للرياضة تؤثر على بروز وتضخم عضالن ويؤثر 40منذ  
اختلفت  اليوم اخلاصة ن كنساء ولكن نظرة العلماء بالوظائفذلك على أجهزن الداخلية وعلى قيامهن ك

ذلك ما تراه اليوم من ممارسة املرأة للعديد من أنواع الرياضة  على وبدأوا يسمحون مبمارسة الرياضة، وأكرب
كن مسموحا هلا قدميا مبمارستها، وإحرازها اليت مل ي األوملبيةاحمللية والدولية ويف الدورات  على املستويات

م  1500يف سباق  األوملبية 1972يف دورة : مراتب التفوق والنجاح، وعلى سبيل املثال السماح هلا مثال

اشتركت املرأة يف مباريات التجديف وكرة اليد للمرة  1976عدوا ألول مرة، كذلك يف دورة مونتريال سنة 
  ) 2(.األوىل أيضا

  :ائد ممارسة املرأة للرياضة نذكر منهاومن بني فو
  ضتالنشاط البدين حيرق احلريرات، كلما  وحتركت، كلما حرقت حريرات أكثر، ولتعلموا

 .الصعود واهلبوط يف درج املرتلأو  تشغيل املكنسة الكهربائية: أن املرأة تقوم حبركات اعتيادية مثل
 امج ختفيض الوزن، فالكثريون من البشر الكبري يف برن حالتمارين تساعد املرأة على النجا

يصلون خط النهاية حيث يبدوا هلم أن احلمية الغذائية وكمية التمارين تعطي دفعة أخرى لتبدأ املرأة من جديد 
                                                             

، الدار العلمية 2007ل األو اإلصدار، علم االجتماع التربوي الرياضي، الطبعة األوىل، إبراهيمإياد عبد الكرمي العزاوي، مروان عبد ايد   -)1(
  .129، 130، 131للنشر والتوزيع، ودار الثقافة للنشر، عمان ص
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التمارين .أن التمارين القوة تساعد أكثر على بناء العضالت وحرق املزيد من الدهون كما .قدان الوزنفب
لسرعة االستقبالية للجسم، وستبقى هذه السرعة مرتفعة لوقت أطول حىت عند توقف تساعد املرأة على زيادة ا

النشاط، لذلك يأكل األشخاص النشطون ما يشؤون دون أن يزيد وزم بينما وزم يزداد الكساىل يف وزم 
  .مبجرد رؤيتهم للطعام

 ملرأة أن تتجنب تساعد التمارين وخاصة الصباحية منها على النوم بشكل أفضل، ولكن على ا
ممارسة الرياضة مساءا ألن ذلك جيعلها يقظة، فإذا اضطرت ملمارسة الرياضة قبل النوم بساعات فيجب أن 

  يكون ذلك جمرد مشي سريع
 إفراز الدماغ هلرمون إىل  التمارين جيدة للجسم والروح معا، فهي حتسن املزاج، وذلك راجع

 .تناول الشكالطةأو  عند الوقوع يف احلب الذي يفرز هفهذا اهلرمون هو نفس) إندروفني(السعادة 
  القلب، وسكر الكهول، وارتفاع ضغط  بأمراض اإلصابةتقلل التمارين الرياضية من خطر

 .الذهنية كالكآبة األمراضعد وتقي من العديد من ا، كما تس...الدم  وسرطان الثدي، وهشاشة العظام
 على أن يكون  ذلك عن طريق تدريب جسمكالرياضة تساعد املرأة على الصرب والتحمل و

 .أكثر مرونة وحركة مستخدما كمية طاقة أقل
 ا، الرياضة هي مفتاح التحكم يف وزن اجلسمتساعد عل حرق السعرات احلرارية الزائدة،  أل

 )1(.وبالتايل بقاء اجلسم دائما يف وزن وشكل جيد
دقيقة من التربص يوميا، إن مل يكن 3إىل  وتشري التوصيات اخلاصة برياضة احلمل، أن احلامل حتتاج

  :يوميا على األقل من األسبوع، وفوائد الرياضة للحامل كثرية، نسرد أبرزها

 .التقليل من زيادة الوزن أثناء احلمل -
 .تقليل متوسط وقت الوالدة -
 .مضاعفات والدة أقل -
 .)2(نقاهة أسرع بعد الوالدة -

                                                             
  .ويةعبد الرمحان أقرع، الطب الرياضي، الرياضة النس. منتديات الزهراوي، د -)1(
  .املنتديات الرياضية، العقل السليم يف اجلسم السليم، فوائد ممارسة الرياضة -)2(
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 :األساس البيولوجي للمرأة -5
االختالفات التشرحيية إىل  البيولوجي حول فروق الرجل واملرأة يعزي األمريف إطار املستوى 

ووظائفها، إن عامل اختالف اجلنس معروف للجميع ولكن البد من شرحها هنا، وكذلك إلقاء الضوء على 
ضي بني عالقته بالرياضة ومبعىن بسيط يقال أن الرجل أكرب وأقوى من املرأة، وعلى العموم ال ميكن التمثيل الريا

وهذا معناه أنه . النوعني وبالرغم من أن بعض الفتيات والسيدات أكرب وأقوى من الرجال يف أحيان كثرية
يوجد عدد من الرجال أصغر وأقل قوة من النساء ويف بعض السباقات يكون الرجال ذوي مستوى ضعيف 

طفال والعناية م، والدورة الشهرية، أن ارتباط املرأة باحلمل وتربية األإىل  نسبيا، ويعزى االختالف الشاهد
  .وهذا جيعلها أقل ميال للتدريب عن الرجال حني إعدادهم لألنشطة الرياضية

اإلجناز يف األنشطة الرياضية، وجد أو  املتوسط احلسايب للرجل واملرأة يف مستوى التحصيلإىل  وبالنظر
ال، وهذا يرجع ملستوى األداء يف حني أنه توجد أن املتفرجني ألنشطة السيدات أقل من املتفرجني ألنشطة الرج
  .)1(سيدات ذوي مستوى مهاري عال جدا يف كثري من الرياضات

الطفل ينمو وجيد اتمع قد أعد له األدوار واألعمال اليت أن ال يتجاوزها وخيتار ما هو مالئم جلنسه، 
لوب متوقع للرجل وآخر للمرأة، لذلك فالختالفات يف اجلنس تتوفر على سلوك الفرد، حيث أن هناك أس

وحماولة التجاوز تبدو غري مقبولة اجتماعيا، وعلى الرغم أن االختالفات يف اجلنس قاطعة وواضحة، لكن ليس 
رمبا متتلكها بشكل يفوق الرجل، فالرجل عادة أطول من املرأة، أو  كل املواصفات اليت تعزي ال متلكها املرأة،

طول بكثري من الرجال، وما يصح على الطول يصح على القوة، فالقوة تعد صفة لكن هناك العديد من النساء أ
 باكتسابالرجل، ولكن هناك العديد من النساء اللوايت ميتلكن قوة أفضل من الرجال وقليل من التدريب كفيل 

ء من التفضيل املرأة ما فقدته من قوة، نتيجة لألعمال املوضوعية هلا واليت متارسها يوميا، ولغرض التعرف بشي
علينا أن نراجع االختالفات املوجودة بني اجلنسني يف مراحل  النمو، وتشخيص ما هو يف غري صاحل املرأة يف 

  .األلعاب الرياضيةأو  مسألة ممارسة األنشطة
إن عملية املقارنة بني الرجل واملرأة خالل الفروقات اجلسمانية جيب أن يقترن جبوانب أخرى، فهل 

الرجل االعتيادي واملرأة االعتيادية واملرأة االعتيادية أم بني الرجل املمارس لنوع من الرياضة وامرأة املقارن بني 
  .أخرى، فالرجل الرياضي هو نفسه

                                                             
  .103، ص2005خري الدين عويس، عصام اهلاليل، االجتماع الرياضي، دار الفكر العريب، الطبعة األوىل  -)1(
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خيتلف عن الرجل غري الرياضي من حيث الطول والوزن والبناء اجلسمي، فضال عن ذلك فهو ميتلك 
درب نتيجة للتدريب الطويل واملتواصل، كذلك فإن الفروقات قابلية ألداء احلركات أفضل من الرجل غري املت

: يف االجناز الرياضي بيت الرجل واملرأة ليس نتيجة الفروقات الفردية بينهن، وإمنا لعوامل أخرى عديدة منها
فرص التدريب وطريقة نشوء ومكل منها، واخلربات احلركية لكل منها، فهذه جوانب كلها إجيابية للرجل 

بية للمرأة، وجيب أن ال يغيب عن البال أن الفروقات الفردية هي أصال موجودة بني األفراد من ولكنها سل
  .اجلنسني الواحد قبل أن تكون بيت الفردين، ولكل منهما ميثل جنسا خمتلفا

وعلى الرغم من االختالفات الواضحة بني اجلنسني تبقى عدة حقائق قائمة وهي أن إجنازات املرأة يف 
اضة ال تزال مستمرة ورائعة، وبتحسن مستمر، ويف العديد من الفعاليات الرياضية، وهذا التحسن جمال الري

ناتج عن عديد من التغريات اليت طرأت على مشاركة املرأة يف الرياضة، ومنها حتسن أسليب التدريب وتوفر 
ة املرأة يف جماالت العمل الفرص التدريبية اجليدة، وكذلك تغري النظرة االجتماعية حنو مشاركة حنو مشارك

واهلواية، ومنها جمال الرياضة حيث ما برحت املرأة الرياضية تعاين من النظرة الضيقة اجتاه ممارستها للرياضة، 
كذلك فإن املرأة الرياضية قد حتسنت ثقتها بقدرا وإمكانياا مما نتج عن حتسن دافعيتها حنو ممارسة الرياضة 

اخلصوص فإن مدريب ومدرسي التربية البدنية والرياضية مؤهلون أكثر من ، وهلذا وحتقيق اإلجنازات األفضل
غريهم بتحمل مسؤولية توفري الفرص اجليد ملشاركة املرأة يف الرياضة، وبالتايل احلصول على مناخات اجيابية 

  )1(ملشاركة املرأة يف الرياضة

   

                                                             
، الدار العلمية 2002الرياضي، الطبعة األوىل، اإلصدار األول إياد عبد الكرمي العزاوي، مروان عبد ايد إبراهيم، علم االجتماع التربوي  -)1(

  .133، 132، 131ص. للنشر والتوزيع، عمان
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  :اخلالصة
ياضة ال تزال تقيد املرأة الرياضة، ولذلك وجب تغيري هذه إن النظرة الضيقة اجتاه مشاركة املرأة يف الر

النظرة االجتماعية، والبد من توفري العوامل املختلفة املرتبطة مبشاركة املرأة يف الرياضة، وهذه النظرة ال ميكن 
نظر فصلها عن املعتقدات األخرى اجتاه أمهية وفاعلية مشاركة املرأة واجنازها يف امليدان الرياضي، بغض ال

األفكار اخلاصة مبشاركة املرأة يف الرياضة، وهذا يعين أن أو  القاعدة اليت تستند عليها تلك املعتقداتأو  اخللفية
تكيف أو  رأة يف الرياضة، وهذا اإلسهام اجلاد اجلماعي كفيل بإحداث تعديلمجيع الفرص جيب أن تتاح أمام امل
  .القات وقيم جديدة من أجل مشاركة املرأة يف الرياضةترسيخ عإىل  يف العالقات االجتماعية اليت تؤدي

وهكذا مل يعد هناك أي جمال للشك يف فائدة الرياضة الكبرية ودورها اإلجيايب الفعال يف حتسني صحة 
  .ومقدرا على أداء وظائفها يف احلياة واتمع وانعكاس ذلك على رقي وتقدم الدول املرأة وزيادة كفاءا
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 :رياضةتاريخ ال -1
رغم انتشارها، الرياضة كعنصر أساسي يف جمتمعنا ال تزال مبهمة أي غري معروفة بالشكل املناسب، 
تعرف مثال على أا عبارة عن نشاط قادر فقط على قمع الطاقات اليت ميلكه املراهق الذي ال يتوافق مع 

إىل  هذا الرياضة كوسيلة للرجوع كوسيلة لتنومي اجلمهور، ولتلبية حاجياته للحلم وأكثر منأو  الدراسة،
  .اهلمجية

إىل  أحكام مسبقة قبل أن تدرس بشكل علمي، وهلذا ال بد من الرجوعإىل  إذن تعرضت الرياضة
  .تارخيها ومفهومها استنادا على ما ورد يف املراجع املتعلقة ذا املصطلح

  :نوعنيإىل  ميكن تصنيف تاريخ الرياضة
ؤكد على استمرارية هذه الظاهرة اليت قد يكون أصلها قدمي كقدم الثقافة األوىل جتمع السريورة اليت ت

يف حد ذاا، والعكس بالنسبة للنوع الثاين الذي يتمثل يف التحاليل اليت تؤكد أن حداثة هذه الظاهرة نسبية 

جع جلون ، ظهر مر17يف بريطانيا يف إطار تطوير املؤسسات الصناعية، ويف اية القرن  19نشأت يف القرن 

بعص األفكار ( أي) jhon locke ) (1963,Thoughts Concerning Education(لوك
، جاء مبا نسميه اليوم الرياضة حيث بدأت تتطور يف املدارس املتوسطة اإلجنليزية خالل القرن )املتعلقة بالتربية

: نذكر على سبيل املثال، يرجع الفضل هلذه املدارس هلذه املدارس اليت اقترحت رياضات حديثة وعديدة 18
كرة القدم، املالكمة، الروقيب وكذلك كل القواعد املتعلقة ا يرجع الفضل ملدير مدرسة الروقيب لتوماس 

سنة " Tom Browns Schods Day" وهذا يظهر من خالل املرجع) Thomas Arnold(أرنولد

الرياضة للشباب حيث لتعليم ) Manuel(كمرجع وجيز 19والذي اعترب حىت أواخر القرن  1857
 )1(اإلجنليزية القدمية مث يف البلدان) قلوسكوسونيةناأل( انتشرت بسرعة هائلة، أوال يف البلدان يف البلدان

 .األخرى
 :تعريف الرياضة من اجلانب الديين -2

، فاألجسام والعقول حتتاج إليها اإلنسانإنّ الرياضة مبعناها الشامل نشاط إنساين ال ينفكّ عن طبيعة 
اجلسدي، واخلمول العقلي، وقد كان ترويض  والضعفالرياضة أصيب بامللل  اإلنسانيف كل حني وإذا أمهل 

األجسام قدميا يتم بوسائل خمتلفة كاجلري والسباق واملصارعة والفروسية والسباحة، وغري ذلك من أنواع 

                                                             
- )1(  Données encyclopédiques, copyright C 2001 Hachette, Multimédia, Site 

http://frencyclopdia-khb.yahoo.com/articles/do/do_4137dPO.PTML . 
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الرياضة (، ورياضة األجسام)ويةالرياضة املعن( رياضة العقول والقلوب: الرياضات، فكانت الرياضة بقسميها
  .معروفة، منذ وقت مبكر) البدنية

فالرياضة النفسية واملعنوية مثالً تشمل أموراً كثريةً، جيمعها األدب مع اهللا واألدب مع الناس، ويتفرع 
ومعىن ذلك أن يروض العبد نفسه على حسن التعامل مع اهللا حىت يصبح ذلك له .... عنها كل خلق حسن

أن يلقى اهللا، فمن روض نفسه على مراقبة اهللا عاش كذلك متيقظاً من الغفلة، ومن روضها إىل  ةجبلة وسجي
  .على ذلك روضتاهللا إىل  على احملاسبة واخلشية وااللتجاء

وكذلك األدب مع اخللق، فينبغي للعبد أن يروض نفسه على التخلف باألخالق احلسنة، واألدب 
األدب :( قال املناوي. تحلم، والصرب بالتصرب، وال يتم ذلك إال بترويض النفسالرفيع مع الناس، فإن احللم بال

). يف فضيلة من الفضائل اإلنسانرياضة النفوس، وحماسن األخالق، ويقع على كل رياضة حممودة يتخرج ا 
يف علوم  وخاصة ابن القيم اجلوزي والغزايل وحنوهم ممن تكلم -رمحهم اهللا -ما يذكر السلف الصاحل وكثريا

  .رياضة النفوس: النفس هذه املعاين من الرياضة، ويطلقون عليها

  :أنواع الرياضة املعنوية -2-1
عنوية إتقان بعض فنون العلم اليت عمادة يف األداء احلركة، سواء كانت حركة ومن أنواع الرياضة امل

سم إال ألن فيها ترويضاً للذهن على الفكر كما يف املسائل احلسابية يف علم الرياضيات، وهي ما مسيت ذا اال
  :حركة اللسان كإتقان فن التجويد وتالوة القرآن، ولذلك قال يف اجلزريةأو  .التفكري الدقيق، واالستنتاج

  إال رياضة امرئ بفكه    وليس بينه وبني تركه   
  .املعىن األول من معاين الرياضةأو  هذا ما يتعلق بالقسم األول

فهو رياضة األجسام ولياقتها بأمور عديدة، لتصبح قوية مرنة، بعيدة عن كثري من : أما املعىن الثاين
  :اهللا عليه وسلم أنه قال ىوقد كان القُدامى يعتنون ا أميا عناية، بل جاء عنه صل... األدواء والعلل اجلسدية

] ّبأَحو ريخ ّالْقَوِي نمؤإىل  لْمّنِ الضمؤالْم نم اللَّه نعتاسو كفَعنا يلَى مع رِصاح ريي كُلٍّ خفو يفع
 زجعلَا تو فقوة املؤمن هي القوة املعنوية والقوة من حديث أيب هريرة) 2664(رواه مسلم ( ....]بِاللَّه ،

  :هللا تعاىلالبدنية، وال تتم القوة البدنية إال بالتمرن والتدريب وممارسة الرياضات، وأيضا فقد قال ا
 من وآخرِين وعدوكُم اللّه عدو بِه ترهبونَ الْخيلِ رباط ومن قُوة من استطَعتم ما لَهم وأَعدواْ ﴿

ونِهِمالَ د مهونلَمعت اللّه مهلَمعا يمقُواْ ونفن تٍء ميي شبِيلِ فس اللّه فوإِ يكُملَي مأَنتونَ﴾ الَ وظْلَمت 
واإلعداد يكون بقوة اإلميان وقوة األجساد، وقوة األجساد ال تكون إال بالرياضات املختلفة ، .]60: األنفال[

فقد ثبت  -رضي اهللا عنها -رياضة اجلري هو وأم املؤمنني عائشة - صل اهللا عليه وسلم -وقد مارس رسول اهللا
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يف بعض أسفاره وأنا جارية مل أمحل اللحم ومل  -صل اهللا عليه وسلم -مع النيبخرجت :( عنها أا قالت
 فسابقته فسبقته، فسكت، حىت إذا) تعايل حىت أسابقك:( فتقدموا، مث قال يل) تقدموا:( أبدن، فقال للناس

ىل تعا:( فتقدموا، مث قال) تقدموا:( فقال للناسمحلت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه يف بعض أسفاره 
رضي  -وعن سلمة بن األكوع. )1( )هذه بتلك:( ، فسابقته فسبقين، فجعل يضحك وهو يقول)حىت أسابقك

وأن أحد الصحابة طلب  -صل اهللا عليه وسلم -مع رسول اهللا)  ذي قرد( أم كانوا يف غزوة -اهللا عنه
 )3(بني اخليل اليت أضمرت -ه وسلمصل اهللا علي -سابق النيب.  )2(املدينةإىل  املسابقة فانربى له سلمة وسابقه،

مسجد بين رزيق، وكان عبد اهللا إىل  من احليفاء، وأمدها ثنية الوداع، وسابق بني اخليل اليت مل تظمر من الثنية
  ....ناقة ال تسبق -صل اهللا عليه وسلم -وكان للنيب ،)4( فيمن سابق ا -رضي اهللا عنهما -بن عمر

صل  -ل اهللا عليه وسلم رياضة الرماية واملناضلة وركوب اخليل، قالومن الرياضة اليت حث عليها ص
قال " فقد عصاين:" رواه مسلم، ورواه ابن ماجة بلفظ) من تعلم الرمي مث تركه فقد عصى:( -اهللا عليه وسلم

  ".ليس منا:" األلباين صحيح بلفظ
مع عتبة فرقد بأذربيجان أن كتاب عمر وحنن  أتانا:" وجاء يف البخاري عن أيب عثمان النهدي أنه قال

رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم ى عن احلرير إال هكذا وأشار بإصبعه اللتني تليان اإلام قال احلافظ يف 
أما بعد فاتزِروا " بعد قوله مع عتبةَ بن فرقده بعاإلمساعيلي فيه من طريق علي بن اجلعد عن ش زاد:" الفتح

وعليكم بلباس أبيكم إمساعيل، وإياكم والتنعم وزي العجم، ، والسراويلانتعلُال وألقوا اخلفاف وارتدوا و
وعليكم بالشمس، فإا محام العرب، ومتعددوا واخشوشنوا واخلولقوا واقطعوا الركب وانزوا وارموا 

  ...احلديث" األغراض، فإنّ رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم
   

                                                             
 ).7007( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع رقم. رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه -)1(
 .أي قُلل علفها حىت يرتل منها العرق، مث تلف بشيء حىت يقوى حلمها ويشتد، لتصبح قوية على حتمل املسافات الطويلة: أضمرت -)2(
 .رواه البخاري ومسلم -)3(
 .رواه البخاري -)4(
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رياضة املصارعة، وقد روى : - صل اهللا عليه وسلم -اليت مورست يف زمن النيب نواع الرياضاتأومن 
صل  -أن يصارعه فصارعه النيب -وسلمصل اهللا عليه  -كانة طلب من النيبأبو داوود عن حممد بن علي بن ر

  .)1( )فصرعه -اهللا عليه وسلم
مما يدل على اهتمامه  -صل اهللا عليه وسلم -فهذا بعض ما نفل من أنواع الرياضة يف زمن النيب
  .وعنايته صل اهللا عليه وسلم بتربية البدن والروح على حد سواء

وأما يف زماننا فقد اختذت الرياضة ألوانا عديدة، واهتم ا اهتماما بالغاً، حيث وضعت هلا يف كل 
من ترفيه ، ياضاتمع البون الشاسع بني ما يرد اليوم من وراء تلك الر.. دولة وزارة خاصة تعتين بكل شؤوا

، حيث كان املقصود من ذلك تقوية -صل اهللا عليه وسلم -ومتعة بل وإفساد أحياناً، وما كان يريده حممد
البدن على مواجهة أعداء اهللا وصدهم عن حمارم املسلمني، والدفاع عن الدين واألعراض واألنفس، ال الرياء 

  .والدنانري والسمعة واستعراض العضالت والفوز حبفنة من الدراهم

 :مفهوم الرياضة -3
  :مفهوم الرياضة حسب ميدان الدراسة -3-1

بالنسبة للفيزيولوجي، فهو ، فيف امليدان العلمي، كل واحد حياول أن يعرف الرياضة حسب اختصاصه
  :عنصرين أساسيني لتعريف الرياضة االعتباريأخذ بعني 

 .Coût énergeétiqueالطاقة املستهلكة  -1
 .Accoutumance à l’effortالتعود على اجلهد  -2

  :عتبارفهو يأخذ بعني اال) Névralgique(سبة لالختصاص يف البيولوجية العصبيةبالن

 .La coordinationالتنسيق  -1
 .معاجلة املعلومات من طرف اجلهاز العصيب -2

Le traitement des informations par le système nerveux  
  .عرفها يف إطار تطور بعض مسات الشخصيةبالنسبة لالختصاص يف علم النفس، فهو يو

                                                             
وصححه احلافظ سنده يف تلخيص احلبري إىل ابن جبري فقال . 3/102: رواه الترميذي وأبو داود، وجود إسناده ابن كثري يف البداية والنهاية -)1(

 صل اهللا عليه وسلم، فصرعه النيب صل اهللا عليه ركانة صارع النيب .إسناده صحيح إىل سعيد بن جبري، إال أن سعيداً مل يدرك ركانة: 1523/ 4
أن يزيد بن ركانة صارع النيب صل : وقد روى أبو بكر الشافعي بإسناد جيد عن أبن عباس رضي اهللا عنهما: قلت ).غريب( وقال الترمذي. وسلم

ما وضع ظهري إىل  !يا حممد: لما كان يف الثالثة قالاهللا عليه وسلم، فصرعه النيب صل اهللا عليه وسلم ثالث مرات، كل مرة على مائة من الغنم، ف
 .فقام رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم. األرض أحد قبلك، وما كان أحد أبغض إيل منك، وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا، وأنك رسول اهللا
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يف علم االجتماع هو اآلخر يراه قبل كل شيء مبثابة فعل ثقايف مييز اتمعات الصناعية  االختصاصيف
  .واالجتماعية

  .الرياضة جد معقدة من حيث نشأا وتكوا أنباعترف  من آخرن ليسوا ووأخرياً التارخيي

  :ماءمفهوم الرياضة حسب بعض العل -3-2
إن ما مييز الرياضة عن باقي ألوان النشاط البدين الرياضي هو طابعها التنافسي وقد عرفها األمني خويل 

وهي طور متقدم من األلعاب وهي األكثر تنظيماً  اإلنسانأحد األشكال الراقية للظاهرة احلركية لدى :" بأا
  .)1( "واألرفع مهارة

حتقيق أفضل النتائج املمكنة إىل  التدريب البدين يهدف" ":Kosola" تعرف كوسوال الرياضة بأا
  .)2("يف املنافسة ال من أجل الرياضي فقط إمنا من أجل الرياضة يف حد ذاا

فريى أن الرياضة مثل أعلى الذي يتطلب التخلي، " Charle Baudel" أما بالنسبة لشارل بودل
  .)3(التضحية وإرادة الفوز جتعل من اللعب عمال وإمتحاناً

نركز على مفهوم : Pierre Parlebas: مفهوم الرياضة حسب العامل بيرب برلوبا -3-3

حيث يقترح . كونه أكثر وضوح ودقة أمام تعدد اآلراء واختالفهاP.Parlebasالذي جاء به بيرب بارلوبا 
  :هذا املفهوم حسب ثالثة مميزات

 .Pertinence motriceاحلركية املناسبة  -1
 .Codification motriceلق باملنافسة القواعد اليت تتع -2
  .Institutionnalisationالتأسيسية  -3

 Engagementأن هذا النشاط يظهر يف االلتزام احلركي P.Parlebasيرى : احلركية املناسبة -أ
moteur. 

 .فائزفهو عبارة عن كل القوانني اليت ترتبط باملنافسة اليت تسمح بتعيني ال: القواعد املتعلقة باملنافسة - ب
 .قد تكون وطنية، لكن يف غالب األحيان فهي دولية تنظم املنافسات الدولية: التأسيسية -ج

                                                             
 .32، ص1996أمني النور اخلويل، الرياضة واتمع، العدد سلسلة عامل املعرفة الكويت سنة  -)1(
 .املرجع السابق -)2(

- )3(  Fabiand.L, et Ives. M ,L’esprit de compétition sportive, Ed:Voilland, Paris,1980 ,P56. 
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، نسمى الرياضة عندما تتوفر مجيع هذه النقاط يف وقت P.Parlebasإذن حسب الباحث 
  .)1(واحد

 :الرياضة النسوية -4
  : متهيد

ث كانت مفصلة متاماً عن املواجهات امللعب األومليب حيإىل  كانت النساء قدمياً ممتنعة من الدخول

لكن، لن يطيل ) mythologique(الرياضية، هلذا كن تنظمن ألعان وحدهن تكرمياً ألمرين امليتولوجية

  ).Explooites( التاريخ على كل إجنازاا

مؤسس األلعاب  Le Baron Pierre De Coubertinحىت البارون بيرب دو كوبريتان 
ية اإلنسانمشاركة املرأة يف هذه األلعاب رغم الصفات اليت كان يتميز ا كروح كان ضد  األوملبية احلديثة،

والبيداغوجية، رأى يف البداية أن دور املرأة يكمن يف التشجيع وتوزيع اجلوائز للفائزين واألبطال ولكن هذا مل 
اء يف عامل الرياضة، ظهر ذلك يف العامل حوار واسع وغين خيص دخول وتولع النس انتشراليوم،  )2(يدم طويال

الفيدراليات الدولية والرياضيون يف حد  C.I.Oاللجنة الدولية األوملبية ( من خال هياكل احلركة األوملبية
إىل  حترض الدور الفعلي للمرأة يف امليدان الرياضي وهذا أدى اليت تعمل لنشر جمموعة من املقاييس اليت) ذام

هتمام بتدريب املرأة على أعلى لية يف اإلجنازات الرياضية ومن هنا بدأ االظهور بطالت حققن مستويات عا
  .إىل جنب مع الرجل وسخرت اإلمكانيات اهلائلة للرياضة النسوية املستويات جنباً

 :الرياضة النسوية يف العامل -5
إىل  ن منطقةمرت الرياضة النسوية مبراحل تارخيية واختلفت م: حملة تارخيية للرياضة النسوية يف العامل -5-1

حبق النساء يف " كريت" أخرى وذلك باختالف األنظمة السياسية واملعتقدات االجتماعية، اعترف يف جزيرة
الرياضة واليت كانت مقتصرة على العنف وهذا يربهن للجميع أن عمل املرأة ال ينحصر يف البيت فقط ممارسة 

 .)3(النريان ومتثلت النشاطات يف قيادة العربات، الصيد وألعاب مصارعة

                                                             
- )1( Données encyclopédique, copyright C 2001 Hachette, Multimédia,Site  

http://frencyclopédia. Yahoo.com/article/do/do_4137_PO.PTML  
- )2(  M.Belabed, Les femmes dans le monde des sport, magazine 1997,ed CNIDS N° 10ISSN 

1111- 4754 ,P18. 
- )3( Ogesby- Carol, Le sport et la femme, ed: Vigot 1982, P16. 
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اليت كانت يف نظام اجتماعي صارم، كانت الفتيات مطالبات بأن تكن يف لياقة بدنية " سيارطة" يفأما 
اليت متلك صحة جيدة تنجب حتماً أطفال ذو صحة جيدة وهذا عامل كان يف االعتقاد أن األم مناسبة حيث 

لممارسة الرياضية حوايل السنوات السابعة حىت ل ”سيارطة“إجيايب بالنسبة للدولة، وهلذا كان سن بداية نساء 
  .تتزوجن

ليموت، " تاحييتوس" ناقص الصحة عند والدته عند والدته يف جبلأو  كنت العادة، ترك الطفل عدمي
  .)1(فهذه املنطقة مل تكن ترحب إال بأطفال ذوي احليوية العالية

وأثينا هي األخرى تؤمن بأمهية ممارسة النشاطات البدنية اليت كانت ترتكز أساساً على تربية منسجمة 
للذهن، البدن، اجلمال واألخالق ولكنها كانت مقتصرة على الرجال فقط بينما النساء كانت سجية غرفة أين 

  .)2(حركة الرياضيةتقمن مبراقبة البيت، العبيد وتربية األطفال وهذا ال يترك هلا الوقت لل

، اقتصرت الرياضة عند 14ويف أواخر القرن . أما أوروبا الصيد بالصقر، والصيد باألسهم والقوس
بينما مل يكن للنساء ( التنس حالياً) نساء الطبقة النبيلة حيث كن ميارسن التزحلق على اجلليد، ألعاب الكف

ودائما يف أوروبا، أنشأت بعض النساء عدة  19القرن العاديات الوقت الكايف ملمارسة مثل هذه األلعاب، ويف 
  .مدارس لتربية املرأة وحتسني صحتها بفضل النشاطات البدنية

، بدأت تظهر رياضات الفرق مث دجمها ضمن برامج التربية البدنية ائياً حيث 19ويف أواخر القرن 
وبعد سنوات من املضايقة .... رة، اخلانتشرت وتوسعت يف املؤسسات التعليمية مثل كرة اليد، السلة، الطائ

 1885ظهر محاس شديد للنشاطات الرياضية عند النساء، هذا ساعد على إبراز فرق نسوية حمترفة ويف عام 
لعبة السيف، السباحة، التزحلق على اجلليد، املزالق : ظهرت البطولة العاملية أخرى ويف رياضات أخرى مثل

  .املمارسات للرياضة والعجالت وهكذا ازداد عدد النساء

، ظهرت عدة حركات يف الواليات املتحدة األمريكية من طرف 1920سنة  20ويف القرن 

مطالبة باحلقوق الوطنية إلعادة النظر يف احلقوق السياسية واملدنية  1960الرياضيات وحركات أخرى سنة
  .)3(للنساء

                                                             
  .37ص2004- 2003جبامعة اجلزائر، معهد سيدي عبد اهللا سنة جستري رسالة ماإزري سوانلدة مكيوسة،  -)1(
 .38، صنفسهاملرجع  -)2(
 .38، صنفسهاملرجع  -)3(
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يومنا هذا، توسعت دائرة إىل  )1(وهكذا تطورت الرياضة النسوية يف العامل منذ احلرب العاملية
النشاطات الرياضية النسوية وأصبحت املرأة تزاحم الرجل يف شىت املنافسات الرياضية ويف خمتلف النشاطات 

 .وهي دائما حاضرة يف التجمعات الرياضية الدولية الكربى
 : الرياضة النسوية يف اجلزائر - 6

الرجال فقط حيث كان الغرض منها هو تكوين على  االستعماراقتصرت الرياضة اجلزائرية يف عهد 
أفراد أقوياء بإمكام الدفاع عن الوطن بينما ما يسمى بالرياضة النسوية مل يكن هلا وجود يف تلك الفترة ألن 

  .دور املرأة يتمثل يف تأدية األشغال املرتلية
ت املرأة مجيع امليادين فالرياضة النسوية ظاهرة حديثة، بدأ االهتمام ا بعد االستقالل حيث اقتحم

والسيما ميدان الرياضة وتبني ذلك من خالل الفرق النسوية يف الرياضات اجلماعية ككرة السلة، كرة اليد، 
  .ألعاب القوى، السباحة، اجلمباز وغريها: بروزها يف الرياضات الفرديةإىل  وكرة الطائرة وباإلضافة

إفريقية وعاملية، وصلت مشاركة عدة بطوالت وطنية، ويف الثمانينات، ازدادت مشاركة اجلزائريات يف
 1986و 1980الفتاة يف الرياضة املنظمة من قبل الفيدراليات الوطنية يف الرياضات اجلماعية بني السنوات 

عرفت الرياضة النسوية تدهورا كبريا إذ وصلت ممارسة الفتيات يف  1986ولكن بعد سنة  %52إىل 
  .)CNIDSأرشيف ملتقط على مستوى املركز الوطين للتوثيقات الرياضية .(%37إىل  الرياضات اجلماعية

ميكن تفسري الضعف بالتغريات يف األحداث االجتماعية والسياسية اليت وقعت يف اتمع اجلزائري سنة 
واليت كانت هلا تأثري سليب على الرياضة بصفة عامة والرياضة النسوية بصفة خاصة، وكانت من آثار  1998

  .األحداث، تعرض بعض الرياضات املمارسات ألعمال العنف والتهديدات هذه
إىل  كما واجهت الرياضة النسوية عدة مشاكل منها ما يتعلق بأفكار احملافظة، التقاليد واألعراف،

جانب ظهور الفوارق بني اجلنسني على مستوى الرياضات عامةً وعلى مستوى النخبة إذ منع لفرقة كرة القدم 
  )2( .ة يف منافسات دوليةاملشارك

أما يف التسعينات بدأ اتمع اجلزائري يتقبل نوعا ما صورة املرأة الرياضية وهذا بعد االنتصارات اليت 

م، عزيزي يامسينة 1500حققتها بعض الرياضات وخاصة رياضة ألعاب القوى مثل العداءة حسيبة بوملرقة يف 
  .يف السباعي، سليمة سواكري يف اجليدو

                                                             
 .، الصفحة نفسهامرجع السابق -)1(
 .41، ص249العدد 1991عز الدين حممد، الرياضة النسوية هذه العقدة، جملة الوحدة سنة   -)2(
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على الرغم من هذا تبقى الرياضة عند بعض النساء جمرد أسطورة، ألن اتمع حدد هلن أدوارا  لكن
 )1( .أخرى غري ممارسة الرياضة

هناك شرحية من النساء :)CNDISأرشيف ملتقط على مستوى املركز الوطين للتوثيقات الرياضية (
  )2( اليت متارسن الرياضة مبختلف أشكاهلا التعبريية

 Sport pour la santé: للصحةالرياضة 
حتسني احلالة الصحية إىل  هي عبارة عن نشاطات وتدريبات بدنية اليت دف

 Tranzenberg)، 1980، 150) ( 1980،150رانزنربق،(
 Sport de Mase: الرياضة الكتلية -

  .هي ممارسة نشاط رياضي معني بشكل واسع من طرف عدد كبري من املمارسني أثناء أوقات الفراغ

روتينغ (حتقيق أحسن نتيجة شخصية يف نشاط رياضي معنيإىل  تتميز بكوا دف: رياضة املنافسة -

Rothing ،1983 ،229( 
هدفها هو حتقيق أحسن نتيجة ممكنة يف مجيع املستويات، ( رياضة النخبة: رياضة املستوى العايل -

ح جتاوز الذات وإرادة قوية يف بذل جهد وطنية، قارية ودولية، تتضمن رياضيني حمترفيني الذي يغلب فيهم رو
 .اليت تعترب دافعتهم األوىل

 Thérapie par le movement: الطب الرياضي -
 ).Rothing ،1980 ،75روتينغ ( كوسيلة ملعاجلة األمراض واآلالم عن طريق النشاطات العضلية -
 : الرياضات غري املناسبة للمرأة -7

ناسب وطبيعة تكوين املرأة ومن هذه األلعاب واملسابقات هناك بعض األلعاب واملسابقات اليت ال تت
أكثر : جري املسافات الطويلة/ اجلودو/ هوكي االنزالق/ كرة القدم/ املصارعة/ املالكمة/ مايلي رفع األثقال

القفز بالزانة ورمي املطرقة يف / م يف اختراق الضاحية واملاراتون5م مسابقات املضمار وأكثر من 3000من 
 .املسابقات املائية مثل التجديف والقوارب/ لقوىا باألع

                                                             
)1( - Hanifi Samia" le statut de la femme et le sport" El Watan Dimanche7.11.93.  

  -)2( Weineck.J.Biologie du sport، Ed Vigot،1992،p11،12 
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 : وسائل ممارسة الرياضة للمرأة -8
توصل بأن  اإلسالممل حيرم املرأة من ممارسة الرياضة ويف كل الدراسات حول الرياضة يف  اإلسالمإن 

منت احلركة درجة بأن العبادات والشعائر الدينية تضإىل  من األديان السماوية اليت تم بالرياضة اإلسالم
البدنية ومزجت نشاط اجلسم مع نشاط الروح كما أن النيب عليه الصالة والسالم كان ميارس ألوانا خمتلفة من 

إىل  األنشطة الرياضية كما كان يشجع الصحابة على ممارسة األلعاب واملسابقات الرياضية وأما بالنسبة
 عليه وسلم مع عائشة رضي اهللا عنها ألكرب دليل من رياضة املرأة فإن تسابق النيب صلى اهللا اإلسالمموقف 

خرجت مع النيب " وتقول أيضا" سابقين النيب صلى اهللا عليه وسلم فسبقته:" على ذلك، فتقول رضي اهللا عنها
تعايل : تقدموا فتقدموا، مث قال يل: يف بعض من أسفاره وأنا جارية مل أمحل اللحم ومل أبدن فقال للناس

: بقته فسكت عين حىت إذا محلت اللحم وبدنت ونسيت معه يف بعض أسفاره للناسابقته فسأسابقك فس
  )1("هذه بتلك: تعايل حىت أسابقك فسابقته فسبقين فجعل يضحك وهو يقول: تقدموا فتقدموا، مث قال

  :كيف وأين هلا أن متارس الرياضة  -9
حية صية والتربوية والكيف متارس املرأة األلعاب واملسابقات الرياضية من أجل فوائدها البدن  ) أ

واالجتماعية ومن مث فإا تستطيع أن ترتدي املالبس احملتشمة املناسبة لديها وطبيعة تكوينها وخري املالبس 
لة التدريب املكونة من جاكت وبنطلون فضفاض وهي التعيق احلركة ويف نفس الوقت فإا احلديثة هي بد

 .لباس حمتشم ومناسب
ن متارس بعض أنواع الرياضة مثل التمارين والريشة الطائرة وتنس ورياضة تستطيع املرأة أ: أين - ب

أما . املؤسسة التعليميةأو  يف املدرسةأو  السهم واحلركات األرضية يف اجلمباز وكذلك الطائرة يف حديقة املرتل
مراكز أو  اصة باملرأةية تنشىء األندية الرياضية اخلاإلسالمبالنسبة لباقي الفئات من النساء فإن بعض اتمعات 

اجلمعيات املتخصصة فمثل هذه املؤسسات الرياضية تتيح الفرصة لفئات كثرية من جمتمع النساء أو  التدريب
  .مزوالة خمتلف ألوان األنشطة الرياضية يف جو من احلرية واإلطمئنان وحتت إشراف أخصائيات متدربا

   

                                                             
  -)1( islamtoday. Net/bohooth/ artshow-86-7125.htm 
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  :اخلالصة
 بة ممارسة الرجلمبقارنتها مع نساضة رغم أا متثل نسبة قليلة إن املمارسة النسوية ملختلف أشكال الري

املتعلقة بنسبة املشاركة يف مجيع الواليات بالنسبة للجنسني، ذكر وأنثى يف  اإلحصاءاتانظر جدول ( 
، ميكن أن تبني مدى إرادة املرأة على التعبري على مساواا مع الرجل يف اتمع الذي يشجع )املالحق

إن  )1(أن تغري مثل هذه التصورات االجتماعية فرمبا حتاول املرأة عن طريق الرياضة، بني اجلنسني اةمساوالال
املستقبل،  أجيالصحة  إمهالرأة الذي ينتج عن املصحة   إمهالالرياضة النسوية ملختلف املستويات يعين  إمهال

 األولوية إعطائهامن لتربوية اليت ال بد ا األوساطمطلق خاصة يف  أمروهلذا تطوير وتعميم املمارسة النسوية 
وذا الصدد،نظم أول لقاء وطين بوهران . اليت تتمثل يف الدافعية والكفاءة االزمة اإلطاراتالطلقة بفضل توفري 

تطوير الرياضة و ة مسألة الرياضة النسوية يف اجلزائر، مثل أهداف هذا اللقاء يف إعادة االعتبارشملناق 1996
ناتج عن عدم التكفل الفعلي هلذه الظاهرة من  األخريةتدهور الرياضة النسوية خالل الفترات  ذإ ،النسوية

وظاهرة عزوف التالميذ وخاصة الفتيات  انعدام الرياضة يف املدارس وخاصة االبتدائية . طرف السلطات املعنية
دون  إعفاءشهادات ( رضاءإعن طريق شهادات ، شىت غري مربرة ألسبابمن حصص التربية البدنية والرياضية 

  .)complaisanceمراقبة وفحوص طبية جدية، 
مت اكتشافها يف الوسط الرياضي املدرسي الذي هو نذر من بني  ،القارية والدولية، الوطنية طالتبفال

  مبثابة خمزن حقيقي للمواهب  Talentsقدماء البطالت  

  1983- 1971يف رياضة كرة اليد  شقيدو -
 1980ملبية مبوسكو واأل األلعاب شاركت ألول مرة يف بوطمني سكينة اليت -
 1992 العاب القوى ومتر يف 1500كبطلة عاملية  1991حسيبة بوملرقة اليت برزت يف طوكيو  -

 .نةربشلوب كبطلة أوملبية
 .الرياضة اجلزائرية عامة والنسوية خاصة نوغريها  من الرياضات اليت شرف 
  

                                                             
)1(  kerzabi. M «  les championnes dans le sport algérien » thèse de doctorat ; ISTS, daly 

brahim ; 1996 p10. 
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املناسب وامللم مبوضوع البحث، والذي ضم لنظري الذي يتناول الرصيد املعريف بعد دراستنا للجانب ا  
دراسة العوائق اليت حتول الطالبات ضبط وشرحت وبينت املفاهيم العامة للبحث لتسهل علينا ثالثة فصول 

  .اجلامعيات عن ممارسة الرياضة
للوقوف على واقع  امليدانيةسة ، بإجراء الدرا)اجلانب التطبيق(اجلزء من الدراسة يف هذا وسنحاول 

ذكرة، وذلك املإىل  الرياضة النسوية يف احمليط اجلامعي، وكذلك التحقق من املعلومات النظرية اليت قمنا بضمها
جلمع املعلومات وحتليلها ومناقشتها واخلروج  اليت وزعت على الطالبات اجلامعيات باستعمال أداة اإلستبانة

  .بنتائج واقتراحات

 :االستطالعية الدراسة -1
تعد الدراسة االستطالعية اخلطوة األوىل اليت تساعد الباحث يف إلقاء نظرة عامة حول جوانب الدراسة 

ذلك للتأكد من مالئمة املوضوع املختار ملكان وزمان الدراسة وتوفر املعلومات الالزمة امليدانية لبحثه، و
داة املستعملة جلمع املعلومات ومعرفة الزمن والتحقق من مدى صالحية األ ،اء هذه الدراسة بنجاحإلجر

  .املناسب واملتطلب إلجرائها
 قمنا، "العوائق اليت حتول الطالبات اجلامعيات عن ممارسة الرياضة: "فمن عنوان البحث أال وهو

ا ورد انتقائية حسب م واللوايت سنقوم بتوزيع االستبيان عليهن بطريقة باختيار الطالبات اليت يدرسن يف اجلامعة
  .يف موضوع االستبيان، لنستطيع احلصول على نتائج مقبولة

 :اال املكاين والزمان  -2
قاعة املطالعة بقطب مت اخذ عينة عشوائية من الطالبات اجلامعيات اللوايت يستخدمن : اال املكاين -2-1

  .شتمة جامعة حممد خيضر بسكرة

، إذ مت 2016غاية شهر ماي إىل  تداء من شهر جانفيلقد مت إجراء هذا البحث اب :اال الزماين -2-2
احملصل  جاعه، مث مجع املعلومات يف جداول إحصائية الستخراج النسب مث حتليل النتائجرتوزيع االستبيان واست

  .اإلحصائي األكثر استعماال يف مثل هذه األحباث spssعليها باستعمال طرق اإلحصاء وبرنامج 
عينة البحث عبارة عن طالبت جامعيات يدرسن بالقطب اجلامعي شتمة، دون  كانت :اال البشري -3- 2

سنوات الدراسة، لكن يتفقن مجيعا يف عدم ممارستهن للرياضة يف الوقت أو  التخصصأو  عامل السن مراعاة
  .احلايل
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هو تلك اموعة األصلية اليت تأخذ من العينة، وقد : "من الناحية االصطالحية: جمتمع البحث -3
 .)1("أي وحدات أخرىأو  ، تالميذ، سكان،مدارس، فرق: ون هذه اموعةتك

أو  ويطلق على اتمع اإلحصائي اسم العلم وميكن حتديده على أنه كل األشياء اليت ميتلك اخلصائص
  .السمات القابلة للمالحظة والقياس والتحليل اإلحصائي

  .حممد خيضر بسكرة خاص جبامعةلذا فقد ارتأينا يف حبثنا هذا أن يكون جمتمع البحث 

  :عينة البحث وكيفية اختيارها -3-1
كأداة إلجراء الدراسة مت  االستبيانإىل  حجر األساس يف أي دراسة ميدانية تستندباعتبار أن العينة 

من  جزء من جمتمع الدراسة الذي جتمع منه البيانات امليدانية، وهي تعترب جزءا: " اليت تعرف بأا اختيار العينة
  .)2("الكل، مبعىن أنه تؤخذ جمموعة من أفراد اتمع على أن تكون ممثلة تمع البحث

وهي كذلك النموذج الذي يعتمد عليه الباحث إلجناز العمل امليداين، وبالنسبة لعلم النفس وعلوم 
اصر جمتمع حبث ، والعينة هي اموعة الفرعية من عن"أشخاص"التربية البدنية والرياضية تكون عبارة عن 

  .معني
وحبكم املوضوع الذي حنن بصدد دراسته حاولنا أن نأخذ عينة ممثلة للمجتمع األصلي عمليا ومنطقيا 
خيضع ملقاييس دقيقة وموضوعية، ميكن ضبطها ميدانيا وفق متساوية مع وحدات اتمع األصلي، وذلك دف 

سبيا على الظاهرة االجتماعية واخلروج ن إسقاطهامث التوصل للتمثيل الصحيح واجليد للنتائج احملصل عليها، 
  .ورفع نسبة ممارسة الطالبات للرياضةباقتراحات وتوصيات تساهم يف حتسني 

وحبكم أن قاعة املطالعة هي نقطة استقطاب لكافة الطلبة الذين يدرسون مبختلف التخصصات املتاحة 

  .لبة متواجدة بقاعة املطالعة بالقطب اجلامعي شتمةطا 30مت اختيار عينة عشوائية تتكون من جبامعة بسكرة، 
، باعتبارها أهم املمارسات الشائعةأو  وبعد توزيع االستبيان قمنا جبمع البيانات، ووصف الظروف

أن عملية البحث إىل  صعوبة إقناع املبحوثني باجلواب على أسئلة االستبيان بكل شفافية وصدق،خطوة بسبب 

منها، مث  30استمارة متكنا من استرجاع  36 إذ قمنا بتوزيعلبيانات وحتلل بدقة، ال تكتمل حىت تنظم هذه ا
مث  حلساب عدد التكرارات اخلاصة بكل سؤال مث حساب النسب املؤوية لكل منها، قمنا بتفريغ االستبيانات

 .االستنتاجات ذات الداللة واملغزى حلل املشكلة املطروحةب اخلروج

                                                             
 .14، ص2003، بدون طبعة، دار الفكر العريب، القاهرة، "م التربية البدنية والرياضيةاإلحصاء االستداليل يف علو: "حممد نصر الدين رضوان  -)1(
 .334، ص2007، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 1، ط"مناهج وأدوات البحث العلمي يف العلوم االجتماعية:"رشيد زروايت  -)2(
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 ):املوضوعية - الثبات -لصدقا(الشروط العلمية لألداة  -4
 قبل الشروع يف توزيع االستبيانات على الطالبات، مت مناقشة أسئلتها مع جمموعة من األساتذة

أو  وذلك لتصحيح، )الصدق، الثبات، املوضوعية(وفق الشروط العلمية املتبعة يف مثل هذه البحوث املتخصصني
 .بطرقة صحيحة ة االستبيانحذفها متاما، مث إعادة صياغأو  تغيري بعض األسئلة

 :ضبط املتغريات ألفراد العينة  -5
فرضيات البحث تبني لنا أن هناك متغريين اثنني، أحدمها مستقل واآلخر تابع، وهم إىل  استنادا

  :كالتايل

أحد أو  وهو عبارة عن املتغري الذي يفترض الباحث أنه السبب األساس: تعريف املتغري املستقل -5-1
  معرفة تأثريه على متغري آخرإىل  ة، ودراسته قد تؤدياألسباب لنتيجة معين

  ."الطالبات اجلامعيات: "حتديد املتغري املستقل -5-2

وهو متغري يؤثر فيه املتغري املستقل وهو الذي تتوقف قيمته على مفعول تأثري قيم : تعريف املتغري التابع -5-3
ستقل ستظهر على املتغري املتغريات األخرى، حيث أنه كلما أحدثت تعديالت على قيم املتغري امل

  .التابع
 "ممارسة الرياضة:" حتديد املتغري التابع -5-4

 :املنهج العلمي املتبع  -6
إن طبيعة املوضوع تلزمنا على إتباع املنهج الوصفي املسحي، وذلك متاشيا مع الظاهرة اليت حنن بصدد 

النفسية، أو  التعليمية،أو  عيةظاهرة من الظواهر االجتماإىل  على استقصاء موجه عتمادهالدراستها، وذلك 
وكشف مجيع جوانبها، لتحديد العالقة بني عناصرها  كما هي قائمة يف احلاضر، وذلك بقصد تشخيصها

   )1( .اجتماعيةأو  نفسيةأو  ، تعليميةالداخلية واخلارجية
لدراسة وبعد ذلك يتم ضبطها كميا عن طريق مجع املعلومات وتصنيفها وحتليلها، وبالتايل إخضاعها ل

حتديد الظاهرة وحتليله، وتفسريها، ومقارنتها، إىل  وصف ما هو قائم بالفعل بل يهدفإىل  فهو ال يهدف
نثري ا رصيد معارفنا عن تلك الظاهرة،  وذلك قصد التوصل ملعرفة عملية دقيقة، وتعميمات ذات معىن

جند أن الضرورة العلمية تقتضي ، لذلك كموضوع أسباب عدم التحاق الطالبات بقسم التربية البدنية والرياضية

                                                             
 .51، ص1974، مطبعة العاين، بغداد، 1الزوبعي والغنام، مناهج البحث يف التربية، ج  -)1(
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أو  موقف معنيأو  السائدة املرتبطة بظاهرةع ائدراسة الوق" املناسب يف  منا استخدام املنهج الوصفي باعتباره
  .)1("جمموعة معينة من األوضاعأو  جمموعة من األحداثأو  جمموعة من األفراد

 :األدوات والتقنيات املستعملة يف البحث  -7
  .قد اعتمدنا يف دراستنا على أداة االستبيانا سابقا كما ذكرن

متتاز هذه الطريقة بكوا تساعد على مجع املعلومات اجلديدة واملستمدة مباشرة من  :االستبيان -7-1
املصدر واملعلومات اليت يتحصل عليها الباحث من خالل املقابلة، واليت ال ميكن أن جندها يف الكتب، إال أن 

  :خلاص جلمع املعلومات يتطلب إجراءات جديدة ودقيقة من البداية، نذكر منهاهذا األسلوب ا

 .حتدي اهلدف من االستبيان -
 .حتديد وتنظيم الوقت املخصص لالستبيان -
 .اختيار العينة اليت يتم استجواا -
 .وضع عدد كاف من االختيارات لكل سؤال -
 .وجود خالصة موجزة ألهداف االستبيان -

  .جد الباحث بنفسه ليسجل األجوبة واملالحظات اليت تثري البحثاوتاملثايل يف األسلوب هذا ويتجلى 

وفرز  بعد مجع كل االستمارات اخلاصة بالطالبات اجلامعيات نقوم تفريغ: الطريقة اإلحصائية -7-2
االستبيانات، وتتم هذه العملية حبساب عدد التكرارات لألجوبة اخلاصة بكل سؤال، وبعدها يتم حساب 

  :ب املئوية بالطريقة اإلحصائية التاليةالنس
  

  =النسبة املئوية
  X  100العدد الفعال 

  جمموع العينة
  

   

                                                             
 .66، ص2003حسني عبد احلميد رشوان، يف مناهج العلوم، بدون طبعة، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، مصر،   -)1(
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 :إجراءات التطبيق امليداين  -8
بعد أخذ املوافقة من طرف املشرف، قمنا بطباعة االستمارة اخلاصة باالستبيان املوجه للطلبات 

اجلامعي شتمة بسكر، أين التقينا بالطالبات يف  حنو القطب 2016جانفي  25، توجهنا بتاريخ اجلامعيات
ومأل االستمارة  شرح وتوضيح مضمون االستبيان لتسهيل عملية اإلجابة على األسئلةإىل  سعيناقاعة املطالعة و

  .2016أفريل  28بكل حرية وذلك حىت تاريخ 
قشة هذه النتائج لنشرع لنقوم بعد هذه الزيارات بااللتقاء باملشرف واستشارته يف طريقة التحليل ومنا

  .يف حتليلها
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  :متهيــــد
جبمع البيانات املتعلقة مبوضوع الدراسة من خالل اجلانب امليداين،  يتوجب على الباحث أن يقوم

  .أن يقوم بتبويب البياناتظري حسب الفرضيات املطروحة، وهذا بعد خطأ اجلانب النأو  للتأكد من صحة
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  .االستبيان اخلاص بالطالبات اجلامعيات لحتلي - 1
  :مينع الطالبات عن ممارسة الرياضة االجتماعيو الوسط البيئي :احملور األول

  هل هناك فرد من عائلتك مينعك عن ممارسة الرياضة   : السؤال األول
  معرفة الشخص املسبب يف منع الطالبات من ممارسة الرياضة : الغرض من السؤال

  .ة الرياضةيوضح إجابة الطالبات حول رأيتهن أن أحد أفراد هن مينعنهن من ممارس: 1اجلدول رقم 
  اموع  ال  نعم   

  30  12  18  التكرار
  %100  %40 %60  النسب

  

  
  

من الطالبات متتنعن عن  %60 نسبة أن ،1اجلدول رقمنالحظ من خالل : مناقشة النتائجو حتليل
أحد أو  األخأو  ن يتدخل األبأ فإما ،سيطرمو حتكم أفراد األسرةإىل  السبب يعودو ممارسة الرياضة

بالتايل تبقى عقلية املرأة منحصرة يف عقلية و ،حتفظا عليهاو فيمنعها من ممارسة النشاط الرياضي خوفااألقارب 
 ،بعقليتهن بانفرادهنمنهن  % 40 ىلدأأسرا فهي مقيدة ال حرة على العكس النسبة املتبقية من الطالبات 

  .جتدها عائقا فلمحتررنا من العقلية األسرية و
  .)الطالبة اجلامعية( ابنتها وتوجهات األسرة العربية املسلمة الزالت تتحكم يف تصرفات أننستنتج : االستنتاج

   

60%

40%

التكرار

نعم

ال
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   ؟هل ثقافة جمتمعنا متنعك عن ممارسة الرياضة: 2رقم السؤال 
   .الطالبات بثقافة اتمع معرفة مدى تأثر :الغرض من السؤال

  .اليت متارس الرياضة الطالبةيوضح ما مدى تأثري ثقافة اتمع على  :2اجلدول رقم 
  اموع  ال  نعم  

  30  12  18  التكرار 
  %100  %40  %60  النسب

  

  
من الطالبات أثرت فيهن  %60أن نسبة ، 2رقم  نالحظ من خالل اجلدول: ناقشة النتائجمو حتليل

ق ال منحصرا يف نطاق ضيقدمية بقي جمتمعنا متمسكا بأفكاره  ذإ ،كانت عائق هلنو ،ثقافة اتمع العريب
ثقافة اتمع ب تشبعن ذإ ،بثقافة اتمع العريب تتأثرلم فمنهن  %40نسبة  أما ،يتجاوز نطاق التفكري العريب

  .فلم ميتنعن عن ممارسة الرياضة ،أفكاره تبننيو ، الغريب
  .العريب اإلسالمي بثقافة اتمع متمسكةنستنتج مما سبق أن املرأة املسلمة ال تزال  :االستنتاج

   

60%

40%

التكرار

نعم

ال
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  ؟نظرة اتمع للمرأة اليت متارس الرياضة نظرة سلبية أن هل ترين :3رقم لسؤال ا
  .املرأة اليت متارس الرياضة إىلتوضيح نظرة اتمع : الغرض من السؤال

  .ىل املرأة اليت متارس الرياضةإيبني نظرة اتمع  :3جدول رقم 
  اموع  ال  نعم  

  30  11  19  التكرار
  %100  %36.7  %63.3  النسب

  

  
من اتمع تنظر للمرأة الرياضية  %63.3أن نسبة  ،3رقم نالحظ من خالل اجلدول :مناقشة النتائجو حتليل

 %36.7أما نسبة  ،جمتمعنا العريبقيم ا ما يتناىف مع ذهو ،مترجلةو ه املرأة يف نظرم متفتحةذفه ،نظرة سلبية
النشاط الرياضي القيام بفعليها  ،رأة يف الرياضة كحق الرجلترى أن حق امل ن اتمع فنظرا نظرة اجيابية إذم

  .بتماسك العالقات بني األفراد اوبالتايل يكون اتمع متماسكاالجتماعية، ألنه يقوي من العالقات 
  .لن تتغريو نستنتج أن نظرة اتمع للمرأة اليت متارس الرياضة نظرة سلبية مل :االستنتاج

   

60,30

36,70

التكرار

نعم

ال
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  ؟رسة الرياضة تنقد أنوثتكهل مما :4رقم السؤال 
  .معرفة مدى تأثري ممارسة الرياضة يف أنوثتك :الغرض من السؤال

  الطالبة أنوثةرياضة يف اليوضح أثر ممارسة  :4دول رقماجل
  اموع  ال  نعم  

  30  11  19  التكرار 
  %100  %36.7  %63.3  النسب

  

  
تركز أن تريد ترى أن املرأة   %63.3أن نسبة ، 4 نالحظ من خالل اجلدول رقم :مناقشة النتائجو حتليل

ه األنشطة ذرستها هلاألن مم ،ال تريد أن متارس النشاطات الرياضيةو ،على واجباا الدراسية العملية فقط
مركزها وا ما يتناقض مع الطبيعة ذهو ،جتعلها ال ختتلف عن الرجال مطلقاو ل من أنوثتهالستق اعتقادهاحسب 

 أناقةو أن الرياضة تزيد املرأة رشاقة %36.7يف حني ترى النسبة املتبقية  ا،ني حدده جمتمعذال االجتماعي
  .ومزجيتها نفسيتها من كما حتسن ،مجاالو

  .أنوثتهانستنتج أن ممارسة املرأة للرياضة تنقص  :االستنتاج
   

63,30

36,70

التكرار

نعم

ال
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  ؟تقاليدكو هل ممارسة الرياضة متس من عاداتك :5رقم السؤال 
  .تقليد املرأةو الرياضة متس من عادات ا كانتذإما معرفة  :الغرض من السؤال

  .يدهنلتقاو كانت ممارسة الرياضة متس من عادان اإذ عن ما يوضح إجابات الطالبات :5جدول رقم
  اموع  ال  نعم  

  30  14  16  التكرار 
  %100  %46.7  %53.3  النسب

  

  
  

 ن الطالبات يرون أن العاداتم %53.3نسبة  أن،نالحظ   5رقم  جلدولامن خالل  :مناقشة النتائجو حتليل
ي يعتربونه غري حمتشم، بينما أجابت ذللباسها الو نظرة اتمع هلا مع ، مع ممارسة الرياضةىفاال تتنليد االتقو

  .ال تؤثر على ممارسة الرياضةأصبحت التقاليد و من الطالبات أن العادات %46.7نسبة
  .العوائق اليت حتول الطالبات اجلامعيات عن ممارسة الرياضة منليد تعترب االتقو نستنتج أن العادات: االستنتاج

   

53,30

46,70

التكرار

نعم

ال



 تحليل ومناقشة نتائج البحث  الفصل الخامس

  

 56 

  ؟هل لديك أي معلومات عن األنشطة اليت متارسها الطالبة :6رقم السؤال 
  .معرفة الرصيد املعريف حول ثقافة الرياضة النسوية: الغرض من السؤال

  أةيوضح إجابات الطالبات عن الرصيد املعريف حول رياضة املر :6جدول  رقم 
  اموع  ال  نعم   

  30  9  21  التكرار 
  %100  %30  %70  النسب

  

  
عن  معرفية من الطالبات لديهن خلفية %70نسبة  ،أن جند 6رقم  من خالل اجلدول: حتليل النتائجو مناقسة

من الطالبات  %30 نسبة جند أنيف حني  ،الصغرذ ممارستهن للرياضة منإىل  ا يرجعذهو ،الرياضة النسوية
  . للرياضة نعدم ممارستهإىل  ا راجعذوه ،لديهن أي خلفية عن الرياضة اليت متارسها املرأةليست 

  .يةورياضة النسالنستنتج أن معظم الطالبات ال ميارسن الرياضة بسبب الضعف املعريف حول  :االستنتاج
   

70,00

30,00

التكرار

نعم

ال
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   ؟هل تستطيع املرأة ممارسة األنشطة الرياضية اليت ميارسها الرجل: 7رقم السؤال 
  .معرفة قدرة املرأة يف ممارسة األنشطة الرياضية اليت ميارسها الرجل :لغرض من السؤالا

  مقارنتها مع الرجلو يوضح معرفة مدى قوة املرأة يف ممارسة الرياضة :7جدول رقم
  اموع  ال  نعم  

  30  10  20  التكرار
  %100  %33.3  %66.7  النسب

  

  
ترى أن  %66.7أن نسبة كبرية من الطالبات  ،7رقم  دولاجل نالحظ من خالل :مناقشة النتائجو حتليل

فبما أن املرأة يف العهد اإلسالمي تقاتل جنبا جلنب  ،املرأة تستطيع ممارسة األنشطة الرياضية اليت ميارسها الرجل
من الطالبات ترى أن  %33.3 أما نسبة الرجل فكيف ال تستطيع ممارسة األنشطة الرياضية اخلاصة به،مع 
فالرجال قوامون  ،ألن املرأة ال متلك قدرات الرجل وقوته ،ة ال تستطيع ممارسة كل أنشطة الرجل الرياضيةاملرأ

  .على النساء
  .نستنتج أن املرأة هلا قدرات على ممارسة األنشطة اليت ميارسها الرجل :االستنتاج

   

66,70

33,30

التكرار

نعم

ال
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  تمعا انتقادهل هناك عائق عن ممارسة الطالبة للرياضة بسبب  :8رقم السؤال 
  .جمتمعنا للمرأة اليت متارس الرياضة انتقادمعرفة مدى  :الغرض من السؤال

  .اتمع يسبب عائق يف ممارستهن للرياضةانتقادات حول رأيتهن بأن  يوضح إجابات الطالبات :8رقم جدول 
  اموع  ال  نعم  

  30  11  19  التكرار
  %100  %36.7  %63.3  النسب

  

  
من الطالبات ترى أن املرأة مرآة  %63.3 أن نسبة ،8رقم  الحظ من خالل اجلدولن :مناقشة النتائجو حتليل

النشاطات و مشجعة لأللعابو يس إجيابيةيمقاو ،قيمو معتقداتو تلقته من آراءو اكتسبتهتعكس ما  ،تمعها
دفعها حنوى مث ترمجتها لواقع العمل ي ،تكون مستعدة للدفاع عنهاو بد أن تتقيد ا ال فاملرأة ،الرياضية

من الطالبات ترى  %36.7، يف حني نرى نسبة واستمرارية محاسو املشاركة لألنشطة الرياضية جبدية
فإا تعتقد بأن  ،غري مشجعة لأللعاب الرياضيةو قيم سلبيةالو املعتقداتو ه اآلراءذا كانت هذفإ ،العكس

وسبب من  ،رف عليهاصموال اليت تخسارة األو  ،حتطيم الطاقةو للوقت مضيعةه الرياضة هي ذممارسة ه
  .أسباب الفشل الدراسي

   

63,30

36,70

التكرار

نعم

ال



 تحليل ومناقشة نتائج البحث  الفصل الخامس

  

 59 

  ؟هل مارست أي نشاط يف صغرك :9رقم السؤال 
  .معرفة النشاطات الرياضية املمارسة يف الصغر :الغرض من السؤال

  .يوضح معرفة أن ثقافة ممارسة املرأة للرياضة تندرج معها مند الصغر  :9رقم  جدول
  اموع  ال  نعم  

  30  8  22  التكرار
  %100  %26.7  %73.3  النسب

  

  
مارست قد  %73.3كبرية من الطالبات  أن نسبة ،9رقم  نالحظ من خالل اجلدول: حتليل ومناقشة النتائج

توجد مرافق خاصة ن  إذ ،تسهيالت الرياضية الكافية هلناللك لوجود ذو ،النشاطات الرياضية مند صغرها

ترى أن من معيقات مشاركة الطالبات  %26.7نسبة قليلة من الطالبات  أما .موافقة األهل هلنإىل  باإلضافة
  .رضة األهل واألقاربامعإىل  يف ألعاب الرياضة عدم وجود التسهيالت الرياضية الكافية هلن، باإلضافة

  .ا منذ الصغرمرتبطة  معوقات لرياضة النسويةلأن  نستنتج: االستنتاج
   

70,00

30,00

التكرار

نعم

ال
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  يتجنب األنشطة الرياضية؟مع هل ترين أن ات: السؤال العاشر
  .صر فيها وظائف املرأةحتحتديد اجلوانب اليت  :الغرض من السؤال

  .العمل فقطأو  وظائف الطالبة يف الدراسة حيصر أن جمتمعيف يوضح رأي الطالبات : 10اجلدول رقم 
  اموع  ال  نعم  

  30  9  21  التكرار
  100%  30% %70  النسبة

  

  
من الطالبات ترى أن وظائف  %70أن نسبة  ،10حظ من خالل اجلدول نال :التحليل واملناقشة
أن ترك وإمهال النشاطات الرياضية منه ، ضنا من طرف أفراد اتمع العمل فقطأو  الطالبة حمصورة يف الدراسة

 من %30يف املدارس والكليات واجلامعات، أما نسبة لدراسة يف االتركيز أكثر و التفرغ ئهم علىتساعد أبنا
على التحصيل العلمي ترى أن وظائف املرأة ال تنحصر يف الدراسة والعمل فقط، ألن قابلية اإلنسان فالطالبات 

  .يف ممارسة النشاطات الرياضيةواإلنتاج يتضاعف ويتطور إذا استغل وقت الفراغ العمل و
وليس هلا احلق يف واملرتل، نستنتج أن اتمع حيصر وظيفة املرأة بني الدراسة والعمل  :االستنتاج

  .جماالت أخرى
   

70%

30%

التكرار

نعم

ال
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  .العوامل الدينية اليت تعيق الطالبات عن ممارسة الرياضة :احملور الثاين
  هل ترين أن الدين مينع الطالبة من ممارسة الرياضة؟: 11السؤال رقم 

  .م ممارسة املرأة للرياضةمعرفة أثار التعاليم الدينية يف عد: الغرض من السؤال

  ابة الطالبات حول رأيهن فيما إذا كان الدين يتعارض مع ممارستهن للرياضةيوضح إج: 11جدول 
  اموع  ال  نعم  

  30  12  19  التكرار
  100%  %36.7 %63.3  النسبة

  

  
ن األنشطة وال يزاول %63.3، نالحظ بوضوح أن نسبة  11من خالل اجلدول  :التحليل واملناقشة

تداء املالبس رواملبادئ الدينية حيث، أن املرأة املسلمة جيب عليها امتسكهن بالقيم  الرياضية وكان تعليلهن، هو
كما أن جانب االختالط الذي مينعه الدين اليت تعيقها أثناء ممارسة الرياضة بكل حرية، ) احلجاب(املستورة

ن الدين اإلسالمي ال مينع املرأة من ممارسة الرياضة، ألطالبات ترى المن   %36.7نسبة أما  .ويقف ضده
مثل تلك األفعال واملواقف الدينية واألخالقية اليت حتملها الطالبات املتمسكات بالدين وقيمه األخالقية تتميز 

  .بالتعصب واجلهل وضيق التفكري لعدم معرفة األمور احلقيقية اليت يرمي إليها ديننا احلنيف
  .رأة للرياضةعائقا يف ممارسة امليف حد ذاته نستنتج أن الدين ال يشكل  :االستنتاج

   

63,30%

36,70%

التكرار

نعم

ال
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  هل اختالط الذكور مع اإلناث مينعك من ممارسة الرياضة؟: 12السؤال رقم 
  معرفة إن كان االختالط يشكل عائقا وسببا يف عدم ممارسة املرأة للرياضة :الغرض من السؤال

  .سبب يعيقهن عن ممارسة الرياضة الطالبات حول رأيهن فيما أن االختالط إجابةيوضح : 12جدول رقم
  اموع  ال  نعم  

  30  13  21  التكرار
  100%  %43.3 %56.7  النسبة

  

  
جيزمون أن لباس املرأة من الطالبات  %56.7، أن نسبة 12نتبني من اجلدول : املناقشة والتحليل

يعتقدن أنه  مينعها من ممارسة األنشطة الرياضية، فالطالبات احملجبات اللوايت يلبسن احلجاب الشرعي) احلجاب(
ذلك أن املرأة إىل  ، أضفالشريرة اليت يسلطها بعض الرجال األنظاربهن العفة والوقار والشرف، ويبعد يكس

 أما نسبة. والدينية اليت ترتدي املالبس الرياضية الضيقة والقصرية هي امرأة غري ملتزمة بالقواعد األخالقية

ألن الدين ال حيرم عليها ارتداء املالبس  ،من الطالبات ترى أن اللباس ال مينعها من ممارسة الرياضة % 43.3
دون  الذي يسمح هلا بالقيام بفعاليات ومتارين الرياضة املتماشية مع الدين داخل الوسط املعقولالرياضية 

   .تعارض مع القيم الدينية
 .املرأة عن ممارستها للرياضة عيقنستنتج أن اللباس الرياضي ي: نتيجة

   

56,70%

43,30%

التكرار

نعم

ال
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  الرياضي مينع الطالبات من ممارسة الرياضة؟هل اللباس : 13السؤال رقم 
  .توضيح اثر لباس املرأة أثناء الرياضة :الغرض من السؤال

  .يوضح أثر اللباس الرياضي على الطالبة الرياضية :13جدول رقم 
  اموع  ال  نعم  

  30  13  21  التكرار
  100%  %43.3   النسبة

  

  
  

من الطالبات ترى أن لباس املرأة  %56.7، أن نسبة 13 نالحظ من خالل اجلدول رقم: املناقشة والتحليل
احلجاب وقاية هلن من  يعتقدن أن حجابا شرعيامينعها من ممارسة األنشطة الرياضية، فالطالبات احملجبات 

ارسن الرياضة مبالبس اليت تسقط مباشرة على الطالبات الغري احملجبات واللوايت ميتمع فراد ااألحكام املسبقة أل
  .والغري الئقة أحيانا حمتشمة غري

  .اللباس الرياضي مينع املرأة من ممارسة الرياضة :نتيجة
   

56,70%

43,30%

التكرار

نعم

ال
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  هل ترين أن ممارسة الرياضة ميس من مسعتك؟: 14السؤال رقم 
  .توضيح أثر ممارسة الرياضة على مسعة الطالبة :الغرض من السؤال

  يوضح أثر ممارسة الرياضة على مسعة الطالبة :14جدول رقم 
  اموع  ال  منع  

  30  13  21  التكرار
  100%  %43.3 %56.7  النسبة

  

 
من الطالبات ترى أنه  %56.7وشكله، أن نسبة  14يظهر من خالل اجلدول رقم  :حتليل ومناقشة النتائج

، وانتهاج السبل اليت تكفل إبعادها، نظرا ملا يتطلب من اتمع منع النساء من املشاركة يف اللعاب الرياضية
أخالق النساء ومسعتهم يف اتمع، هلذا تعزف املرأة عن  اتزانأثر يف عه هذه الفعاليات من خطورة جسمية وتتب

فال ترى  %43.3وتتجنبها حفاظا على مسعتها ومرتلتها االجتماعية، أما النسبة املتبقية ة يالرياضالنشاطات 
احلضاري، لذا ينبغي تغيريها وربطها  الواقعفهي مواقف خاطئة ومغلوطة تبتعد كل البعد عن  ،مثل هذه اآلراء

، تسمح بذلك للمرأة باملشاركة يف األلعاب والفعاليات الرياضية، اليت ال تقوي بقيم تتوافق والركب احلضري
  .العقل والبدن فقط بل ترفع من قيمتهما يف اتمع

   

56,70%

43,30%

التكرار

نعم

ال
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  هل اخلجل يعيق الطالبة يف ممارسة الرياضة؟ :السؤال اخلامس عشر
  .أسباب عزوف املرأة عن ممارسة الرياضةمعرفة  :من السؤالالغرض 

  يوضح مدى تأثري اخلجل على ممارسة املرأة للرياضة :15جدول رقم 
  اموع  ال  نعم  

  30  12  18  التكرار
  100%  %40 %60  النسبة

  

  
اركة يف الفعاليات من الطالبات ترى أن أكثرية النساء تعزفن عن املش %60إن نسبته : حتليل ومناقشة النتائج
إىل اخلجل واخلوف من  باإلضافة، الدراسة وعدم وجود الرغبة احلقيقية يف مشاركة الرياضية بسبب عوامل

يف حني ، اليت تشجعهن على ممارسة الرياضة ، لعدم توافر األجواء االجتماعية والرياضية املناسبةانتقاد اآلخرين

فهي على ثقة  ،ون خجل ودون خوف من رأي اآلخر فيهندمتارس الرياضة  امن الطالبات أ %40ترى 
  .ها، ومتارس الرياضة برغبة وهواية وال تستطيع االستغناء عنكبرية من نفسها

  .إن اخلجل يسبب عزوف الطالبات عن ممارسة الرياضة: نتيجة
   

60,00%

40,00%

التكرار

نعم

ال
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  ؟ات الدينيةهل ترين أن الوقت اليت متارسني فيه الرياضة يعارضك على املهام والواجب: 16السؤال رقم 
  .الواجبات الدينية أداءيف  تبيان مدى تقصري املرأة الرياضية :الغرض من السؤال

  .يوضح مدى تأثري الوقت على الواجبات الدينية :16جدول رقم 
  اموع  ال  نعم  

  30  5  16.7  التكرار
  100%  %25 %83.3  النسبة

  

  
من الطالبات ترى أن النشاط  %83.3 بة، أن نس16نالحظ من اجلدول رقم  :حتلي ومناقشة النتائج

ال بد أ، تتعارض مع املهام والواجبات الدينية، وقد تترك املرأة  الرياضي حيتاج غلى جمهود كبري وأوقات طويلة
أداء الواجبات  املسلمة واجباا ومهامها الدينية وتركز على األنشطة الرياضية اليت تقل بكثري عن أمهية

فترى أن ممارسة املرأة للرياضة تغيري من نفسيتها وتعدل مزاجها،  %25 ا النسبة املتبقيةوالفرائض الدينية، أم
  .ومن مثة تساعدها على تنظيم عملها وأداء واجباا الدينية

  .إن الرياضة عائق بني املرأة ومهامها الدينية :نتيجة
   

83,30%

25,00%

التكرار

نعم

ال
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  هل ترين أن ممارسة الطالبة للرياضة له ضوابط شرعية؟: 17السؤال رقم 
  .طالبة للضوابط الشرعية للرياضة النسويةتبيان مدى معرفة ال :الغرض من السؤال

  .لرياضةلاملرأة ممارسة  الضوابط الشرعية يف مدى أثريوضح  :17جدول رقم 
  اموع  ال  نعم  

  30  7  23.3  التكرار
  100%  %23.3 %76.7  النسبة

  

  
وهي نسبة كبرية من الطالبات  %76.7نسبته  جند أن ما 17رقم  من اجلدول: حتليل ومناقشة النتائج

مع أبسط الضوابط والقيم الشرعية اليت تناقض تاللوايت يعتقدن بأن املشاركة النسوية يف نشاطات الرياضة 

من الطالبات  %23.3اخل، يف حني ترى نسبة ...يتبناها اتمع اإلسالمي، من اختالط، واملالبس الغري شرعية
  .أة للممارسة الرياضة ال يتناقض مع تعاليم ديننا احلنيفإتاحة اال للمرأن 

إن النشاطات الرياضية اليت يشارك فيها الطالبات ال تنسجم وال تتفق مع مبادئ وأخالقيات وقيم  :نتيجة
  .الدين

   

76,70%

23,30%

التكرار

نعم

ال
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  هل ممارسة الطالبة للرياضة تدفعها للقيام ببعض احملرمات؟: 18السؤال رقم 
  .ئج املترتبة عن ممارسة املرأة للرياضةتوضيح النتا: الغرض من السؤال

  .رياضةال ممارسأثناء ارتكاب احملرمات للمرأة يوضح ما مدى  :18اجلدول رقم 
  اموع  ال  نعم  

  30  7  23.3  التكرار
  100%  %23.3 %76.7  النسبة

  

  
أن املرأة ترى ) %76.7(، أن فئة كبرية من الطالبات18من اجلدول رقم نالحظ  :حتليل ومناقشة النتائج

مع قيم وتقاليد  قضواحملرمة واليت تتنا إىل ارتكاب األعمال واملمارسات الالأخالقية بسهولة نجرالرياضية ت
اليت ال تراعي تعاليم ديننا وعادات اتمع اإلسالمي، وذلك بسبب االحتكاك باتمعات األجنبية الغري مسلمة 

اتمع مسؤول عن ضبط وتقنني مثل هذه املمارسات ن من الطالبات ترى أ %23.3احلنيف، رغم أن نسبة 
وتنقية األجواء من الفسق واون، لتضع حدا للتدهور اخللقي واحلضاري الذي وصل إليه اتمع الرياضية 

  .العريب
  .يؤدي إىل ارتكاب احملرمات قد لرياضةالطالبات لممارسة : نتيجة

   

76,70%

23,30%

التكرار

نعم

ال
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  تناقض مع أبسط القيم الدينية؟يهل ممارسة الطالبة للرياضة : 19السؤال رقم 
  .لرياضة على قيمها الدينيةالطالبات لمعرفة أثر ممارسة : الغرض من السؤال

  نتائج ممارسة املرأة للرياض وتنافيها مع أبسط القيم الدينية: 19اجلدول رقم 
  اموع  ال  نعم  

  30  10  20  التكرار
  100%  %33.3 %66.7  النسبة

  

  
من الطالبات تعتقد أن املثل الدينية والقيم األخالقية تتناقض مع  %66.7إن ما نسبته : جحتليل ومناقشة النتائ

أنوثتها وجعلها  املرأة من انسالختطلعات املرأة حنو املشاركة يف النشاطات الرياضية اليت ترمي برمتها إىل 

حنو املشاركة يف الفعاليات جتاه املرأة امن الطالبات ترى أن ) %33.3(تنافس الرجال، يف حني نسبة قليلة 
تتناقض مع قيم الدين ومبادئه، وإمنا على العكس ألنه فراغها بوسائل وفعاليات ال  تاوقأالرياضية واستثمار 

يف مثل هذه الفعاليات يعمل على حتررها وإبراز قدراا وطاقاا ينسجم معها ويعززها مادام أن مشاركة املرأة 
  .يكسر القيود اليت كبلت حريتها وأخفت طموحااواخلالقة، كما يطور شخصيتها 

  .ممارسة الطالبة للرياضة يتناقض مع أبسط القيم الدينية: نتيجة
   

66,70%

33,30%

التكرار

نعم

ال
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  هل يف رأيك أن ممارسة الرياضة تضعف إميانك؟: 20السؤال رقم 
  .معرفة مدى تأثري ممارسة الرياضة للطالبات على قوة إميان :الغرض من السؤال

  .ح مدى تأثري الرياضة على قوة دين املرأةيوض: 20اجلدول رقم 
  اموع  ال  نعم  

  30  7  23  التكرار
  100%  %23.3 %76.7  النسبة

  

  
ممارسة الرياضة لدى الفتيات يؤثر سلبا على قوة من الطالبات  %76.7إن ما نسبته : حتليل ومناقشة النتائج

اللباس الغري حمتشم، واالختالط الذي يؤدي غلى  إميان، ملا يتعارض مع تعاليم ديننا متمثال خاصة يف نوعية

من الطالبات يرون غري ذلك ملا للرياضة  %23.3الواجبات الدينية وإمهاهلا، بينما نسبة احملرمات، ورمبا ترك 
الصحة اجلسدية والنفسية والعقلية وهذا له طور والرقي واحملافظة على تمن جوانب إجيابية تساعد املرأة على ال

  .يف تطوير الذات اثر كبري
  .ممارسة الرياضة لدى الطالبات قد يضعف من قوة إميان :نتيجة
  ممارسة الطالبة للرياضة يتناقض مع أبسط القيم الدينية: نتيجة

   

76,70%

23,30%

التكرار 

نعم

ال
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  :الفرضياتونتائج المناقشة  -2
  :مناقشة الفرضية األوىل

  .الطالبات اجلامعيات عن ممارسة الرياضة ماعي يعيقأن الوسط البيئي االجتعلى الفرضية األوىل  تشري

إىل  هل ثقافة جمتمعنا متنعك عن ممارسة الرياضة؟ حيث أننا توصلنا: 2السؤال رقم من خالل نتائج ف
 عدم حترر استقاللية الطالبة يف ذلك اتمع، إضافةإىل  اليت متارس الرياضة وهذا راجعأن اتمع يعارض املرأة 

الرياضة النسوية يف ينحصر يف العمل املهين والعمل املرتيل فقط، وكذلك عدم انتشار ثقافة ا أن دورهإىل 
  .منطقتنا لتشجيع العنصر النسوي على ممارسة الرياضة

هل ممارسة الرياضة متس عاداتك وتقاليد أنوثتك؟ : الذي يطرح التساؤل التايل: 5 رقم والسؤال
عائق من ناحية العادات والتقاليد، ومن هنا نستنتج أن العادات حيث كانت أغلب العينات يرون أن هناك 

أن  يرىالذي ثقافة جمتمعنا، إىل  حاجز كبري للطالبة اليت متارس الرياضة، وهذا يرجعأو  يشكالن عائق والتقاليد
  .الطالبة اليت متارس الرياضة ال يتماشى مع القيم االجتماعية

عن ممارسة الطالبة للرياضة بسبب انتقادات اتمع؟ اك عائق هل هن: 8السؤال رقم إىل  بالسبة وحىت
ممارسة الطالبة للرياضة، اليت ترفض ت تعاين من نظرة اتمع السلبية فبني لنا أن هناك أكثر من نصف العيينا

  .البالية والناقصةاالجتماعية نظرا للعقليات 
   .نتقبل الفرضية األوىلالنتائج مطابقة لتوقعاتنا، وعليه  جاءتمن خالل مناقشتنا 

  :مناقشة الفرضية الثانية
  .الدينية هي اليت تعيق الطالبات عن ممارسة الرياضة )الضوابط(أن العواملإىل  تشري الفرضية الثانية

عن هذه الفرضية تبني لنا أن  اإلجابةمن خالل األسئلة الواردة يف احملور الثاين من االستبانة اليت حتاول ف
  .يف عدم ممارسة الطالبات للرياضة تسبب هلم اجلانب الدين) الطالبات(العييناتمعظم 

هل ترين أن الدين مينع الطالبة من ممارسة الرياضة؟ حيث : مفادهالذي  11السؤال رقم خالل  فمن
حيث ال يسمح ميتنعن عن ممارسة الرياضة بسبب العوامل الدينية، خاصة الطالبات احملجبات العيينة  أغلبيةأن 

 شرفهنأو  كيانأو  ، أما الغري حمجبات فريين أن ممارسة الرياضة يؤثر يف مسعتهناب مبمارسة الرياضةاحلج
  .تأثريا سلبيا، ويضعف درجة إميان

فبني لنا أن  ببعض احملرمات؟ مقيالدفعها ليهل ممارسة الطالبة للرياضة : الذي مفاده 18 مالسؤال رقو
حمرمة وأعمال غري الئقة مينعها الدين، وال تصرفات إىل  ياضة تدفع الطالباتأغلبية العيينة يرون أن ممارسة الر
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ومتارس األلعاب بكل حرية  ردد على نوادي الرياضة واملالعبتجيوز انتشارها يف اتمع، فالطالبة اليت ت
ية اليت ينص عليها القصرية هي طالبة غري ملتزمة بالقواعد واملعايري األخالقأو  وترتدي املالبس الرياضية الضيقة

   .ياإلسالمالدين 

رضك اهل ترين أن الوقت اليت متارسنه يف الرياضة يع: املتمثل يف 16السؤال رقم بينما يوضح لنا 
إىل  أن أكثر  من نصف العيينة يرون أن ممارسة الرياضة حتتاجإىل  املهام والواجبات الدينية، حبيث توصلناعلى 

وقد تترك الطالبة املسلمة واجباا ومهامها الدينية . ع املهام والواجبات الدينيةارض مأوقات طويلة ال بد أن تتع
  .وتركز على األنشطة الرياضية اليت تقل أمهيتها بكثري عن أمهية أداء الواجبات والفرائض الدينية

ات أنه جيب ترك مثل هذه األفكار واملواقف الدينية واألخالقية اليت تتبناها الطالب ومنه نستنتج
اليت تتميز بالتعصب وضيق التفكري واجلهل أحيانا، لعدم معرفتهم حبقيقة  املتمسكات بالدين وقيمه األخالقية

اليت ال متنع املرأة من ممارسة الرياضة إذ تعمل على تقوية اجلسم وتطوير العقل وصوما من  التعاليم الدينية
  .دينية وترك احملرمات، شريطة احترام اآلداب العامة واألخالقيات الاألمراض

  :من هذا نستنتج 
يف عدم ممارسة الطالبات للرياضة نظرا لعدم تقبل فكرة  أن نقص الوعي الرياضي لعب دورا هاما

بتغيري  صون دينها، وهذا ال يتأتى إاليومرحية، حتفظ هلا كرامتها و إمكانية ممارسة الرياضة يف ظروف مالئمة
توفري املناخ املناسب الذي يراعي خصوصيات  الذي نرى أن من مسؤوليتهوالذهنيات لدى اتمع، العقليات 

ضة يافكل هذا أدى إىل عزوف الطالبات عن ممارسة الر وحيثيات النشاط النسوي الرياضي، املرأة املسلمة
دى ل إجيابيات الرياضةرغم أن نسبة معتربة من الطالبات يصرحن بواملشاركة يف الفعاليات واألنشطة الرياضية، 

  .املرأة وضرورا امللحة
وتعارض  أدى إىل خلط يف املفاهيم ،الديينوالرياضي  الثقايف نقص الوعي االجتماعي أن ومنه نستنتج

أثر سلبا يف  ، ممالدى الطالبات املرأة منذ الصغر وصوال إىل اجلامعةممارسة الرياضة لدى مفهوم يف القيم لزم 
  .تشجيع الطالبات على ممارسة الرياضة
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  :التوصيات واالقتراحات
إن هذه الدراسة ما هي إال حماولة بسيطة حمدودة اإلمكانيات، أردنا بذلك أن نعطي لفتة انتباه وبداية 

 .جديد لبحوث أخرى باللغة العربية يف هذا اال تكون أكثر توسعا وعمقا، واليت نفتقر إليها يف مكتباتنا
قتراحات إىل كل من يهتم مبوضوع البحث، سواء أكانوا وانطالقا من نتائج البحث نتقدم ببعض اال

، ونأمل أن تكون لبنة تسهل على الطالبات فهم املشكلة وجتنبهم العديد ..طالبات جامعيات أم طلبة أم آخرون
  :من املشاكل اليت جيدوا يف ممارستهم للرياضة، وهي كاآليت

 لتسهيل ممارسة الرياضة لدى النساء إنشاء مرافق مالئمة وخاصة بالنساء وجتهيزها كما ينبغي. 
 عدم التقييد بفكرة أن الرياضة ميارسها الرجال فقط، فللمرأة احلق يف ذلك أيضا. 
  العمل على حترير الطالبات من املعتقدات اليت تدفع املرأة إىل االعتقاد أن ممارسة الرياضة يتعارض مع النظام

 .االجتماعي والديين اخلاص بنا
 لطالبات ملمارسة الرياضة عن طريق التوعية واإلعالمحتفيز وتشويق ا. 
  تمع بالنتائجإقامة بعض التظاهرات اليت تقوم بتحفيز املرأة ملمارسة األنشطة الرياضية، وتعريف أفراد ا

 .اإلجيابية اليت حققتها املرأة مبمارستها للرياضة
 شطة واأللعاب الرياضية فرديا واجتماعياتغيري مستوى املعلومات اليت حتملها الطالبات إزاء فوائد األن. 
 تمع عامة واملرأة خاصةالتنويه بفوائد الرياضة ألفراد ا. 
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  ملخص البحث
لقد تعرضنا من خالل هذا البحث إىل العوائق اليت حتول دون ممارسة الطالبات اجلامعيات للرياضة 

هي معرفة العوائق واحلواجز اليت تعيق ومردودها على الرياضة النسوية، وكان اهلدف من هذه الدراسة 
  .الطالبات  يف ممارسة الرياضة من أجل الوصول إىل احللول املناسبة

وبالرغم من أن وطننا العزيز اجلزائر يهتم بتطوير الرياضة بصفة عامة، والرياضة النسوية خاصة، إال أن 
  .طالبات اجلامعيات للرياضة بصفة خاصةالتساؤل متواصل عن واقع ممارسة الرياضة النسوية، وعدم ممارسة ال

كل هذا جتلى لنا يف فرضية عامة تتمثل يف أن هناك عوائق حتول دون ممارسة الطالبات اجلامعيات 
للرياضة، وتفرعت عنه فرضيات جزئية، تعلقت األوىل بالوسط البيئي االجتماعي، أما الثانية فتخص اجلانب 

  .الديين

طالبة، حيث مت  توزيع استبانة البحث بقاعة  30خترنا عينة تتكون من ومن خالل دراستنا امليدانية ا
املطالعة بالقطب اجلامعي شتمة جامعة حممد خيضر بسكرة، وذلك لفترة امتدت من شهر جانفي إىل شهر ماي 

، متبعني يف ذلك املنهج الوصفي املسحي، والذي يتماشى مع الظاهرة االجتماعية اليت قمنا بدراستها، 2016
  .لتمكن من مجع املعلومات من املصدر مباشرة وفق االستبانة املوزعةل

وتوصلنا يف األخري إىل نتيجة مفادها أن الوسط البيئي االجتماعي يتناىف مع ممارسة املرأة للرياضة يف  
للباس املرافق الرياضية احلالية، وأن نظرة اتمع إزاء ممارسة املرأة للرياضة ما زالت سلبية بسبب عاملي ا

الرياضي واالختالط، فكل من هذه األسباب وأخرى عوائق فعلية حالت دون ممارسة الطالبات اجلامعيات 
للرياضة، لذلك من بني االقتراحات اليت خرجنا ا هو قيام وسائل اإلعالم بتسليط الضوء على الرياضة النسوية 

ية، باإلضافة إىل نشر القيم واملبادئ االجتماعية وتشجيعها أكثر مع توضيح فوائدها االجتماعية والنفسية والبدن
اليت توازن بني أوقات العمل وأوقات الفراغ لتدفع األفراد إىل استغالل أوقات الفراغ يف ممارسة الرياضة 
وتطويرها حنو األحسن واألفضل، مع توفري مرافق خاصة بالنساء مالئمة لتغيري نظرة اتمع السلبية اجتاه ممارسة 

  .للرياضة املرأة
ونرجو أن يكون حبثنا هذا امتداد لبحوث مستقبلية تلقي الضوء على جوانب أخرى تتعلق بالرياضة 

  .النسوية تنطلق من تساؤالت نتائج الدراسة
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، مرموقة يف اتمع رأة حتظى مبكانةاملأصبحت إذ  ،ية خاصةمهأ رأةإن للدراسات اجلامعية يف حياة امل
أسباب  تعترض طريقهايف اجلانب الرياضي  إال أا احلياتية، يف معظم ااالتوي الق من خالل تواجدها

كما ال نستطيع ، اإلعالموسائل  وأصدقاء األسرة أو األن صادرة ع ،ية خمتلفةئاجتماعية وبي تأثرياتول موعوا
  .ة يف اتمعدتقاليد السائلالقيم االجتماعية والعادات وا تتخطى عقبةأن 

ذه جاءت لتوضيح بعض اجلوانب اليت متس املمارسة الرياضية للطالبات اجلامعيات وتقف فدراستنا ه
وهي  ،مبا أن الطالبة اجلامعية هي فرد من هذا اتمعوعلى هذه العوائق وتشخيصها للوصول إىل نتائج علمية، 

ال حمال سوف  واليت واملدرسي،الثقايف واالجتماعي واألسري  يئيالب حميطها ومكوناتمبعطيات  ثربذلك تتأ
فالنظرة السلبية  ثري،لو من هذا التأخت اليت اللرياضة لارستها كذا ممو، ا وميوهلا ومواقفهالوكياسعلى  تنعكس

الطالبة ممارسة أمام صعب ق ئقف كعات أو الطالبة اجلامعية ة الرياضية للفتاةسللممار ككل لألسرة وأفراد اتمع
  . رياضةلل

كما اخلاصة واملالئمة باملرأة، وعدم جتهيزها وتكييفها للرياضات النسوية  ضيةق الريافاملرا رإذ عدم توف
  . ممارسة املرأة أو الطالبة اجلامعية للرياضةعدم إىل يؤدي  ،يينبغ

إىل عدم إضافة  أو منعهم، الرياضة ممارسةلى عم حتفيز بنا متمثال يف عدمدور السليب لألسرة فال
 ،نسوية يف هذا اال توعوية إطارات دوجو وعدم، الرياضة ممارسة كيفياتو ئدلى فواع ووقوفهااملرأة  عاطال

  . املرأة للرياضة بسبب جهلها لثقافة الرياضةعدم ممارسة  إىل يؤدي املخصص،  التوجيه التربوي دامانعوكذا 
أن ال ينتهي أمرهاولرياضية ية البدنية وابتمع اجلزائري أن تتطور ممارسة املرأة للتروبالتايل إذا أراد ا ،

باستخدام  منذ الصغر، تسعى هذه املادة لتحقيقها وتلقينها يتال والفوائد جب عليه العمل على إحصاء القيمفي
رؤية واضحة  بكل وسائله، للوصول إىل ثقافة رياضية تضمناد وتوجيه وإعالم شكل الوسائل الالزمة من إر

كما جيب تطوير الوسائل واملنشآت الرياضية  ،البدنية والرياضية وترقيتها يةبوإجيابية حول ممارسة املرأة للتر
الرياضة بكل ارتياح وحرية، دون خوف  لتتالئم مع خصوصيات املرأة اجلزائرية املسلمة، لتستطيع املرأة ممارسة

  . أو خجل
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  العوائق اليت حتول الطالبات اجلامعيات عن ممارسة الرياضة
  

 جامعة حممد خيضر بسكرة  -شتمة بقاعة املطالعة بالقطب اجلامعىيدراسة 

  جامعة حممد خيضر بسكرة 

  البدنية والرياضية معهد علوم وتقنيات النشاطات 

  قسم التربية احلركية عن الطفل واملرهق

   املاسترمذكرة خترج ضمن متطلبات نيل شهادة 

  البدنية والرياضية علوم وتقنيات النشاطات  يف
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 ال    نعم        هل اللباس الرياضي مينع الطالبات من ممارسة الرياضة؟ -3
 ال    نعم          ؟الرياضة متس مسعتك ةممارس هل ترين أن -4
 ال    نعم         ؟هل اخلجل يعيق الطالبات عن ممارسة الرياضة -5
  هل ترين أن الوقت اليت متارسينه يف الرياضة يتعارض مع املهام والواجبات الدينية؟ -6

  ال    نعم                                                                       
 ال    نعم     أن ممارسة الطالبات للرياضة له ضوابط شرعية؟  هل ترين -7
 ال    نعم     هل ممارسة الطالبة للرياضة تدفعها للقيام ببعض احملرمات؟  -8
 ال    نعم       هل ممارسة الطالبة للرياضة يتناقض مع القيم الدينية؟  -9

 ال    نعم     إميانك؟ من ضعفي هل يف رأيك أن ممارسة الرياضة  -10
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