دور األنشطة الرياضية في تعزيز حرية المرأة
األستاذ المساعد

أحمد قاسـ محمد حمي
 العراؽ/ جامعة دىوؾ

:الممخص

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى دور األنشطة الرياضية في تعزيز حرية المرأة مف وجيػة

) طال ػػة مػػف891(  ولتحقيػػؽ ذلػػؾ تػػـ إج ػراى الد ارسػػة عمػػى عينػػة قواميػػا. نظػػر طال ػػات الجامعػػة

 وقػػد اسػػتمدـ ال احػػث. طال ػػات كميػػة التر يػػة األساسػػية جامعػػة دىػػوؾ فػػي إقمػػيـ كوردسػػتاف العػراؽ
) فقػرة تػػـ إعػػدادىا ألغ ػراض42( المػػنيا الوي ػ ي التحميمػػي مػػف مػػيؿ تط يػػؽ اسػػت ياف تػػالؼ مػػف

 وتػػـ تحديػػد األداة ػ ر ع مجػػا ت ىػػي المجػػاؿ الشميػػي و والمجػػاؿ األسػػري و والمج ػاؿ.الد ارسػػة
 وعولجػػت ال يانػػات اسػػتمداـ رنػػاما الحقي ػػة اعحيػػا ية لمعمػػوـ. الد ارسػػي و والمجػػاؿ ا جتمػػاعي
 ف ػ ػ ظيرت النتػ ػػا ا أف المشػ ػػاركة فػ ػػي األنشػ ػػطة الرياض ػػية تػ ػػدعـ الشػ ػػعور. )SPSS( ا جتماعيػ ػػة
 الت ػػي المج ػػاؿ:الحري ػػة درج ػػة ك يػ ػرة ف ػػي ك ػػؿ المج ػػا ت الت ػػي تناولتي ػػا الد ارس ػػة ووف ػػؽ الترتي ػػ

. الشميي و والمجاؿ الدراسي و والمجاؿ األسري و والمجاؿ ا جتماعي
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Abstract:
This study aimed to identify the role of sports activities in the promotion of
women's freedom from the viewpoint of the university students. To achieve this, the
study was carried out on a sample of (198) female students from the College of Basic
Education at the University of Duhok in Kurdistan Region of Iraq. The researcher
used a descriptive analytical method by applying a questionnaire contains (24)
paragraph which has been prepared for the purposes of the study. The tool has been
identified in four areas: the personal domain, the Family field, the academic field, and
the social sphere. The data was processed using the Statistical Package of Social
Sciences (SPSS). The results showed that participation in sports activities supports the
sense of freedom significantly in all areas addressed by the study, and in the following
order: the personal domain, the academic field , the Family field, and the social
sphere.

مقدمة:
لقد اىتمت المجتمعات ال شرية الرياضة منذ زمف عيد و ولكف ا ىتماـ يا قػد تضػاعؼ

في العير الحديث نتيجة عتماد اعنساف عمى ال ت في كثيػر مػف م ارفػؽ الحيػاة حتػى تػوافرت

لديو زيادة في طاقتو الجسمية وزادت أوقات فراغو لحد ك ير .وأي حت مف مستمزمات األمور أف
يحيؿ كؿ فػرد عمػى قػدر مػف التػرويس الجسػمي الػذي يتناسػ :مػع مرحمػة نمػوه ويت ػؽ مػع حاجتػو

ال دنيػػة و ويتضػػمف ىػػذا النػػوع مػػف التػػرويس درجػػات وألوان ػاً ممتم ػة مػػف النشػػاط و و توجػػد طريقػػة

مت ػػؽ عميي ػػا لتقس ػػيـ الت ػػرويس الرياض ػػي حي ػػث يعت ػػر الت ػػرويس الرياض ػػي م ػػف أح ػػ :وم ػػف أفض ػػؿ

األنشػػطة الترويحيػػة لرفػراد و وذلػػؾ لمػػا يسػػيـ ػػو ىػػذا النشػػاط مػػف تنميػػة عضػػوية ووظي يػػة و ولمػػا

يحققػػو مػػف متعػػة كاممػػة و وذلػػؾ فض ػيً عمػػا يسػػتن ده ىػػذا النشػػاط مػػف طاقػػة فا ضػػة يػػورة نػػاىة

والػذي تتضػمف رامجػو العديػد مػف النشػاطات ال دنيػة والرياضػيةو كمػا أنػو يعػد أكثػر أنػواع التػػرويس
ت ػ ثي اًر عمػػى الجوانػػ :ال دنيػػة وال سػػيولوجية لم ػػرد الممػػارس ألوجػػو النشػػاطات التػػي تشػػمؿ األلعػػا:

والرياضة نواعيا ( الحماحمي وميط ىو .)8991

وتعت ر ممارسة النشاط الرياضي وسيمة مف الوسا ؿ التر وية الميمة في تيذي :السموؾ و

واكسا :أفراد المجتمع اليػحة و والمياقػة ال دنيػة ؛ التػي تجعميػـ قػادريف عمػى القيػاـ ع ػاى الحيػاة
اليومية و والدفاع عف الن س و وتحقيؽ ا ستقرار و والرماى ا قتيادي و وقد أشػار (ع ػد الوىػا:

و  )8991إلػػى أف " الرياضػػة جػػزى مػػف األمػػف القػػومي لمدولػػة فيػػي وسػػيمة فعالػػة لمتر يػػة و وتعػػديؿ
السموؾ و وىى ضرورة كتسا :اليحة و والمياقة ال دنية و ومف ثـ فإنيا تسيـ في تقميؿ تكػاليؼ
العػػيج والوقايػػة مػػف العديػػد مػػف األمػراض و وعػػدـ التػيػػ :عػػف العمػػؿ و األمػػر الػػذي يسػػاعد عمػػى
زيادة اعنتاج و كما أنيا أفضؿ طريقة ععداد الش ا :ؿ كؿ المواطنيف".

واف فك ػرة النشػػاط وعمميػػة تط يقػػو فػػي العمميػػة التعميميػػة ىػػي فك ػرة قديمػػة قػػدـ نش ػ ة التعمػػيـ

ن سوو فقد كانت التر ية في الحضارات القديمة عنػد اعغريػؽ والرومػاف ع ػارة عػف نشػاطاتو ومػف
يف تمؾ األنشطة الرياضة ال دنية (سالـ و . )4004

وتعت ػػر ممارسػػة النشػػاط الرياضػػي عػػاميً مػػف العوامػػؿ اليامػػة التػػي يمكػػف عػػف طريقيػػا إذا

فعػاؿ فػػي تشػػكيؿ قػدرات ال ػػرد وذلػػؾ مػػا
حظيػت العنايػػة وا ىتمػػاـ الكػافييف – أف تكػػوف ذات أثػػر ف
تتيحو لو مػف فػرص عمميػة ػ ف يع ػر عػف ذاتػو و وأف يجػد فييػا إشػ اعاً لرغ اتػو و ومجػا ً لتحقيػؽ

ميولػػو المايػػة و وتنميػػة اسػػتعداداتو وقد ارتػػو ال طريػػة ؛ ممػػا يسػػيـ فػػي تكامػػؿ شميػػيتو ونموىػػا
يورة متزنة تؤثر التالي عمى تحسيف إنتاجو وأدا و ي ة عامة.

وتعػ ػػد المؤسس ػ ػػات التر وي ػ ػػة التعميمي ػ ػػة عام ػ ػػة  -والجامعػ ػػات والكمي ػ ػػات مني ػ ػػا عم ػ ػػى وج ػ ػػو

المي ػػوص  -م ػػف أ ػػرز مؤسس ػػات المجتم ػػع الت ػػي ي ت ػػرض أني ػػا ت ػػولى عناي ػػة ىمي ػػة األنش ػػطة

الترويحيػػة ونشػػرىا ثقافي ػاً و لػػيس فقػػط انطيقػػا ممػػا تحققػػو ىػػذه األنشػػطة مػػف أىػػداؼ و ػؿ أيضػػا

ألىمية ال ات التػي تضػميا الجامعػات والكميػات (طػي :وطال ػات) التػي تعػوؿ عمييػا فػي اعنتػاج
والرقي والتقدـ في المجتمع  .فالش ا :حاجة إلى إش اع عدة حاجات و ومنيػا الحاجػات ال دنيػة و

والحاجػات الن سػية و والحاجػات ا جتماعيػة...وغيرىا  .وتعػد الحاجػة إلػى التػرويس واسػتثمار وقػػت
ال راغ في كؿ ما ىو م يد إحدى أىـ تمؾ الحاجات التي يواجييا الشػ ا :فػي المرحمػة الجامعيػة و
وتعت ػػر ممارس ػػة األنش ػػطة الترويحي ػػة الرياض ػػية سػ ػواى دام ػػؿ الجامع ػػة أو مارج ػػو م ػػف أ ػػرز تم ػػؾ

النشاطات التي تساعد الشا :الجػامعي عمػى اكتشػاؼ إمكانياتػو وقػد ار تػو و والمسػاىمة فػي إشػ اع
حاجاتو ال دنية والن سية وا جتماعية(ع د السيـ وع د الرحيـ و . )8998

إذ يشػػير عػػيوي ( )8911أنػػو فػػي المرحمػػة الجامعيػػة يسػػتطيع ال ػػرد الويػػوؿ إلػػى أعمػػى

المستويات الرياضية في معظـ األنشطة الرياضية نظ اًر كتماؿ الي ات ال دنيػة ,كػالقوة العضػمية
والتحم ػػؿ والس ػػرعة والمرون ػػة والرش ػػاقةو كم ػػا يتح ػػدد التمي ػػص الني ػػا ي لم ػػرد الرياض ػػي ف ػػي ى ػػذه
المرحمػػة ك ػ ف يمػػارس ك ػرة السػػمة أو ك ػرة القػػدـ أو الك ػرة الطػػا رة أو الس ػ احة… .الػػم مػػف األنشػػطة
الرياضيةو وتعت ر ىذه المرحمة األولى لعممية اععداد لممنتم ات الوطنيػة ولكػف عمػى النقػيض مػف

ذلؾ نجد أف ىناؾ نزعة لدى الكثيريف نحو العزوؼ عف ممارسة النشاط الرياضي.

ويؤكد (عيوي و  )8998عمى أنو تزداد حاجة الطي :في مرحمػة التعمػيـ الجػامعي إلػى

النشػػاط ال ػػدني لتنميػػة ك ػػاىتيـ العضػػوية و وقػػدراتيـ الحركيػػة و والمحافظػػة عمػػى قػػوتيـ وتحقيػػؽ

الت ػوازف ػػيف النشػػاط ال كػػري و وا جتمػػاعي و وال ػػدني و وحيػػث أف النشػػاط الرياضػػي أي ػ س مػػف
ا حتياجات الممحة النس ة لش ا :اليوـ و فإف ممارسة النشاط الرياضي يورة منتظمػة ومسػتمرة
ي شؾ حاجة أساسية وضرورية.

وممػػا شػػؾ فيػػو إف التقػػدـ العممػػي والتقنػػي فػػي العيػػر الحػػديث و أدى إلػػى زيػػادة وقػػت

ال ػراغ و وأي ػ س ىػػذا الوقػػت ي ْشػػػؿ مكانػػا ػػار از فػػي المناقشػػات التػػي تػػدور حػػوؿ التقػػدـ والتطػػور
ا جتماعي وآفاقوو لما لو مف أىمية في نػاى ال ػرد والمجتمػع و ولقػد أدت ىػذه التػيػرات وتسػارعيا
إلى زيادة الطم :عمى ممارسة األنشطة الترويحية الرياضية لمجميع و فالتطور ا جتماعي والتقدـ

العممي والزيادة المتنامية في وقت ال راغ والرغ ة في زيادة معػد ت اعنتػاج والوقايػة مػف األمػراض
العيػرية المرت طػػة ال دانػػة و وأمػراض القمػػ :و والتػػوتر الن سػػي والعيػ ي أدت إلػػى اىتمػػاـ الػػدوؿ
توفير فرص ممارسة النشاط الترويحي الرياضي لجميع مواطنيو وزيادة حماس األفػراد ليسػتمتاع

ػػروح المعػػ :و وممارسػػة األنشػػطة الحركيػػة و والتػػي أي ػ حت مػػف الحاجػػات األساسػػية فػػي وقتنػػا
الحاضر وذلؾ لمواجية التػي ارت الحديثة في المجتمعػات المعايػرة (درويػش وآمػروف و .)8914

وفي ىذا السياؽ يرى (الحماحمى و  )8999أف النشاط الرياضيو والرياضة عموماً أيػ س معيػا اًر
يقاس و تقدـ الدوؿ وذلؾ لدوره في تنمية ال شرية وزيادة اعنتاج.

مشكمة الدراسة:

ػػالرغـ مػػف تػوافر األنشػػطة الرياضػػية فػػي المػػدارس والجامعػػات واألنديػػة الرياضػػية وم اركػػز

الش ا :في مدينة دىوؾ والجيود الم ذولػة وال ػرص المتاحػة لإلنػاث فييػا و إ إنػو ييحػظ ضػعؼ
في مشاركة اعناث في تمؾ األنشطة الرياضية التي تقدميا ىذه المؤسسات .

فمػػف مػػيؿ عمػػؿ ال احػػث فػػي مجػػاؿ التػػدريس الجػػامعي كميػػات التر يػػة والتر يػػة الرياضػػية

ومشاركتو في تن يذ عض مطط و راما النشػاط الرياضػي مػف مػيؿ عممػو ر يسػاً لمجنػة األولم يػة

ف ػػي محافظ ػػة دى ػػوؾ ور يسػ ػاً لميي ػػة اعداري ػػة لن ػػادي دى ػػوؾ الرياض ػػي ح ػػظ أف نسػ ػ ة ك يػ ػره م ػػف

الطال ػ ػػات

يشػ ػػتركف فػ ػػي ممارسػ ػػة األنشػ ػػطة الرياضػ ػػية و وأف عػ ػػدد الم ػ ػواتي يمارسػ ػػف األنشػ ػػطة

الرياضية في األندية والمراكز محدودة عمى مر السنيف وىذه المشػاكؿ يشػعر يػا الميتمػوف ػ مور

األنشطة الرياضية .لذلؾ فإف ىنػاؾ حاجػة لمقيػاـ د ارسػات لمتعػرؼ عمػى واقػع مشػاركة اعنػاث فػي

األنشػػطة الرياض ػية والعوامػػؿ المؤديػػة إلػػى ضػػعؼ مشػػاركتيف ووسػػا ؿ التػمػػ :عمييػػا مػػف وجيػػة
نظرىف .
ونظ ار لندرة الدراسات واأل حاث المتعمقة دراسة ىذه الظاىرة في المجاؿ الرياضيو دفعػت

ال احث لمقياـ يذا ال حث إيمانا منو ىمية ممارسة المرأة لرنشطة الرياضيةو لعيج الكثير مف

المشػػكيت سػػالي :عمميػػة وموضػػوعية .وانطيق ػاً مػػف ىػػذا الواقػػع فػػإف ال احػػث يعتقػػد أف إج ػراى
دراسة ميدانية لمتعرؼ عمى دور األنشطة الرياضية في تعزيز حرية المرأة مف وجية نظػر اعنػاث

أن سيف جدير ا ىتماـ.

و ناى عمى ذلؾ يمكف تحديد مشكمة الدراسة الحالية في السؤاؿ التالي

ىؿ أف مشاركة اعناث في األنشطة الرياضية في المدارس والجامعات واألنديػة الرياضػية

تعزز مف شعورىف الحرية ؟.

أهمية الدراسة:

انطيقاً مف موضوع الدراسة والمشكمة المػراد حثيػاو فػإف األىميػة النظريػة تتمثػؿ فػي أنيػا

تُعت ر مف الدراسات القميمة التي تناولت موضوع النشاط الرياضي و كما تُعت ر الدراسة األولى مػف
نوعيا -حس :عمـ ال احث  -التػي تحػاوؿ معرفػة دور األنشػطة الرياضػية فػي تعزيػز حريػة المػرأة
مف وجية نظر طال ات كمية التر ية األساسية في جامعة دىوؾ  .وعميو فإنيا يمكف أف تسػيـ فػي
تقديـ إضافة معرفية في ىذا المجاؿ.

أما مف الناحية التط يقية فإف أىمية الدراسة الحالية تكمف في إفادة القا ميف عمى األنشطة

في كمية التر يػة األساسػية فػي ممتمػؼ المجػا ت التر ويػة منيػا واعرشػادية والرياضػية و وذلػؾ مػف
ميؿ ما تقدمو مف نتا ا تساعد في معرفة دور النشاط الرياضي في تعزيز الشػعور الحريػة لػدى
المػ ػرأة .و الت ػػالي اس ػػتثمار نت ػػا ا الد ارس ػػة ف ػػي توجي ػػو الطال ػػات وت ػػوعيتيف وزي ػػادة مش ػػاركتيف ف ػػي

األنشطة الرياضية .

أهداف الدراسة:

تيدؼ الدراسة الحالية التعرؼ إلى

.8دور األنشطة الرياضية في تعزيز الشعور الحرية في المجاؿ الشميي لدى المرأة .
 .4دور األنشطة الرياضية في تعزيز الشعور الحرية في المجاؿ األسري لدى المرأة .

 .3دور األنشطة الرياضية في تعزيز الشعور الحرية في المجاؿ الدراسي لدى المرأة .

 .2دور األنشطة الرياضية في تعزيز الشعور الحرية في المجاؿ ا جتماعي لدى المرأة .

حدود الدراسة:

تتحػػدد الد ارسػػة الحاليػػة فػػي عينػػة مػػف طال ػػات كميػػة التر يػػة األساسػػية جامعػػة دىػػوؾ لمعػػاـ

الدراسي 4088/4080ـ .

خمفية نظرية :

ش ػػؾ ف ػػي أف الح ػػديث ع ػػف األنش ػػطة الرياض ػػية تتطم ػػ :الوق ػػوؼ عن ػػد أى ػػداؼ النش ػػاط

الرياضي و فقد حدد (الحماحمي وميط ى و  )8991أىداؼ الترويس الرياضػي وفقػاً لط يعػة تمػؾ

األىداؼ وذلؾ عمى النحو التالي

أوالً :األهددداف اليددحية :وىػػي األىػػداؼ المرت طػػة وجػػو عػػاـ يػػحة الممػػارس انتظػػاـ وتتضػػمف

مجموعػػة مػػف األىػػداؼ وىػػي تطػػور الحالػػة اليػػحية لم ػػرد و وتنميػػة العػػادات اليػػحية المرغو ػػة و
والوقاية واعقيؿ مػف فػرص التعػرض لإليػا ة ػ مراض القمػ :والػدورة الدمويػة و والحػد مػف الثػار

السػػم ية لمتػػوتر الن سػػي ولمقمػػؽ و ولمتػػوتر العي ػ ي و والتػذيػػة الجيػػدة والمناس ػ ة وفق ػاً لنػػوع الجيػػد
الم ذوؿ في ممارسة النشاط.

ثانياً :األهداف البدنية :وتشمؿ األىداؼ التي تيػتـ الحالػة ال دنيػة لمممارسػيف انتظػاـ لمناشػطياو

وىي تنمية المياقة ال دنية و وتجديد نشاط وحيوية الجسـ و والمحافظػة عمػى الحالػة ال دنيػة الجيػدة
و وا حت اظ القواـ الرشيؽ و والوقاية مف عض انحرافات القواـ و وا سػترماى العضػمي والعيػ ي

و ومقاومة ا نييار ال دني في سف الشيمومة.

ثالثداً  :األهددداف المراريددة :وىػػي األىػػداؼ المرت طػػة تعمػػيـ وتنميػػة الميػػارات الحركيػػة وجػػو عػػاـو
وتشمؿ مجموعة مف األىداؼ وىي تنمية الحس الحركي منذ اليػر و وتعمػيـ الميػارات الحركيػة

لرلع ػػا :ولمرياض ػػات الممتم ػػة من ػػذ الي ػػػر و وتعم ػػيـ النش ػػاطات الحركي ػػة الت ػػي تتمي ػػز ممارس ػػتيا
طػ ػػا ع ا سػ ػػتم اررية عمػ ػػى مػ ػػدى الحيػ ػػاة و وتنميػ ػػة الميػ ػػارات الحركيػ ػػة لم ػ ػػرد و وتعم ػ ػيـ طػ ػػرؽ أداى

التمرينات الحديثة و وا رتقاى مستوى أداى الموىو يف رياضياً.

رابع داً :األهددداف التربويددة :وىػػي تمػػؾ األىػػداؼ التػػي تيػػتـ ػػال رد الممػػارس لمناشػػطيا مػػف الجانػػ:

التر وي و وتتضمف مجموعة أىداؼ منيا تشكيؿ وتنمية الشميية المتكاممة لم رد و وتزويد ال رد

العديػػد م ػف الم ػرات التػػي تن عػػو فػػي حياتػػو و واسػػتثمار أوقػػات ال ػراغ و وتنميػػة اعحسػػاس حػػ:

الط يعػػة و وا رتقػػاى سػػموؾ ال ػػرد و وتنميػػة قػػوة اعرادة و وتنميػػة القػػيـ الجماليػػة والتػػذوؽ ال نػػي و
والتعود عمى احتراـ مواعيد الممارسة لمنشاط يف األفرادو أو يف الجماعات.

خامسددداً :األهدددداف النفسدددية :وىػػي األىػػداؼ التػػي تيػػتـ ػػال رد الممػػارس لمناشػػطيا مػػف الجان ػػ:
الن سي و وتحتوى عمى عػدد مػف األىػداؼ منيػا تنميػة الرغ ػة واسػتثارة دافعيػة ال ػرد نحػو ممارسػة

النشاط الحركي و وتحقيؽ السعادة لحياة ال رد والترويس عف ذاتو و واش اع الميػؿ لمحركػة أو لمعػ:

أو ليواية رياضية و وتحقيؽ ا سترماى والتوازف الن سي لم رد و والحد مف التوتر الن سي والعي ي
الناتا عف ظروؼ الحياة في المجتمعات المعايرة و وتنمية م يوـ الذات والثقة الن س.

سادسداً :األهددداف االعتما يددة :وىػػي تمػػؾ األىػػداؼ التػػي تيػػتـ الجانػػ :ا جتمػػاعي لم ػػرد انتظػػاـ
وتتضػػمف مػػا يمػػي التػمػػ :عمػػى ظػػاىرة العزلػػة ا جتماعيػػة التػػي تسػػود المجتمػػع المعايػػر تكػػويف

عيقػات ويػػداقات مػػع المػريف و وتشػػكيؿ السػػموؾ ا جتمػػاعي السػػوي و واشػ اع الحاجػػة ليلتقػػاى
مػػع الم ػريف مػػف ذوي الميػػوؿ وا ىتمامػػات المشػػتركة و وتنميػػة ميػػارات التوايػػؿ والت ػػاوض ػػيف

الجماعات لػدعـ العمػؿ الجمػاعي و وتيي ػة ال ػرص لممارسػة التمطػيط الجمػاعي لمنشػاط والتػدري:
عمػػى اتمػػاذ الق ػ اررات الجماعيػػة وكي يػػة التوفيػػؽ فػػي حػػؿ المشػػكيت التػػي تواجػػو ممارسػػة األنشػػطة

الترويحية الرياضية.

سددابعاً :األهددداف الثقافيددة :وتشػػمؿ األىػػداؼ المرت طػػة تزويػػد ال ػػرد العديػػد مػػف أن ػواع المعرفػػة و
وتشػػمؿ تمػػؾ األىػػداؼ تزويػػد ال ػػرد الثقافػػة الرياضػػية وذلػػؾ تزويػػده العديػػد مػػف أن ػواع المعرفػػة
وا تجاىات والعػادات المرت طػة مجػاؿ األنشػطة الترويحيػة الرياضػية و وتشػكيؿ اتجاىػات إيجا يػة
لدى األفراد والجماعات نحو ممارسة األنشطة الترويحية الرياضػية و والتعػرؼ عمػى عوامػؿ األمػف

والسيمة المرت طة ممارسة وط يعة األنشطة الترويحية الرياضية.

وتػػذكر (أمن ػو محمػػد و  )8912أف النشػػاط الرياضػػي الجامعػػات لػػو أىػػداؼ ويسػػعى إلػػى

تحقيقيا ومنيا

 .8شػؿ أوقات فراغ الطي :واستثمار طاقاتيـ ما يعود عمييـ وعمى الوطف الن ع.

 .4إش اع الحاجات الن سية الضرورية لمطي :مف ميؿ ممارستيـ لرنشطة الطي ية.
 .3توسيع القاعدة الطي ية لممارسة األنشطة الرياضية والترويحية.
 .2ممؽ روح الت ار ط ا جتماعي والتنافس الشريؼ يف الطي.:

 .1تنمية روح القيادة مف ميؿ تنظيـ وتن يذ العديد مف األنشطة الرياضية الممتم ة.
كمػػا وتشػػير األد يػػات إلػػى أف ىنػػاؾ مميػزات لمنشػػاط الرياضػػي فػػي كػػؿ مرحمػػة مػػف م ارحػػؿ

التعميـ  .ولعؿ مف أىـ المميزات التر وية لمنشاط الرياضي في المرحمة الجامعية ما يمي

 .8يعت ر حقيً لتنمية الميارات التي س ؽ وأف تعمميا الطالػ :فػي الم ارحػؿ الد ارسػية السػا قة ومنػو

فريو متيار الطال :ما يتناس :مع ميولو مف أنشطة ويحسف مف مستواه فييا.

 .4يساعد ا شتراؾ في األنشطة الرياضػية الترويحيػة عمػى حسػف اسػتػيؿ أوقػات ال ػراغ ألنيػا
تحتاج إلى مستوى عالي مف الميارة وعف طريقيا يمكف لمطال :إجادة المع ة التي يح يا.

 .3يتيس النشاط الرياضي لمطي :فرياً كتشاؼ مجا ت جديدة واكتسا :م رات لػـ يسػ ؽ ليػـ

أف مارسوىا.

 .2تتػػيس المشػػاركة فػػي النشػػاط الرياضػػي التػػدر :عمػػى القيػػادة وتن يػػذ األنشػػطة الرياضػػية( زى ػرافو
 .)8991ولقد ينت نتا ا الدراسات واأل حاث العممية والمؤل ات الممتم ة في حقؿ التر ية والتعميـ

أف األنشػػطة الطي يػػة تعت ػػر مػػف أىػػـ الوسػػا ؿ التر ويػػة التػػي تسػػيـ فػػي نػػاى وتر يػػة المتعممػػيف فػػي
جميع المراحؿ التعميمية مػف جميػع الجوانػ :العقميػة والن سػية وال دنيػة وا جتماعيػةو اعضػافة إلػى

الم رات المتنوعة التي يكتس يا الطي :مف ممارستيـ ومشاركتيـ في األنشطة الممتم ة .

ويممص أحد ال احثيف أىمية األنشطة الطي ية في المجا ت التالية
 -8تحقيؽ اليحة ال دنية

إف اليػحة ال دنيػة لمطػي :تسػت يد مػف أنػواع معينػة مػف النشػاط الطي ػي و كػ نواع الرياضػػة

ال دنية الممتم ة و والكشافة و والجوالة و وىذه األنشطة جميعيا تدر :الجسـ وتنميو.

 -4استثمار وقت ال راغ

ومػػف األىػػداؼ التر ويػػة التػػي يسػػعى التر ويػػوف لتحقيقيػػا اسػػتثمار الطػػي :ألوقػػات فػراغيـ

إشػ اع رغ ػػاتيـ وىوايػػاتيـ مػػا يعػػود عمػػييـ ػػالن ع مػػف مػػيؿ ممارسػػتيـ ألنػواع الرياضػػة الممتم ػػة

والمشاركة في ال رؽ .

 -3تنمية العيقات ا جتماعية

تمك ػػف األنش ػػطة الطي ي ػػة ف ػػي الجامع ػػة الط ػػي :م ػػف اكتس ػػا :المي ػػارات والم ػ ػرات م ػػف م ػػيؿ

ا شتراؾ في الجماعات الممتم ة حيث يكتس وف ي ات مف ش نيا تنمية العيقات ا جتماعية .
 -2تنمية القدرة عمى ا عتماد عمى الن س

يعمؿ النشاط الطي ي الجػامعي عمػى تنميػة ا عتمػاد عمػى الػن س نتيجػة لممواقػؼ العديػدة

والمتنوعػػة التػػي يتطم يػػا النشػػاطو اعضػػافة إلػػى الممارسػػات الحػرة والتػػدري :عمػػى حسػػف التيػػرؼ

والسػػموؾ المػػرف الي ػػادؼ ال ػذي ي ػؤدي إل ػػى اكتسػػا :الطالػػ :الج ػػامعي الثقػػة فػػي ن س ػػو فػػي اتم ػػاذ
الق اررات المناس ة في المواقؼ الحياتية الممتم ة.

 -1تنمية القدرة عمى التمطيط

ينمػػي النشػػاط الطي ػػي الجػػامعي القػػدرة عمػػى التمطػػيط ورسػػـ المطػػط الجماعيػػةو س ػواى فػػي

األنشطة الرياضية الممتم ةو أو في أنشطة الجماعات المتنوعةو اعضػافة إلػى التكيػؼ مػع ال ي ػة

ومدمتيا.

 -6المساعدة في اكتشاؼ مواى :الطي:
يساعد النشاط الطي ي عمى اكتشاؼ مواى :الطي :وقدراتيـ ويقميا وا ست ادة منيا.

 -1تنمية المواطنة

تقػػدـ األنشػػطة الطي يػػة معمومػػات وأفكػػا اًر عػػف المػػدمات العامػػةو والمؤسسػػات المحميػػةو حيػػث

تنمي ىذه األنشطة الطي ية عػادات وميػارات العمػؿ الجمػاعي سػواى كتػا عيف أو قػادةو مػع احتػراـ

حقوؽ الػير(راشد و .)8201
دراسات سابقة:

حظي موضوع النشاط الرياضي في التعمػيـ العػاـ والعػالي اىتمػاـ كثيػر مػف ال ػاحثيف .وفيمػا

يمػػي عػػرض لػ عض الد ارسػػات العر يػػة واألجن يػػة ذات اليػػمة الم اش ػرة موضػػوع الد ارسػػة الحاليػػة و
وسػػنحاوؿ عػػرض عػػض الجيػػود الم ذولػػة فػػي ىػػذا اعطػػار ووفػػؽ التسمسػػؿ الزمنػػي ػيػػة ا سػػت ادة

مما ورد في تمؾ الد ارسات مف مؤشرات عممية وما أس رت عنيا مف نتا ا .

ف ي د ارسػة قػاـ يػا (ذنػوف و  )8919يػدؼ التعػرؼ إلػى العوامػؿ التػي تػؤدي إلػى عػزوؼ

الط ػػي :ع ػػف ممارس ػػة النش ػػاط الرياض ػػي جامع ػػة الموي ػػؿو أظي ػػرت نت ػػا ا الد ارس ػػة أف ممارس ػػة

النش ػػاط الرياض ػػي ت ػػؤثر عم ػػى التحي ػػيؿ العمم ػػي و كم ػػا أوض ػػحت الد ارس ػػة أيضػ ػاً أف ع ػػدـ وج ػػود
الحوافز واعمكانات الرياضية و كالمدرسيف المؤىميف واليا ت الرياضية الجػاىزة يػؤدي إلػى عػدـ
إق اؿ الطم ة عمى ممارسة األنشطة الرياضية.

وأجرى (الحسف و  )8916دراسة يدؼ التعرؼ إلى األس ا :ا جتماعية لعػزوؼ طال ػات

جامعة ػداد عف المشاركة فػي األلعػا :الرياضػيةو أظيػرت نتػا ا الد ارسػة أف عػض الطال ػات مػا
زلف يعتقدف ف الرياضة تسيى لسمعة ال تيات و كما أظيػرت النتػا ا أف  %10مػف األىػؿ الػذيف
ينظروف نظرة سم ية إلى الرياضة ىـ مف العسكرييف والموظ يف واألمييف وذوي الدمؿ المحدود.

وتناولت دراسة (الح وري ورشيد وسمماف و  )8919ظػاىرة عػزوؼ اعنػاث عػف الرياضػة و

ي ػػدؼ التع ػػرؼ إل ػػى أسػ ػ ا :ع ػػزوؼ طال ػػات جامع ػػة ال يػ ػرة ع ػػف ممارس ػػة األنش ػػطة الرياض ػػيةو
وأظيرت نتا ا الدراسة أف أىـ أس ا :عزوؼ الطال ات عف ا شتراؾ في األنشطة الرياضية ىي

المجؿ و وعدـ موافقة األىؿ و وقمة الميع.:

وأج ػػرت (ى ػػدى درويػ ػش و  )8990د ارس ػػة ي ػػدؼ التع ػػرؼ عم ػػى األنش ػػطة الرياض ػػية الت ػػي

تشػػػؿ طػػي :وطال ػػات جامعػػة قطػػر ووقػػت ف ػراغيـ وتحديػػد العوامػػؿ التػػي تعيػػؽ مػػف مشػػاركتيـو

واسػ ػػتمدمت ال احثػ ػػة المػ ػػنيا الوي ػ ػ ي الطريقػ ػػة المسػ ػػحية حيػ ػػث مػػ ػػت العينػ ػػة (  ) 860طالػ ػػ:
وطال ةو وقد تويمت ال احثة إلى المعوقات التالية عدـ وجػود وقػت لػدييـ و وعػدـ مناسػ ة عػض

الرياض ػػات لط يع ػػتيـ و وع ػػدـ ت ػػوفر الم ػػدر يف و وع ػػدـ وج ػػود أم ػػاكف مناسػ ػ ة لممارس ػػة األنش ػػطة

الرياضية الترويحيةو ونقص في اعمكانات.

كػػذلؾ ينػػت نتػػا ا د ارسػػة كػػولي وزمي ػػو) (Cooley and others,1992التػػي أجريػػت

عم ػػى ( )1639طال ػ ػاً وطال ػػة م ػػف ط ػػي :المرحم ػػة الثانوي ػػة ف ػػي الم ػػدف والري ػػؼو أف  %10م ػػف
الطػػي :مشػػاركيف فػػي واحػػد أو أكثػػر مػػف األنشػػطة المنيجيػػة اعضػػافيةو وأف  %42مػػف الطػػي:

مشاركيف في النشاط الرياضيو و %6.3مشاركيف في األندية الحكوميةو وأف مشاركة الطي :في

األنشػػطة المنيجيػػة اعضػػافية كػػاف عػػامي ميمػػا فػػي م ػػض تجريػػ :الطػػي :واسػػتمداميـ لمػػدماف
وأنواع الممػدرات .وقػد ينػت الد ارسػة أف المشػاركيف فػي األنشػطة المنيجيػة اعضػافية أقػؿ احتمػا ً
ستمداـ الممدرات مف نظ ار يـ غير المشاركيف.

وركزت دراسة (مطر و  ) 8993عمى المعوقات التي تواجػو المػرأة وتحػوؿ دوف ممارسػاتيا

لرنشطة الرياضية  .فكاف ىدؼ الدراسة ىو التعرؼ إلى المشكيت والمعوقات التي تعوؽ المرأة
الكويتية مف ممارسػة الرياضػة  .وقػد تويػمت الد ارسػة إلػى أف النظػرة السػم ية لممجتمػع تقػؼ عا قػا

أماـ المرأة مف ممارسة الرياضة وأف األىؿ يعارضوف ممارسة النشاط الرياضي .

وفػػي د ارسػػة أج ارىػػا د ػػوز و يتػػي ) (Dobosz and Beaty,1999عمػػى عينػػة تكونػػت مػػف

( )60طال اً مف طي :المرحمة الثانوية و وأوضحت نتا جيا أف الطي :الذيف يمارسػوف الرياضػة
يظيروف قدرة قيادية أك ر مف غيرىـ مف غير الممارسيف لرنشطة الطي ية.

كمػا أكػدت د ارسػة كػؿ مػف رتشػارد والي از يػث ) (Richard and Elizabeth,1999التػي

أجري ػػت عم ػػى ( )489طال ػ ػاً وطال ػػة ف ػػي الس ػػنة األميػ ػرة م ػػف الد ارس ػػة أف المش ػػاركة ف ػػي النش ػػاط
الرياضي

تعوؽ النجاح األكاديمي أو تمنع مف المشاركة في األنشطة الطي ية األمرى.

وقػاـ (الحجػػار و ػف سػػعيد و  )4004د ارسػة ىػػدفت التعػرؼ إلػػى األسػ ا :التػػي تقػؼ عا قػػا

اماـ ممارسة النشػاط الرياضػي لطال ػات المػدارس الثانويػة فػي مركػز مدينػة المكػي و حيػث تكونػت

عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )881طال ػػة مػػف طال ػػات المػػدارس الثانويػػة و وتويػػمت الد ارسػػة إلػػى أف أى ػـ

األس ا :التي تقؼ عا قا أماـ ممارسة األنشطة الرياضية عند الطال ات ىي عدـ توفر الميعػ:
والتجيي ػزات الرياضػػية و وعػػدـ وجػػود معممػػة متمييػػة لمتر يػػة الرياضػػية و واف العػػادات والتقاليػػد

ا جتماعيػػة ىػػي مػػف أىػػـ األس ػ ا :التػػي تػػؤدي إلػػى عػػدـ مشػػاركة الطال ػػات ويؤكػػد ذلػػؾ اسػػتجا ة

الطال ػات فقػػد أشػارت نسػ ة ()%13.9إلػى أف نظػرة المجتمػع لم تػػاة التػي تمػػارس النشػاط الرياضػػي
ىي نظرة سم ية .وأشارت نس ة ( )%11.2إلى أف العادات والتقاليد ا جتماعية تمنعيا مف مزاولػة

النشاط الرياضي .

وفي ضوى ما تقدـ مف عرض موجز لمدراسات السا قة يمكننا أف نستنتا التي

.8أف األنشطة الرياضية تعد مف يف األنشطة الطي ية في مراحؿ التعميـ الممتم ة .

.4إف ممارسة األنشطة الرياضية ليا فوا د تر وية ون سية فيي تنمي الميارات القياديػة وتسػيـ فػي

اسػػتثمار أوقػػات ال ػراغ و تعػػوؽ النجػػاح األكػػاديمي وتجنػػ :األف ػراد الممارسػػات السػػم ية كالتػػدميف
وتناوؿ الممدرات .

.3ىنػػاؾ معوقػػات فػػي ال ي ػػة العر يػػة أمػػاـ ممارسػػة اعنػػاث لرنشػػطة الرياضػػية تتمثػػؿ فػػي العػػادات

واألعراؼ ا جتماعية والنظرة السم ية لم تاة التي تمارس الرياضة .

.2كما أف نقص اعمكانات المادية والمدر يف يؤدي إلى العزوؼ عف الرياضة.

إجراءات الدراسة:
منرج الدراسة:
استمدـ ال احػث المػنيا الويػ ي لمي متػو ألغػراض الد ارسػة و إذ يرتكػز ىػذا المػنيا عمػى
ويػػؼ دقيػػؽ وت يػػيمي لظػػاىرة أو موضػػوع محػػدد عمػػى يػػورة نوعيػػة أو كميػػة رقميػػة  .ويمكػػف
تعريػػؼ ىػػذا المػػنيا نػػو أسػػمو :مػػف أسػػالي :التحميػػؿ المرتكػػز عمػػى معمومػػات كافيػػة ودقيقػػة عػػف
ظاىرة ميؿ فترة زمنية معمومة و وذلؾ مف أجؿ الحيوؿ عمى نتػا ا عمميػة يػتـ ت سػيرىا طريقػة

موضوعية و ما ينسجـ مع المعطيات ال عمية لمظاىرة(ع يدات وآمروف و . )8999
معتمع الدراسة و ينترا:

تك ػ ػػوف مجتم ػ ػػع الد ارس ػ ػػة م ػ ػػف الطال ػ ػػات المس ػ ػػتمرات عم ػ ػػى ال ػ ػػدواـ م ػ ػػيؿ الع ػ ػػاـ الد ارس ػ ػػي
 4088/4080في كمية التر يػة األساسػية فػي جامعػة دىػوؾ ال ػالع عػددىف ( )194طال ػة يتػوزعف
عمى ممسة أقساـ عممية .في حيف تكونت عينة الدراسة مف ( )891طال ػة تػـ امتيػارىف الطريقػة

العشوا ية و نس ة ( )%40مف كؿ قسـ و و واقع ( ) 41طال ة مف طال ات قسػـ المػػة ا نكميزيػة و

( )21طال ة مف قسـ المػة الكوردية و و( )23طال ة مف قسـ الرياضيات و و( )24طال ة مف قسـ
ا جتماعيات و و( )20طال ة مف قسـ رياض األط اؿ .والجدوؿ ( )8يوضس ذلؾ .
الجدوؿ ()8
القس

المػة ا نكميزية
اللغة الكىردَة
الرَاضُات
االجتماعُات
رياض األط اؿ
المجموع

مجتمع الدراسة وعينتها تبعا ً ألسقسا الليية
عدد الطالبات

831

العينة
41

442

21

482
401
891

23
24
20

914

891

أداة الدراسة:
نظ اًر لعدـ توفر أداة جاىزة لقياس دور األنشطة الرياضية في تعزيػز الشػعور الحريػة لػدى

المرأة و عميو تـ ناى أداة الدراسة وفقاً لممطوات التالية:

.8مراجعة األدوات ال حثية المستمدمة في الدراسات السا قة.
.4تحديد مجا ت الشعور الحرية في أر عة مجا ت ىي
أ .المجاؿ الشميي.

 .:المجاؿ األسري.
ج .المجاؿ الدراسي.

د .المجاؿ ا جتماعي.

.3تـ اعتماد سمـ اعجا ة الر اعي و موافؽ درجة ك يرة ( )3درجات و موافؽ درجة متوسطة ()4
درجة و موافؽ درجة قميمة درجة واحدة و وغير موافؽ (ي ر).

.2تـ يياغة جميع ال قرات يياغة إيجا ية ألنيا تع ر عف الشعور ا يجا ي.

.1يػػدؽ األداة عػػد تحديػػد مجػػا ت األداةو وال ق ػرات لكػػؿ مجػػاؿ ويػػؿ عػػدد فق ػرات األداة إلػػى
( )42فق ػرةو ولقػػد تػػـ الحيػػوؿ عمػػى يػػدؽ األداة عػػف طريػػؽ عرضػػيا عمػػى ىي ػػة مػػف المحكمػػيف
مكونة مف عدد مف المتميييف في العموـ التر وية والن سية في جامعة دىوؾ وجامعػة المويػؿ
و و عد عرضيا عمى المحكميف أجمع أكثر مف ( )%10مف المحكميف عمى مناسػ ة األداة لقيػاس
دور األنشط ة الاضيةططية عططز اعشضططش الشططع ر يل اضططة وحيػػمت جميػػع فقػرات األداة عمػػى موافقػػة ()%10

فما فوؽ مف المحكميفو و يذا قيت األداة كما ىي .والممحؽ ( )8ي يف أداة الدراسة.

.6ث ػػات األداة لػ ػػرض تحدي ػػد ث ػػات األداة ت ػػـ تط يقي ػػا عم ػػى عين ػػة مكون ػػة م ػػف ( )41طال ػػة ت ػػـ

امتيارىف عشوا ياً واقع ( )1طال ات مف كؿ قسـ مف أقساـ كمية التر ية األساسػية جامعػة دىػوؾ

و ثـ أعيػد تط يػؽ األداة عمػى ن ػس األفػراد عػد مػرور فتػرة ( )81يومػاً عمػى التط يػؽ األوؿ .وعنػد

حسا :معاميت ا رت اط يف درجات التط يؽ األوؿ والثاني و ت يف أف معاميت ا رت ػاط تتػراوح
ػػيف ( )0.11-0.19لممجػػا ت والدرجػػة الكميػػة ( )0.11و ممػػا يػػدؿ عمػػى أف األداة تتمتػػع مؤشػػر

لمث ات  .والجدوؿ ( )4يوضس ذلؾ .

الجدوؿ()4

معاميت ا رت اط يف درجات التط يقيف(مؤشرات الث ات)
المجاؿ

المجاؿ

المجاؿ

المجاؿ

الدرجة

الشميي

األسري

الدراسي

ا جتماعي

الكمية

0.11

0.16

0.19

0.12

0.11

المعالعة اإلحيائية:
اعتمد ال احث عمى رناما ( )SPSSفي معالجة ال يانات و ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ

استمداـ المتوسطات الحسا ية وا نحرافات المعيارية لتحديد درجة الشعور الحرية في ممارسة
األنشطة الرياضية مف وجية نظر طال ات كمية التر ية األساسية.
نتائج الدراسة ومناقشترا:
الردددف األو( : :دور األنشػػطة الرياضػػية فػػي تعزيػػز الشػػعور الحريػػة فػػي المجػػاؿ الشميػػي لػػدى
المرأة ).

ألجػػؿ تحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ تمػػت معالجػػة ال يانػػات الػػواردة فػػي ال حػػث و والتػػي تػػـ الحيػػوؿ

عمييػػا مػػف إجا ػػات أف ػراد العينػػة عمػػى ال ق ػرات ال ػواردة فػػي المجػػاؿ األوؿ مػػف أداة ال حػػث و وذلػػؾ
استمداـ المتوسطات الحسا ية وا نحرافات المعيارية  .ف ظيرت النتا ا أف أفراد العينة يروف ف

األنشطة الرياضية ليػا دور ك يػر فػي شػعور المػرأة الحريػة فػي المجػاؿ الشميػي و ويتضػس ذلػؾ

في الجدوؿ (. )3

الجدوؿ ()3
المتوسطات الحسا ية وا نحرافات المعيارية ل قرات المجاؿ الشميي(ف=)891
الفقرات

الرقم

درجة

المتوسط

االنحراف

8

ممارسة الرياضة تؤدي إىل اعتزاز الفتاة بنفسها.

4.21

.194

كبرية

4

من حق الفتاة أن دتارس النشاط الرياضي أسوة بالرجال.

4.31

.113

كبرية

3

تزيد ممارسة الرياضة من مجال املرأة ورشاقتها .

4.68

.101

كبرية

2

تؤدي ممارسة املرأة للرياضة إىل احلفاظ على قوامها وبدهنا .

4.11

.184

كبرية

1

تنمي ممارسة األنشطة الرياضية الثقة بالنفس لدى الفتاة ..

4.38

.162

كبرية

6

تسهم األنشطة الرياضية يف تعزيز مفهوم الذات لدى املرأة.

4.24

.131

كبرية

4.26

.646

كبرية

الموافقة

الدرجة الكلية لمفقرات المجال الشخصي

ونيحظ مف النتا ا المعروضة في الجدوؿ أف ال قػرات المتضػمنة فػي ىػذا المجػاؿ تترتػ:

حس :أوساطيا الحسا ية و ف ي المرت ة األولى جاىت فقػرة

(تزَذ ممارسة الرَاضة من جمناا المنر

ورشاقتها) و وفػي المرت ػة الثانيػة (تنددٌ ممارسنة المنر للرَاضنة النً العلناق علنً قىامهنا و نذ ها) و وفػي

ر عػة (ت نه ان طن ة
المرت ة الثالثة (ممارسة الرَاضة تددٌ النً اعتنزاا اللتنا هل نها) و وفػي المرت ػة ال ا
الرَاضنُة ينٍ تيزَننز ملهنىا النىات لننذي المنر ) و وفػي المرت ػة المامسػػة (من قنا اللتننا ا تمنارش الهطننا

الرَاضٍ سى الرجاا) و وفي المرت ة السادسػة (تهمٍ ممارسة ان ط ة الرَاضُة الثقة الهلس لذي اللتنا ).
ويمكػػف ت سػػير ىػػذه النتػػا ا فػػي أف ممارسػػة المػرأة لمرياضػػة ترفػػع مػػف الػػروح المعنويػػة لػػدييا وتػػؤدي

إلػػى التحػػرر مػػف الممػػاوؼ والضػػػوط الن سػػية التػػي تتعػػرض ليػػا الم ػرأة مايػػة فيمػػا يتعمػػؽ منيػػا
م يوـ الذات الجسمية و ذلػؾ ألف تمتػع المػرأة الرشػاقة والقػواـ الجميػؿ و واعتزازىػا وثقتيػا ن سػيا

كؿ ذلؾ مف مقومات اليحة الن سية و التي تسػيـ فػي تعزيػز الشػعور الحريػة الشميػية والػتحكـ

في الذات والقدرة عمى اتماذ القرار.

الردف الثاني( :دور األنشطة الرياضية في تعزيز الشعور الحرية في المجاؿ األسري لدى المرأة

).

ولػػػرض تحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ تمػػت معالجػػة ال يانػػات ال ػواردة مػػف إجا ػػات أف ػراد العينػػة عػػف

ال قرات المتضمنة في المجاؿ الثاني مػف أداة ال حػث  .ف شػارت النتػا ا إلػى أف أفػراد العينػة يػت قف
درجة ك يرة مع مضموف ( )2فقرات ويت قف درجػة متوسػطة مػع مضػموف فقػرتيف و والجػدوؿ ()2

يوضس ذلؾ .

الجدوؿ ()2
المتوسطات الحسا ية وا نحرافات المعيارية ل ق ارت المجاؿ األسري(ف=)891
الرقم

المتوسط

الفقرات

االنحراف

درجة
الموافقة

8

مشاركة املرأة يف األنشطة الرياضية تعزيز ملكانتها يف األسرة.

8.12

.162

متوسطة

4

ممارسة املرأة للرياضة تساعدها يف أداء أدوارها األسرية .

4.48

.186

كبرية

3

ممارسة األنشطة الرياضية ختفف من الضغوط األسرية على املرأة .

4.32

.111

كبرية

2

تسهل األنشطة الرياضية من عمل املرأة يف األسرة .

4.68

.126

كبرية

1

دتكن األنشطة الرياضية املرأة من االعتماد على نفسها يف األسرة .

4.12

.131

كبرية

6

تساعد األنشطة الرياضية املرأة يف التحرر من القيود األسرية .

8.96

.132

متوسطة

الدرجة الكلية لفقرات المجال األسري

4.41

.116

كبرية

ونرى أف أعمى درجة ات اؽ كاف لم قرة التالية

(ت نه ان طن ة الرَاضنُة من عمن المنر ينٍ

انسننر ) و ومػػف ثػػـ ال ق ػرة (تمك ن ان ط ن ة الرَاضننُة المننر م ن االعتمنناد علننً ل ننها يننٍ انسننر ) و وفػػي
المرت ة الثالثة جاىت ال قرة (ممارسة ان ط ة الرَاضُة تخلن من الونغى انسنرَة علنً المنر ) و وفػي

المرت ػػة ال ار عػػة (ممارسننة المننر للرَاضننة ت نناعذاا يننٍ داا دواراننا انسننرَة) و وفػػي المرت ػػة المامسػػة

ر (مطننار ة المننر يننٍ ان ط ن ة
(ت نناعذ ان ط ن ة الرَاضننُة المننر يننٍ التعننرر م ن القُننىد انسننرَة) و وأمي ػ اً

الرَاضُة تيزَز لمكا تها يٍ انسر ).

ويمكػػف ت سػػير ىػػذه النتػػا ا فػػي أف ممارسػػة المػرأة لرنشػػطة الرياضػػية مػػف شػ نيا أف تقػػوي

جسػػـ المػرأة وتحمييػػا مػػف األمػراض و و التػػالي تػػتمكف المػرأة مػػف أداى أعماليػػا وأدوارىػػا فػػي األسػرة
ك ػػاىة عاليػػة و و ػػد ً مػػف اعتمػػاد الم ػرأة عمػػى الم ػريف فػػي إنجػػاز عػػض األعمػػاؿ األس ػرية فإنيػػا
تعتمد عمى ن سيا ألنيا تمتمؾ المياقة الجسمية والقوة التي تمكنيا مف أداى تمػؾ الميػاـ و وفػي ذلػؾ

تم يؼ مف الضػوط األسرية وشعور التحرر مف قيود األسرة  .كما أف المرأة الممارسػة لرنشػطة

الرياضية والتي تسػتطيع أداى أعماليػا وواج اتيػا األسػرية ك ػاىة عاليػة تحظػى تقػدير أفػراد األسػرة

وفي ذلؾ تعزيز لمكانتيا دامؿ األسرة .

الردددف الثالددث :دور األنشػػطة الرياضػػية فػػي تعزيػػز الشػػعور الحريػػة فػػي المجػػاؿ الد ارسػػي لػػدى
المرأة ).

و ػيػػة تحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ تمػػت معالجػػة ال يانػػات التػػي حيػػؿ عمييػػا ال احػػث مػػف إجا ػػات

أفراد العينة عف ال قرات المتضمنة فػي المجػاؿ الثالػث مػف أداة ال حػث  .فػ ظيرت النتػا ا أف أفػراد

العينػػة يت ق ػوف درجػػة ك ي ػرة عمػػى مضػػموف ( )1فق ػرات و وفق ػرة واحػػدة درجػػة متوسػػطة و والجػػدوؿ

( )1يوضس ذلؾ

الجدوؿ ()1

المتوسطات الحسا ية وا نحرافات المعيارية ل قرات المجاؿ الدراسي(ف=)891
املتوسط

االحنراف

درجة
املوافقة

الفقرات

الرقم
8

ممارسة النشاط الرياضي ال يؤثر على املستوى الدراسي للفتاة.

4.41

.186

كبرية

4

حيسن النشاط الرياضي للفتاة من مستوى األداء األكاديمي اها.

8.12

.148

متوسطة

3

ممارسة النشاط الرياضي يدفع الفتاة إىل تنظيم أوقات الدراسة .

4.21

.126

كبرية

2

يزيد النشاط الرياضي من دافعية املرأة للدراسة واالجناز .

4.31

.121

كبرية

1

تؤدي ممارسة الرياضة إىل اكتساب مهارات الرتكيز واالنتباه .

4.26

.114

كبرية

6

تنمي األنشطة الرياضية القدرة على التخطيط لدى الفتاة .

4.31

.139

كبرية

4.49

.183

كبرية

الدرجة الكلية لفقرات المجال الدراسي

ونيح ػػظ م ػػف النت ػػا ا المعروض ػػة ف ػػي الج ػػدوؿ أع ػػيه أف ترتي ػػ :ال قػ ػرات المتض ػػمنة ف ػػي

المجاؿ الدراسي حسػ :درجػة الموافقػة والتػي تعكسػيا األوسػاط الحسػا ية جػاى عمػى النحػو التػي

في المرت ة األولى (ممارسة الهطا الرَاضٍ َذيع اللتا الً تهظنُ وقنات الذراسنة) و وفػي المرت ػة الثانيػة

(تننددٌ ممارسننة الرَاضننة الننً ا ت ننال مهننارات التر ُننز واال ت ننا ) و وفػػي المرت ػػة الثالثػػة (تهمننٍ ان ط ن ة
الرَاضُة القذر علً التخ نُ لنذي اللتنا ) و وفػي المرت ػة الثالثػة (َزَنذ الهطنا الرَاضنٍ من داييُنة المنر

للذراسة واال جاا) و وفي المرت ة المامسة (ممارسة الهطا الرَاضٍ ال َدثر علً الم تىي الذراسٍ لللتنا )

ر (َع
و وأميػ اً

الهطا الرَاضٍ لللتا م م تىي انداا ان ادَمٍ لهنا)  .ويمكػف ت سػير ىػذه النتػا ا فػي

أف وجيات نظر الطال ات تشير وضوح إلى أف ممارسة ال تاة لمنشػاط الرياضػي لػو تػ ثير إيجػا ي
عمى مستواىا الدراسي وتحسف مف أداؤىا األكاديمي و ذلؾ ألف تمؾ األنشطة تنمػي لػدييا ميػارات

تتمثػػؿ فػػي تنظػػيـ الوقػػت وكػػذلؾ التركيػػز وا نت ػػاهو وكػػؿ ذلػػؾ مػػف شػػانو أف يػػؤدي إلػػى رفػػع مسػػتوى

التحيػػيؿ الد ارسػػي  .وىػػذا األمػػر يعػػزز الػػروح المعنويػػة لػػدى ال تػػاة ويقمػػؿ مػػف ممػػاوؼ ال شػػؿ فػػي

الدراسة و التالي ينمي لدييا الشعور الحرية في المجاؿ الدراسي .
الردددف الرابددع( :دور األنشػطة الرياضػػية فػػي تعزيػز الشػػعور الحريػػة فػي المجػػاؿ ا جتمػػاعي لػػدى
المرأة ).
وألجػػؿ تحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ عػػالا ال احػػث ال يانػػات ال ػواردة مػػف إجا ػػات أف ػراد العينػػة عػػف

ال قػرات المتضػػمنة فػػي المجػػاؿ ال ار ػػع مػػف أداة ال حػػث  .ف شػػارت النتػػا ا إلػػى أف الطال ػػات ي ػوافقف

درجة ك يرة عمى مضموف ( )2فقرات و كما ينت النتا ا أف أفراد العينة يوافقف درجة ك يرة عمى

فقرتيف مف ال قرات في ىذا المجاؿو والجدوؿ ( )6يوضس ذلؾ .
الجدوؿ ()6

ي يف المتوسطات الحسا ية وا نحرافات المعيارية ل قرات المجاؿ ا جتماعي (ف=)90
الرقم

الفقرات

املتوسط

االحنراف

درجة
املوافقة

8

ممارسة الرياضة تساعد املرأة يف تكوين عالقات اجتماعية.

4.42

.641

كبرية

4

تسهم األنشطة الرياضية يف اكتساب املهارات االجتماعية .

4.32

.126

كبرية

3

مشاركة املرأة يف النشاط الرياضي يعزز من مكانتها االجتماعية.

8.16

.144

متوسطة

2

تسهم األنشطة الرياضية يف تواصل املرأة مع احلياة االجتماعية .

4512

.694

كبرية

1

مشاركة املرأة يف النشاط الرياضي حتقيق ملبدأ املساواة .

4.11

.142

كبرية

6

تنمي األنشطة الرياضية مهارات العمل اجلماعي لدى املرأة .

8.92

.168

متوسطة

الدرجة الكلية لفقرات المجال االجتماعي

4.42

.391

كبرية

ونيحػػظ مػػف النتػػا ا المعروضػػة فػػي الجػػدوؿ أعػػيه أف درجػػة موافقػػة أف ػراد العينػػة عم ػػى
ال ق ػرات تت ػػايف و ويمكػػف ميحظػػة ذلػػؾ مػػف مػػيؿ ترتيػػ :ال ق ػرات حسػػ :أوسػػاطيا الحسػػا ية و إذ

جػػاىت فػػي المرت ػػة األولػػى ال ق ػرة (مطننار ة المننر يننٍ الهطننا الرَاضننٍ تعقُننا لم ننذ الم نناوا ) و وفػػي
المرت ػة الثانيػة (ت نه ان طن ة الرَاضنُة ينٍ تىالن المنر منع العُنا االجتماعُنة) و وفػي المرت ػة الثالثػة

ر عة (ممارسة الرَاضنة ت ناعذ
(ت ه ان ط ة الرَاضُة يٍ ا ت ال المهارات االجتماعُة) و وفي المرت ة ال ا
المننر يننٍ تكننىَ عجقننات اجتماعُننة) و وفػػي المرت ػػة المامسػػة (تهمننٍ ان ط ن ة الرَاضننُة مهننارات اليم ن

الجمنناعٍ لننذي المننر ) و وفػػي المرت ػػة السادسػػة (مطننار ة المننر يننٍ الهطننا الرَاضننٍ َيننزا م ن مكا تهننا

االجتماعُة)  .ويمكف ت سير ىذه النتيجة التي تؤكد عمى الت ثير ا يجا ي لرنشػطة الرياضػية عمػى
الحياة ا جتماعية لممرأة و في أف دموؿ المرأة إلػى المؤسسػات الرياضػية ومشػاركتيا فػي األنشػطة

الرياضػػية تمنحيػػا ال ريػػة ليلتقػػاى ػػالمريف س ػواى مػػف أف ػراد جنسػػيا أـ مػػف الجػػنس األمػػر ممػػا
يعطي فرية لممرأة في إقامػة عيقػات جديػدة والحيػوؿ عمػى اعسػناد ا جتمػاعي مػف المػريف و

وىػػذا يػػنعكس عمػػى شػػعورىا الحريػػة والمسػػاواة و فض ػيً عػػف اكتسػػا يا الميػػارات ا جتماعيػػة فػػي

التوايؿ مع المريف وميارة العمؿ الجماعي و مف ميؿ التعمـ الميحظة والنمذجة ت عػاً لنظريػة

ال ػػتعمـ ا جتم ػػاعي الت ػػي تؤك ػػد عم ػػى امكاني ػػة اكتس ػػا :المي ػػارات ا جتماعي ػػة ع ػػف طري ػػؽ التقمي ػػد
والمحاكاة لمنماذج الموجودة أماـ الشمص في المواقؼ الممتم ة .

وأمي ػ اًر و أظيػػرت نتػػا ا الد ارسػػة عنػػد إج ػراى مقارنػػة ػػيف المتوسػػطات الحسػػا ية لمػػدرجات

الكمية عمى المجػا ت المتضػمنة فػي أداة ال حػث و أف تػ ثير األنشػطة الرياضػية تمتمػؼ ػامتيؼ
المجػػا ت و فقػػد احتػػؿ المجػػاؿ الشميػػي المرت ػػة األولػػى متوسػػط حسػػا ي قػػدره ( )4.26درجػػة و
وفي المرت ة الثانية جاى المجاؿ الدراسي متوسط قدرهُ ( )4.49درجة و أما المجاؿ األسري فاحتؿ
المرت ة الثالثة متوسط مع ( )4.41درجة و في حػيف جػاى المجػاؿ ا جتمػاعي فػي المرت ػة ال ار عػة
متوسط قدره ( )4.42درجة و والجدوؿ ( )1يوضس ذلؾ .
جدوؿ ( ) 1

المتوسطات الحسا ية وا نحرافات المعيارية والترتي :لممجا ت (ف=)891
الرقم

المعا:

8

الشميي

المتوسط

االنحراف

4.26

.646

األوؿ

.116

الثالث

4

األسري

.183

الثاني

3

الدراسي

4.49

.391

2

ا جتماعي

4.42

4.41

الترتيب

ال ار ع

درعة

الموافقة
ك يرة
ك يرة
ك يرة
ك يرة

وت يف لنا ىذه النتا ا أف درجة الموافقة عمى كؿ المجا ت كانت ك يرة  .ويػدؿ ذلػؾ عمػى

أف ممارسػة المػرأة لمنشػاط الرياضػػي تػدعـ تحررىػػا فػي المجػػاؿ الشميػي أو ً وذلػػؾ لمسػاىمة تمػػؾ

األنشػػطة ف ػػي نمػػو شمي ػػيتيا وا ػراز ق ػػدراتيا وتنمي ػػة ا تجاىػػات والمي ػػوؿ لػػدييا و وك ػػذلؾ تس ػػاعد
األنشطة الرياضية في تحرر المرأة فػي المجػاؿ الد ارسػي نتيجػة كتسػا يا الميػارات والقػدرات التػي
تساعدىا في اتماذ القرار وتنظػيـ أوقػات الد ارسػة والتػي تػؤدي الػى ارت ػاع مسػتواىا الد ارسػي  .كمػا

إف ممارسػ ػػة الم ػ ػرأة لرنشػ ػػطة الرياضػ ػػية تعػ ػػزز مػ ػػف حريػ ػػة الم ػ ػرأة فػ ػػي المجػ ػػاؿ األسػ ػػري ألف تمػ ػػؾ

الممارسات تمكنيػا مػف أداى ميماتيػا األسػرية نجػاح وتمنحيػا ا سػتقيلية ػد ً مػف ا عتمػاد عمػى

المريف .

وأمي اًر و تشير النتا ا إلى أف األنشطة الرياضية تساىـ في تعزيز حرية المرأة في المجاؿ

ا جتمػػاعي و ذلػػؾ ألف الم ػرأة عنػػدما تمػػارس األنشػػطة الرياضػػية فإنيػػا تمػػنس ن سػػيا حريػػة امتيػػار
عيق ػػات الي ػػداقة وت تع ػػد ع ػػف الش ػػعور الوح ػػدة والعزل ػػة و وف ػػي الوق ػػت ن س ػػو تكتس ػػ :المي ػػارات

ا جتماعية سيما ميارات الحوار والتوايؿ  .تمؾ الميارات التي تعد ضرورية لمنجاح في الحيػاة
ا جتماعية .

التوييات:

في ضوى النتا ا التي تويؿ إلييا ال احث مف ميؿ دراستو فإنو يويي ما يمي

 -ضػػرورة العمػػؿ مػػف أجػػؿ تػػوفير اعمكانػػات المناس ػ ة لمطال ػػات مػػف ميعػػ :رياضػػية ويػػا ت

مػمقة وتوفير األدوات المناس ة لرنشطة الرياضية في المؤسسات التعميمية.

 -ا ىتماـ ال راما الرياضية المقدمة في الكميات وا ىتماـ مشاركة الطال ات وذلؾ مذ آ ار يػف

حوؿ ال رناما المقدـ .

 -تشجيع وسا ؿ اععيـ لممرأة وضرورة مشاركتيا في األنشطة الرياضية لما في ذلػؾ مػف مػردود

ايجا ي عمى المرأة ويحتيا شكؿ ماص وعمى األسرة والمجتمع شكؿ عاـ .

واستكما ً لم ا دة المتوماة مف الدراسة يقترح ال احث إجراى الدراسات التية

 -دراسة ت ثير ال راما الترويحية الرياضية في الجامعة عمى التكيؼ األكاديمي لدى الطال ات.

 -تيميـ راما ترويحية رياضية لمعالجة القمؽ لدى اعناث والتم يؼ مف التوتر الن سي لدييف.

الميادر:

 ج ػػر ,نجػػيى إ ػراىيـ . )4000(.وضػػع إسػػتراتيجية لك ػرة القػػدـ النسػػا ية جميوريػػة ميػػر
العر ية.مجمة نظريات وتط يقات  ,عدد , 31ص .436
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ممحؽ ()8

أنموذج أداة ال حث
جامعة دىوؾ
كمية التر ية

قسـ التر ية وعمـ الن س
ـ /است ياف

زيزتي الطالبة...

سيقوـ ال احث إجراى دراسة حوؿ " دور األنشطة الرياضة في تعزيز حرية المرأة ".

لذا نضع يف أيديكـ ىذا ا ست ياف ارجػيف الت ضػؿ اعجا ػة عػف ال قػرات الػواردة فيػو كػؿ يػراحة
وموضػػوعية عممػػا ػػاف المعمومػػات التػػي تقػػدميا سػػوؼ تسػػتمدـ ألغػراض ال حػػث العممػػي فقػػط .و

داعي لذكر ا سـ .
شاك ار لكم حسن تعاونكم
الباحث

أحمد قاسم محمد
معمومات امة:
 -1القسم:
لػة انكميزية

لػة كوردية

رياضيات

اجتماعيات

 -4المستوى التعميمي
سنة أولى

سنة ثانية

سنة ثالثة

سنة ار عة

رياض األط اؿ

ال قرة

ت

المجاؿ الشميي
8

ممارسة الرياضة تؤدي إىل اعتزاز الفتاة بنفسها.

4

من حق الفتاة أن دتارس النشاط الرياضي أسوة بالرجال.

3

تزيد ممارسة الرياضة من مجال املرأة ورشاقتها .

2

تؤدي ممارسة املرأة للرياضة إىل احلفاظ على قوامها وبدهنا .

1

تنمي ممارسة األنشطة الرياضية الثقة بالنفس لدى الفتاة ..

6

تسهم األنشطة الرياضية يف تعزيز مفهوم الذات لدى املرأة.

1

مشاركة املرأة يف األنشطة الرياضية تعزيز ملكانتها يف األسرة.

1

ممارسة املرأة للرياضة تساعدها يف أداء أدوارها األسرية .

9

ممارسة األنشطة الرياضية ختفف من الضغوط األسرية على املرأة .

المجاؿ األسري

 80تسهل األنشطة الرياضية من عمل املرأة يف األسرة .
 88دتكن األنشطة الرياضية املرأة من االعتماد على نفسها يف األسرة.
 84تساعد األنشطة الرياضية املرأة يف التحرر من القيود األسرية .

المجاؿ الدراسي

 83ممارسة النشاط الرياضي ال تؤثر على املستوى الدراسي للفتاة.
 82حيسن النشاط الرياضي للفتاة من مستوى األداء األكاديمي اها.
 81ممارسة النشاط الرياضي يدفع الفتاة إىل تنظيم أوقات الدراسة .
 86يزيد النشاط الرياضي من دافعية املرأة للدراسة واالجناز .
 81تؤدي ممارسة الرياضة إىل اكتساب مهارات الرتكيز واالنتباه .
 81تنمي األنشطة الرياضية القدرة على التخطيط لدى الفتاة .

المجاؿ ا جتماعي

 89ممارسة الرياضة تساعد املرأة يف تكوين عالقات اجتماعية.
 40تسهم األنشطة الرياضية يف اكتساب املهارات االجتماعية .
 48مشاركة املرأة يف النشاط الرياضي يعزز من مكانتها االجتماعية.
 44تسهم األنشطة الرياضية يف تواصل املرأة مع احلياة االجتماعية .
 43مشاركة املرأة يف النشاط الرياضي حتقيق ملبدأ املساواة .
 42تنمي األنشطة الرياضية مهارات العمل اجلماعي لدى املرأة .

موافؽ
درجة
ك يرة

دا ؿ اعجا ة

موافؽ موافؽ غير
درجة درجة موافؽ
متوسطة قميمة أ داً

