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ملخص البحث :
عنصـــر النســـوي أصـــبح یشـــغل الكثیـــر مـــن المجـــاالت ســـواء علـــى صـــعید اللعـــب اوان ال

البــد مــن ایجــاد الوســائل الكفیلــة والفعالــة التــي تعمــل علــى تغییــر قــیم األســاساالدارة، وعلــى هــذا 

ومواقف المرأة من الریاضة الن ذلك الیسهم فقط بتوجیهها الى ممارسة النشاطات الریاضیة ورفـع 

تكــون أداة فعالــة لتنشــئة صــیتها فحســب بــل ایضــا یعمــل علــى ان ة وتطــویر شخمكانتهـا االجتماعیــ

جیال محبا للریاضة وجیال قویا عقلیا وجسمیا .

هــدف البحــث هــو التعــرف عــن أســباب عــزوف المــرأة الریاضــیة عــن ممارســة التحكــیم فــي 

ة والعبــات المجــال الریاضــي،وتمثلت العینــة بعضــوات الهئیــة التدریســیة وطالبــات التربیــة الریاضــی

تم اســـتخدام المـــنهج الوصـــفي بطریقـــة المســـح لمالئمتـــه و فـــي المنطقـــة الشـــمالیة.األندیـــة الریاضـــیة

وطبیعـــــة البحـــــث.وتم اســـــتخدام تحلیـــــل المحتـــــوى واســـــتمارة المعلومـــــات كوســـــائل للتوصـــــل لنتـــــائج 

یة في عدم البحث.واستنتج الباحثون ان التقالید االجتماعیة والدعم المادي كانا من االسباب الرئیس

ممارسة المراة للتحكیم.
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Abstract:
Female now filled many filled both at the evil of games or

administration. On this basis, we should find sponsor and effective

means change values and attitudes of women towards sports for these

make not only to guide them to practice sports to raise their social status
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and to develop personality, but also to keep them more effective in

raising loving sport generation and strong mentally and bodily one .

The aim of research to identify the main reasons of why

sportswomen abstain from practicing sport arbitration, The curriculum

has been used in a descriptive survey of access to research results The

research sample consisted of teachers and students in colleges of

education and sports clubs players northern region, totaling (201), has

been used to analyses the content and format of information as tools for

data collection, The results showed that the two presidents in the

women's Sports movement away from arbitration are social traditions,

lack of financial revenue

التعریف بالبحث-١
المقدمة وأھمیة البحث١-١

إن ممارســــة المــــرآة للریاضــــة تعــــد مــــن المفــــاهیم التقدمیــــة التــــي أحــــدثت تغیــــرا جــــذریا فــــي 

المجتمع من النواحي الثقافیة واالجتماعیـة وغیرهـا مـن المفـاهیم التـي وجـدت فـي مجتمعنـا ، والتـي 

ـــة المـــرأة للری اضـــة ،"وان مشـــكلة تخلـــف المـــرأة فـــي تـــؤثر بشـــكل مباشـــر وغیـــر مباشـــر علـــى مزاول

األصعدة الثقافیة واالقتصادیة واالجتماعیة والریاضیة تعد من اخطر العراقیل التي تناهض مسـیرة 

)١٩٩٧،١١التطور ".(حسین،

لــذا عملــت اغلــب الــدول علــى إعطــاء المــرأة حقهــا مثــل الرجــل فــي مزاولــة أنــواع األنشــطة 

لقفز بالمظالت وركوب الدراجات والمصـارعة ورفـع األثقـال الریاضیة، وأقبلت المرأة على ممارسة ا

فضـال عــن األنشــطة األخــرى ،وتطــورت مشــاركات العنصـر النســوي فــي البطــوالت الدولیــة والقاریــة 

واالولمبیـــة إلـــى أن شـــملت الغالبیـــة العظمـــى مـــن األلعـــاب الریاضـــیة ،وال شـــك ان مشـــاركة المـــرأة 

جـــال اللعـــب او التحكـــیم او األمـــور اإلداریـــة أصـــبح الریاضـــیة فـــي الـــدورات الریاضـــیة ســـوءا فـــي م

مظهرا حضاریا ممیزا في أي مجتمع ،ویتفق الكثیر من المتخصصین ان تقدم الریاضـة وتطویرهـا 

، ١٩٩٩یعتمــــد علــــى ،"أربعــــة أعمــــدة أساســــیة وهــــي اإلداري والمــــدرب والحكــــم والالعــــب "(ســــیار،

٦٢٥.(  

ات الریاضــیة بمختلــف أنواعهــا واغلــب لــذا یعــد التحكــیم محــور أساســي فــي تنظــیم الفعالیــ

الـدول عنـدما تســعى فـي تطــویر الحركـة الریاضــیة فـان مجـال التطــور البـد ان یشــمل قـانون اللعبــة 

والعاملین في هـذا المجـال مـن اجـل وضـع ضـوابط فعلیـة فـي تطـویر اللعبـة ،وهـذه الدارسـة تتنـاول 
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ط الریاضــة النســویة فــي القطــر التحكــیم للعنصــر النســوي كمحــور فــي عملیــة التطــویر الفنــي لنشــا

علما ان العنصر النسوي أصبح یشغل الكثیـر مـن المجـاالت سـواء علـى صـعید اللعـب او العراقي

االدارة، وعلــى هــذا االســاس البــد مــن ایجــاد الوســائل الكفیلــة والفعالــة التــي تعمــل علــى تغییــر قــیم 

ارسة النشاطات الریاضیة ورفـع ومواقف المرأة من الریاضة الن ذلك الیسهم فقط بتوجیهها الى مم

مكانتهـا االجتماعیــة وتطــویر شخصــیتها فحســب بــل ایضــا یعمــل علــى ان تكــون أداة فعالــة لتنشــئة 

جیال محبـا للریاضـة وجـیال قویـا عقلیـا وجسـمیا وهنـا بـرزت اهمیـة البحـث فـي التعـرف عـن أسـباب 

ضیة.عزوف المرأة الریاضیة عن االلتحاق بمجال التحكیم في األلعاب الریا

مشكلة البحث : ٢-١
ان النهـــوض بالریاضـــة النســـویة هـــي مهمـــة جســـیمة یصـــعب علـــى ایـــة جهـــة مســـئولة ان 

تحققهــا لوحــدها وانمــا تتحقــق بتوحیــد جهــود مشــتركة مــن مختلــف قطاعــات المجتمــع ، علمــا بــان 

دت تــأریخ الریاضــة النســویة متواضــع وحــدیث الممارســة بحكــم العــادات والتقالیــد واالعــراف التــي قیــ

ممارســـتها،وكذلك عـــدم وجـــود المنشـــات والمواقـــع المناســـبة والمنفصـــلة الخاصـــة بالفتیـــات لتســـتطیع 

وركزت معظم الدراسات فـي الـدول العربیـة المراة ممارستها بشكل متناسب مع قدرتها دون عوائق. 

ولكــن مــن المالحــظ هنــاك تجــاهال لــدور المــرآة واألجنبیــة علــى دور المــرآة فــي بعــض المجــاالت،

وهـذا علـى وجـه لریاضیة. وٕان غیاب المرآة عن الریاضة في الوطن العربي أصبح أمرا مسلما بـها

الخصوص في العراق ،وهو إحدى الدول العربیة التي لم یخضـع غیـاب المـرآة الریاضـیة فیهـا إلـى 

الدراسة بالتفصیل . 

فجـوة فـي تكـافؤ علما بان التوجه الحالي هو تحقیق المساواة بین المرأة والرجـل وتقلـیص ال

الفــرص بیــنهم فــي مجــاالت الحیــاة كافــة،ومن المالحــظ فــي المجــال الریاضــي بانــه ال یوجــد هنــاك 

تـــوازن فیمـــا تحصـــل علیـــه المـــرأة مـــن فـــرص العمـــل فـــي هـــذا المجـــال مقارنـــة بالرجـــل ، ومـــن هـــذه 

م فیهـا المجاالت مجال التحكیم لذا تعاني اغلب األنشطة الریاضیة من قلة عدد الممارسات للتحكی

بــل وتنعــدم فــي اغلــب االحیــان .ولغــرض مســایرة التقالیــد االجتماعیــة وعــزل الریاضــة النســویة كــان 

البــد مــن رفــد كافــة المجــاالت الریاضــیة بالعنصــر النســوي ،لــذا بــرزت مشــكلة البحــث فــي التســاؤل 

التالیة :ما هي اسباب عزوف المرأة الریاضیة عن ممارسة التحكیم في األلعاب الریاضیة؟

ھدف البحث :-٣-١
یهدف البحث للتعرف على :

أسباب عزوف المرأة الریاضیة عن ممارسة التحكیم في األلعاب الریاضیة.

مجاالت البحث : ٤-١
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المجال البشري : عضوات الهئیة التدریسیة وطالبات التربیة الریاضیة والعبـات األندیـة  ١ -٤-١

في المنطقة الشمالیة.الریاضیة

  ٥/٦/٢٠٠٦لغایة  / ٣/  ٢٠جال ألزماني: الم ٢ -٤-١

المجـــال المكـــاني: كلیـــات التربیـــة الریاضـــیة فـــي جامعـــات (الموصـــل ، أربیـــل، دهـــوك ،  ٣-٤-١

واألندیة الریاضیة في المحافظات المذكورة .)سلیمانیة

اإلطار النظري والدراسات المشابھة :-٢
اإلطار النظري١-٢
:المرأة العراقیة الریاضیة ١-١-٢

ان المرأة جزء مـن المجتمـع وبالتـالي فهـي تنظـر للریاضـة بـنفس المنظـار الـذي ینظـره لهـا 

المجتمـــع ،إضـــافة لـــذلك وبســـب عـــدم مســـاواتها مـــع الرجـــل لعهـــود كثیـــرة فإنهـــا قـــد تجـــاوزت نظـــرة 

المجتمـــع وأصـــبحت الریاضـــة فـــي مفهومهـــا ظـــاهرة ال تجلـــب اال الســـلبیات لمزاولیهـــا ، فهـــي تمنـــع 

اولتهــا بحجــة الخــوف مــن اإلصــابة ومــرة ألنهــا وســیلة تلهــي االطفــال عــن اكمــال األطفــال مــن مز 

واجباتهم المدرسیة ، وبالنسبة للبنات قد تؤدي الى نمو أجسامهن بحیث یكون النمو سلبیا وقاضیا 

على أنوثة المرأة إضافة الى الخوف مـن االخـتالط بـالجنس الثـاني عـن هـذا الطریـق وهـذه الناحیـة 

النواحي النها التنسجم والعـرف االجتمـاعي والـدین ، لكـن كـل هـذه االمـور بعیـدة قد تكون اصعب 

عــن الواقــع ولــو رجعنــا الــى تاریخنــا العربــي فــي عهــد االســالم لوجــدنا أن المــرأة شــاركت الرجــل فــي 

الحرب ولعبت دورا فعاال بجانب الرجـل فـي اتسـاع الدولـة العربیـة االسـالمیة ،وخیـر دلیـل االسـماء 

وســكینة بنــت تــي ســجلها التــاریخ بــأحرف مــن ذهــب وهــي الخنســاء وخولــة بنــت أالزورالالمعــة ال

) وان دل هـذه علـى شـيء فانـه یـدل علـى المكانـة المرموقـة والموقـع المتمیـز الحسین (علیه السـالم

والدور الذي یمكن ان تلعبه المرأة حتى في الحروب التي كانـت تعتمـد علـى القابلیـة الجسـمیة الـى 

) حیـث قـال (المسـلم القـوي نبینا محمـد (صـلى اهللا علیـه وسـلمتجسم ذلك في حدیثحد بعید وكما

  )١٤، ٢٠٠٠زاید:(.)خیر من المسلم الضعیف

وعلــى هــذا االســاس البــد مــن ایجــاد الوســائل الكفیلــة والفعالــة التــي تعمــل علــى تغییــر قــیم 

نشاطات الریاضیة ورفـع ومواقف المرأة من الریاضة الن ذلك الیسهم فقط بتوجیهها الى ممارسة ال

مكانتهـا االجتماعیــة وتطــویر شخصــیتها فحســب بــل ایضــا یعمــل علــى ان تكــون أداة فعالــة لتنشــئة 

  )٤٤، ٢٠٠١النقشبندي :(جیال محبا للریاضة وجیال قویا عقلیا وجسمیا . .
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التحكیم في المجال الریاضي :٢-١-٢
األساسـیة التـي تسـاهم فـي رفـع أن التفاعل بین الحكم والمدرب والالعب مـن أهـم العوامـل

مستوى األلعاب الریاضیة على النطـاق المحلـي والـدولي . وان القـانون یقـوم بتطبیقـه الحكـم بشـكل 

المـدرب (رسمي ، لذلك فأننا نعتقد أن نشر قانون أیة لعبة وتفسیراته یساعد جمیـع عناصـر اللعبـة 

حكـم .لـذلك فـأن نجـاح عملیـة التحكـیم على فهمه وتنفیـذه وبخاصـة ال)،الحكم ، الالعب ، اإلداري

یعتبر احد األبعاد المهمة،حیث یتوقف ذلـك علـى الفهـم الجیـد لمـواد القـانون مـن المـدرب والالعـب 

بصـفة عامـة والحكــم بصـفة خاصــة ، وهـذا یتطلــب متابعـة مــن الحكـم والمــدرب والالعـب لتطــورات 

ي تعقـب كـل دورة أولمبیـة والعمـل علـى مواد قـانون اللعبةوالتعـدیالت المختلفـة التـي تطـرأ علیـه والتـ

  )٤٠٧، ١٩٨٨تنفیذها. (الخیاط وغزال، 

الدراسة المشابھة :٢-٢
)١٩٩٩دراسة(سیار،عبد الرحمن احمد١-٢-٢

"عزوف الالعبین الدولیین عن التحكیم في األلعاب الجماعیة في دولة البحرین"

م بالطریقــــة العمدیــــة مــــن ) مــــدربا تــــم اختیــــاره٣٨) حكمــــا و(٣٢اشــــتملت الدارســــة علــــى (

واسـتخدم المـنهج الوصـفي بطریقـة .)القدم والسلة والطائرة والید(سجالت الریاضة البحرینیة في كرة

وأسـفرت الدراسـة بـان أهـم المعوقـات المسح،وتم استخدام استمارة معلومات كوسـیلة لجمـع البیانـات

  )عالمهي (نظام الترقیة ، الحوافز، الجماهیر والالعبین ووسائل اإل

إجراءات البحث:-٣
منھج البحث :١-٣

تم استخدام المنهج الوصفي بطریقة المسح لمالئمته وطبیعة البحث.

العینة:-٢-٣
تمثلــــت عینــــة البحــــث بعضــــوات الهئیــــة التدریســــیة وطالبــــات التربیــــة الریاضــــیة لجامعــــات 

دهــــوك،أربیــــل،،والعبــــات اندیــــة محافظــــات (نینــــوى، دهــــوك) ،الســــلیمانیة، اربیــــل،الموصــــل(

) وكما موضحة في الجدول أدناه٢٠١السلیمانیة) والبالغ عددهن (كركوك،

  )١الجدول (

یبین أعداد عینة البحث

العددالعینةت

٣٣عضوات الهئیة التدریسیة-١

٧١الطالبات-٢

٩٧الالعبات-٣

٢٠١المجموع الكلي-٤
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٨٥

وسائل جمع المعلومات :-٣-٣
محتوى:تحلیل ال-١-٣-٣

لغـــرض التوصـــل الـــى اهـــداف البحـــث تـــم تحلیـــل محتـــوى المصـــادر والمراجـــع والدراســـات 

المشابهة لتحدید معوقات التحكیم بشكل عام وللمراة الریاضیة خاصة ویعـد تحلیـل المحتوى"طریقـة 

موضــوعیة ومنظمــة تصــف بشــكل كمــي مــنظم ودقیــق شــكل ومحتوىــالمواد المكتوبــة او المســموعة 

)Budd،1967:(330خص ما".الي مجتمع او ش

المقابلة الشخصیة :٢-٣-٣
)فــي العلــوم ١مــع مجموعــة مــن الخبــراء والمتخصصــین (ملحــقتــم إجــراء مقابلــة شخصــیة

التربویــة والنفســیة واالختبــارات والمقــاییس فــي المجــال الریاضــي لمعرفةوضــوح االســئلة وصــیاغتها

ولغرض اعداد االستمارة بشكلها الدقیق .

اد استمارة المعلومات:اعد٣-٣-٣
بعد االطـالع علـى المصـادر والمراجـع والدراسـات المشـابهة والسـابقة واالخـذ بـاراء الخبـراء 

والمتخصصین والعـاملین فـي مجـال التحكـیم تـم اعـداد اسـتمارة المعلومـات بصـورتها االولیـة وعلـى 

حــــــــددة )فقرات،وتكــــــــون االجابــــــــة علیهــــــــا م٩وفــــــــق المالحظــــــــات، وبــــــــذلك تضــــــــمنت االســــــــتمارة (

  ) ٢او(ال).ملحق()(بنعم

الستمارة طلب المعلومات:الشروط العلمیة ٤-٣
الصدق :١-٤-٣

والغنــام،علــى قیــاس الظــاهرة التــي وضــعت الجلهــا"(الزوبعي ،"یعنــي الصــدق قــدرة االداة

بغیة التأكـد مـن صـدق االسـتمارة ومالئمتـه للمـرأة والبیئـة العراقیـة تـم عرضـها علـى )٣٩،  ١٩٨٧

) فــي مجـاالت (القیـاس والتقــویم ،و طرائـق التــدریس ١مـن الخبــراء والمتخصصـین(ملحق مجموعـة 

لمعرفــة وضــوح االســئلة وصــیاغتها،ودقتها، ومــا تتمتــع بــه )والــتعلم الحركــي،وعلم الــنفس الریاضــي

عـدد  الى ان "افضـل وسـیلة للتأكـد مـن صـدق االداة هـو ان یقـرر)Ebleمن موضوعیة اذ اشار (

تغطیــــــــــــــــة الفقـــــــــــــــــرات الجوانــــــــــــــــب الصــــــــــــــــفة المــــــــــــــــراد قیاســـــــــــــــــها مــــــــــــــــن المختصــــــــــــــــین مــــــــــــــــدى 

) وفي ضوء ارائهم ومقترحاتهم تـم تعـدیل بعـض الفقـرات مـن حیـث Eble,1979:555وشمولیتها"(

واإلجابــة) فقــرات،١٠واضــافة فقــرات لتصــبح مجمــوع فقــرات اســتمارة طلــب المعلومــات (الصــیاغة

وبذلك بلغـت نسـبة االتفـاق للخبـراء ، )٣ملحق()و(ال) بدرجة(صفر) ،١علیها ب (نعم) وبدرجة (

%) ،واســـتنادا الـــى مـــا اشـــار الیـــه (بلـــوم واخـــرون) انـــه"اذا حصـــلت الفقـــرة علـــى نســـبة اتفـــاق ٩٠(

)١٢٦: ١٩٨٣%) فاكثر یعد االختبار صادقا"(بلوم،واخرون،٧٥(
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الثبات :٢-٤-٣
تــم توزیــع تــم االعتمــاد علــى طریقــة إعــادة االختبــار كــإجراء علمــي للتحقــق مــن الثبــات إذا

) على عضوة الهئیة التدریسیة وطالبة والعبة ،وبعد مرور أسـبوعین تـم إعـادة ٢٥االستمارة على (

")Adamsتوزیعه على نفس المجموعة "علمًا ان عینة الثبات من خارج عینـة البحـث"،إذ یؤكـد (

ثــة أســابیع " .إن الفتــرة بــین التطبیــق االول والتطبیــق الثــاني یجــب أن ال تتجــاوز أســبوعین أو ثال

)Adams,1964,144(

وبعد جمع البیانات تم معالجتها إحصائیا باستخدام معامل االرتباط البسیط فظهرت قیمتة

وهذا یدل على تمتع االستبیان بثبات عالي . )٠,٨١(

التجربة االستطالعیة: -٥-٣
ن جامعتي تم اجراء تجربة استطالعیة على مجموعة من طالبات كلیة التربیة الریاضیة م

)لغرض التعرف على:١٨/٤/٢٠٠٦وبتأریخ () طالبات١٠الموصل واربیل والبالغ عددهن (

مدى كفاءة وصالحیة استمارة طلب المعلومات.-

اعطاء صورة واضحة عما هو مطلوب وتوضیحه الفراد عینة البحث.-

االطمئنان الى استمارة طلب المعلومات تناسب افراد العینة.-

االسئلة الموجودة في استمارة طلب المعلومات.وضوح مدى-

الوسائل اإلحصائیة : ٥-٣
ــــاري ــــة.الوســــط الحســــابي ، االنحــــراف المعی ــــاط البســــیط، والنســــبة المئوی ، معامــــل االرتب

  )٢٤٣-٢١٨-١٠٩، ١٩٩٦(التكریتي و العبیدي ، 
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عرض وتحلیل النتائج ومناقشتھا:-٤
ممارسة التحكیمعرض وتحلیل نتائج عزوف المرآة عن -١-٤
١-١-٤�ΔϳѧγϳέΩΗϟ�ΔѧϳϬϟ�Εϭѧο ϋ�έѧυϧ�ΔѧϬΟϭ�ϥѧϣ�ΞΎΗϧϟ�ϝϳϠΣΗϭ�ν έϋ

الریاضیة.في التربیة
  )٣الجدول(

یبین الترتیب النسبي للعزوف عن التحكیم من وجهة نظر عضوات

الهئیة التدریسیة

المجموع  الفقرات  ت
النسبة 

المئویة
الترتیب

٢٧٨١,٨١١التقالید االجتماعیة٤

٢٤٧٢,٧٢٢عدم وجود الئحة لحمایة ألمرآة الممارسة للتحكیم٨

٦  
ضـــــــعف التشـــــــجیع مـــــــن قبـــــــل الموئســـــــات الریاضـــــــیة 

  واألعالم
٣  ٦٩,٦٩  ٢٣  

١٩٥٧,٥٧٤من قبل الالعبین والالعباتاالهانات كثرة ٩

١  
الممارســـــة ضـــــعف الحمایـــــة القانونیـــــة لحمایـــــة ألمـــــرآة

للتحكیم
٥  ٥٤,٥٤  ١٨  

١٥٤٥,٤٥٦ماديقلة العائد ال٥

١٢٣٦,٣٦٧ارتباط التحكیم بسن معین١٠

١١٣٣,٣٣٨كثرة االهانات من قبل الجمهور٣

٩٢٧,٢٧٩یخلو من اإلثارة والتشویق٢

٧٢١,٢١١٠عدم وجود دورات تحكمیة خاصة للمرآة الریاضیة٧

  ٣٣ن=

المرآة الریاضـیة عـن التي تؤدي إلى عزوفإن من أكثر األسباب) یتبین٣من الجدول (

التقالیــد االجتماعیــة) حیــث بلــغ المجمــوع (التحكــیم مــن وجهــة نظــر عضــوات الهئیــة التدریســیة هــي 

%)،ومن اقل األسباب هي(عدم وجـود دورات تحكمیـة خاصـة ٨١,٨١) وبنسبة مئویة (٢٧الكلي (

  %).٢١,٢١)وبنسبة مئویة(٧المجمع الكلي لها(للمرآة الریاضیة) حیث بلغ



  …م سباب عزوف المراة الریاضیة عن ممارسة التحكیأ
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عرض وتحلیل النتائج وجھة نظر العبات األندیة الریاضیة :٢-١-٤
  )٤الجدول (

یبین الترتیب النسبي للعزوف عن التحكیم من وجهة نظر الالعبات

المجموع  الفقرات  ت
النسبة 

المئویة
الترتیب

٨٦٨٨,٦٥١قلة العائد المادي٥

٨١٨٣,٥٠٢التقالید االجتماعیة٤

٧١٧٣,١٩٣كثرة االهانات من قبل الجمهور٣

٦٣٦٤,٩٤٤عدم وجود الئحة لحمایة ألمرآة الممارسة للتحكیم٨

٦  
ضـــــعف التشـــــجیع مـــــن قبـــــل الموئســـــات الریاضـــــیة 

  واألعالم
٥  ٥٦,٧٠  ٥٥  

٥١٥٢,٥٧٦عدم وجود دورات تحكمیة خاصة للمرآة الریاضیة٧

٤٤٤٥,٣٦٧عباتكثرة االهانات من قبل الالعبین والال٩

١  
ضـــعف الحمایـــة القانونیـــة لحمایـــة ألمـــرآة للممارســـة 

للتحكیم
٨  ٤١,٢٣  ٤٠  

٢٣٢٣,٧١٩ارتباط التحكیم بسن معین١٠

١٩١٩,٨٧١٠یخلو من اإلثارة والتشویق٢

  ٩٧ن=

إن من أكثـر األسـباب التـي تـؤدي إلـى عـزوف المـرآة الریاضـیة مـن ) یتبین٤من الجدول(

وبنســـبة مئویـــة  )٨٦قلـــة العائـــد المـــادي) حیـــث بلـــغ المجمـــوع الكلـــي ((لالعبـــات هـــووجهـــة نظـــر أ

وبنسبة  )١٩حیث بلغ المجموع الكلي ()االسباب هو (خلو التحكیم من اإلثارةومن أقل )٨٨.٦٥(

  ) .١٩.٨٧مئویة (
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عرض وتحلیل النتائج من وجھة نظر طالبات التربیة الریاضیة :٣-١-٤
  )٥الجدول (

تیب النسبي للعزوف عن التحكیم من وجهة نظر الطالباتیبین التر 

المجموع  الفقرات  ت
النسبة 

المئویة
الترتیب

٦٨٩٥.٧٧١التقالید االجتماعیة٤

٥٩٨٣.٩٢كثرة االهانات من قبل الجمهور٣

١  
ضـــــعف الحمایـــــة القانونیـــــة لحمایـــــة المـــــرآة الممارســـــة 

للتحكیم
٣  ٧٠.٤٢  ٥٠  

٤٨٦٧.٦٠٤ل االعبین والالعباتكثرة االهانات من قب٩

٤٥٦٣.٣٨٥قلة العائد المادي٥

٦  
ضـــــــعف التشـــــــجیع مـــــــن قبـــــــل الموئســـــــات الریاضـــــــیة 

  واألعالم
٦  ٥٩.١٥  ٤٢  

٣٦٥٠.٧٠٧عدم وجود الئحة لحمایة المرآة الممارسة للتحكیم٨

٢٨٣٩.٣٤٨عدم وجود دورات تحكمیة خاصة للمرآة الریاضیة٧

١٩٢٦.٧٦٩رة والتشویقیخلو من اإلثا٢

٩١٢.٦٧١٠ارتباط التحكیم بسن معین١٠

  ٧١ن=

إن من أكثـر األسـباب التـي تـؤدي الـى عـزوف المـرآة الریاضـیة مـن ) یتبین٥(من الجدول

) وبنســبة مئویــة ٦٨حیــث بلــغ المجمــوع الكلــي ()التقالیــد االجتماعیــة(وجهــة نظــر الطالبــات هــي 

ـــي ()ارتبـــاط التحكـــیم بســـن معـــین() ، ومـــن أقـــل االســـباب هـــو٩٥.٧٧(  )٩٠إذ بلـــغ المجمـــوع الكل

)١٢.٦٧وبنسبة مئویة (
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:عرض وتحلیل النتائج من وجھة نظر عینة البحث مجتمعة ٤-١-٤

  )٦الجدول (

یبین الترتیب النسبي للعزوف عن التحكیم من وجهة نظر عینة البحث مجتمعة

المجموع  الفقرات  ت
النسبة 

المئویة
الترتیب

١٨٦٨٨,٥٥١تقالید االجتماعیةال٤

١٤٦٧٢,٦٣٢قلة العائد المادي٥

١٤١٧٠,٤١٣كثرة االهانات من قبل الجمهور٣

١٢٣٦١,١٩٤عدم وجود الئحة لحمایة المرآة الممارسة للتحكیم٨

١٢٠٥٩,٧٥ضعف التشجیع من قبل الموئسات الریاضیة واألعالم٦

١١١٥٥,٢٢٦عبین والالعبات كثرة االهانات من قبل الال٩

١  
ضــــعف الحمایــــة القــــانوني ة لحمایــــة المــــرآة الممارســــة 

للتحكیم
٧  ٥٣,٧٣  ١٠٨  

٨٦٤٢,٧٢٨عدم وجود دورات تحكمیة خاصة للمرآة الریاضیة٧

٤٧٢٣,٣٨٩یخلو من اإلثارة والتشویق٢

٤٤٢١,٨٩١٠ارتباط التحكیم بسن معین١٠

  ٢٠١ن=

إن من أكثر األسباب التي تؤدي إلى عـزوف المـرآة الریاضـیة مـن تبین) ی٦من الجدول (

) وبنســبة ١٨٦التقالیـد االجتماعیــة إذ بلـغ المجمــوع الكلـي (وجهـة نظــر عینـة البحــث مجتمعـة هــي

) ٤٤ومـن أقـل االسـباب هـو ارتبـاط التحكـیم بسـن معـین إذ بلـغ المجمـوع الكلـي ( )٨٨.٥٥مئویة (

  ).٢١.٨٩وبنسبة مئویة (

:مناقشة النتائج٢-٤
من عرض وتحلیل النتائج تم مناقشتها بناء على المعلومات التي تـم الحصـول علیهـا مـن 

اســتمارة المعلومــات والمقــابالت الشخصــیة التــي خصــت الریاضــة النســویة فــي مجــال التحكــیم وان 

هــذا المجــال ،فــان مــن المناقشــة هــو التخطــیط الســلیم الــذي یترتــب علــى نجــاحالهــدف األساســي

المعوقـــات األساســـیة التـــي أظهرتهـــا نتـــائج البحـــث والتـــي أدت إلـــى عـــزوف المـــرأة الریاضـــیة عـــن 

ممارسة التحكیم هـي البیئـة االجتماعیـة فـي العـراق ، ویعـزى ذلـك إلـى أن تقبـل المجتمـع الریاضـي 

للمرآة الریاضیة بشـكل عـام هـي مـن األمـور العسـیرة نوعـا مـا، فـان تبـوء المـرآة لمناصـب سـواء إن 
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ت مهنیة أو إداریة یعد مشكلة لها وعلى وجه الخصوص إذا كانـت هـذه الممارسـة جدیـدة علـى كان

یحتـاج إلـى طفـرة نوعیـة المجتمع ،وفي حدود البحث الحالي فان ممارسة التحكـیم للمـرآة الریاضـیة

فـــي البیئـــة الریاضـــیة لیســـهل تقبلهـــا مـــن قبـــل البیئـــة االجتماعیـــة الریاضـــیة وبـــذلك تصـــبح البیئـــة 

"أن البیئـة )محمد علي(ماعیة نقطة تحول للدخول في مجاالت أوسع للمجال الریاضي ویذكراالجت

مدرسة الطبیعة التي الحدود لها وال مفر منها، وهي المعلم الغیر منظور الذي یستطیع بطاقته أن 

وهـذا دلیـل بـان البیئـة فـي المجتمـع العراقـي لهـا  )٣٢٨: ١٩٧٥حافظ،(یؤثر في الناظر والسامع ".

ثیر على حیاة المرآة الریاضیة بشكل مباشر ویـؤثر فـي األسـلوب الـذي تحققـه المـراة فـي التكیـف تأ

مــع الوســط الریاضــي. كمــا أظهــرت النتــائج بــان قلــة العائــد المــادي یعــد ســبب رئیســي فــي عــزوف 

المــرآة الریاضــیة عــن التحكــیم ویعــزى ذلــك إلــى أن العائــد المــادي هــو حــافز أساســي فــي دیمومــة 

ریاضیة وتقدمها، وهـذا یعنـي بـان تحسـین مسـتوى التحكـیم وتشـجیع المـرآة علـى ممارسـته الحركة ال

لالهتمــام بوضـــع ورفــع كفاءتهــا یتوقـــف علــى مـــدى إشــباع الحاجـــات أألساســیة والتـــي تعــد مـــدخال

أساســیات تحدیــد كیفیــة تحفیزهــا ورفــع معنویاتهــا ویــذكر عبــد الحمیــد"إن التحفیــز واالســتثارة عملیــة 

توجیــه هــدفها أألساســي هــو إحــداث أقصــى مــا یمكــن مــن التفاعــل بــین الفــرد والهیئــة رئیســیة فــي ال

ویؤكــد ظــاهر محمــود كــالدة "إن عــدم إشــباع حاجــة الفــرد  )١٧٥، ١٩٩٠الریاضــیة" (عبــد الحمیــد،

تؤدي إلى اإلحباط وزعزعت معنویاته وقابلیته للعمل ،باإلضـافة إلـى قتـل الطمـوح والحمـاس وعـدم 

فأن الفرد یشعر بأن المؤسسة التي یعمل بها توفر له كـل أسـباب الراحـة واألمـن التركیز وبالمقابل 

النفســــــي واالجتمــــــاعي والــــــوظیفي وكــــــل ذلــــــك یــــــؤدي بــــــه إلــــــى أن یكــــــون عضــــــوا فعــــــال ومنتجــــــا 

) ویتوقـــف نـــوع الحـــوافز علـــى طبیعـــة وســـلوكیات االتحـــادات ووســـائل ٤٥،١٩٩٧ومشـــاركا"(كالدة،

ب المــرآة للعمــل فــي مجــال التحكــیم .ونظــام الحــوافز یعــد رافــد الترغیــب المــؤثرة التــي تتبعهــا فــي جــذ

من روافد العائد المادي الـذي یعمـل علـى تحقیـق المصـلحة العامـة ویجـذب المـرآة الریاضـیة ویثیـر 

رغباتها للعمل في مجال التحكیم مما یجعلها تحسن في مساهمتها في أداء هذا النشاط الریاضـي. 

إن  مـن نشـر الثقافـة الریاضـیة بـین الجمهـور الریاضـي وٕادراكوان خوض غمار هـذه التجربـة البـد

مفهوم دور المرآة في المجال الریاضي بدأ یتغیـر وأصـبح نشـاط هـادف لـه خطـوات رشـیدة وبـرامج 

تســــیر بعیــــدا عــــن النظــــرة النمطیــــة بمســــاهمة المــــرآة فــــي القیــــادات اإلداریــــة فــــي كافــــة المجــــاالت 

في هـذا المجـال وذلـك مـن آة أكثر إدراكا للمضایقاتوالتخصصات،كما أن هناك حاجة لجعل المر 

خالل جعل التدریب متوفرا لتتمكن المرآة الریاضیة من التعلم مهارة جدیدة وبشكل عـام یتوجـب أن 

، ومواجهــة )یكـون للمــرآة فـرص مشــاركة أوسـع مــن مجــرد الفـرص الریاضــیة التقلیدیـة(كاللعب فقــط

ستها في المؤسسات التعلیمیة وأمام الجمهور األكثر الجدل في حل مشكلة التحكیم من خالل ممار 

وعیا وثقافة في المجال الریاضي كخطوة أولـى ویـذكر (ابـراهیم) انـه" مـن شـأن المشـاركة أن تنمـي 

). فـالنهوض ١٢٠، ٢٠٠٠درجات عالیة من الحمـاس نحـو القـرار المتخـذ وااللتـزام بـه" (إبـراهیم ، 
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"ان النهوض بالریاضة  )١٩٨٩عب ،ویذكر(حسب اهللا بالتحكیم في المجال النسوي یعد مهمة یص

النسویة هـي مهمـة جسـیمة یصـعب علـى ایـة جهـة مسـئولة ان تحققهـا لوحـدها وانمـا تحقـق بتوحیـد 

جهود مشتركة من مختلف قطاعات المجتمع ، علما بان تأریخ الریاضة النسویة متواضع وحـدیث 

دت ممارســــتها،وكذا عــــدم وجــــود المنشــــات الممارســــة بحكــــم العــــادات والتقالیــــد واالعــــراف التــــي قیــــ

والمواقع المناسبة والمنفصلة الخاصة بالفتیات لتستطیع المراة ممارستها بشكل یتناسـب مـع قـدرتها 

)١٣،١٩٨٩(حسب اهللا ، دون عوائق".

االستنتاجات والتوصیات  -٥ 
االستنتاجات١-٥
مارسة التحكیم هما محوري التقالید في ابتعاد المراة الریاضیة عن مالرئیسین ان السببین  ١-١-٥

االجتماعیة ،وقلة العائد المادي.

ان الســببین االقــل اهمیــة فــي ابتعــاد المــراة الریاضــیة عــن ممارســة التحكــیم همــا محــوري  ٢-١-٥

خلو التحكیم من االثارة والتشویق ،وارتباط التحكیم بسن معین.

الالعبـــات ،وعـــدم وجـــود الحمایـــة ،ان المحـــاور االخرى(االهانـــات مـــن قبـــل الجمهـــور و  ٣-١-٥

وكذلك عدم وجود الدورات التحكیمیة) كان لها تاثیر مباشـر فـي عـزوف المـراة الریاضـیة 

عن ممارسة التحكیم.

التوصیات–٢-٥
تنظیم لقاءات ودورات لنشر الوعي الریاضي بین الوسط الجماهیري. ١-٢-٥

مارسة للتحكیم.ة المأزیادة الحوافز المادیة والمعنویة للمر  ٢-٢-٥

تشجع الطالبات والالعبات لاللتحاق في مجال التحكیم . ٣-٢-٥

زیادة االهتمام باعـداد وتاهیـل المـراة الریاضـیة للتحكـیم مـن خـالل المعسـكرات والـدورات  ٤-٢-٥ 

هیلیة.أالت

الریاضــة تشـجیع وســائل االعــالم للمــراة الریاضــیة الممارســة للتحكــیم ودورهــا فــي تطــویر ٥-٢-٥ 

نسویة.ال

سسـات الریاضـیة مـن االتحـادات والمـدربین والالعبـین ؤ افر جهـود جمیـع المضـضرورة ت  ٦-٢-٥

والالعبات والحكام ورجال االعالم في تطویر التحكیم النسوي. 
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المصادر العربیة واألجنبیة :
،دار الفكـــر١):االدارة والتنظـــیم فـــي التربیـــة الریاضـــیة ط٢٠٠٠إبـــراهیم ،مـــروان عبـــد المجیـــد (.١

للنشر والتوزیع ،عمان .

واخــرون،بلــوم ،بنیــامین ،واخــرون:تقییم الطالــب التجمیعــي والتكویني،ترجمــة محمــد المفتــي ،.٢

  .١٩٨٣دار ماكجرو جیل للنشر ،القاهرة ،

فـــي بحـــوث :التطبیقـــات االحصـــائیة)١٩٩٦التكریتي،ودیـــع یاســـین والعبیـــدي ،حســـن محمـــد (.٣

باعة والنشر،جامعة الموصل .التربیة الریاضیة ، مدیریة دار الكتب للط

التربیة ):معوقات العمل في مجال كرة الطائرة ،المجلة العلمیة ١٩٨٩حسب اهللا ،علي حسنین(.٤

للبنین بالقاهرة، جامعة حلوان.،كلیة التربیة الریاضیة٢،٣الریاضیة والریاضة ،العدد

مة للتالیف والبناء ):التخطیط للتربیة والتعلیم،المؤسسة المصریة العا١٩٧٥حافظ ،محمد علي(.٥

والنشر،القاهرة.

):المـــراة المـــدیرة فـــي جمهوریـــة مصـــر العربیـــة ،المـــؤتمر الســـنوي العربـــي ١٩٩٧حســـین،رمزي(.٦

مارس.،االسنكدریة،االول :المدیرة العربیة والتنمیة المتواصلة

):كـــرة الیـــد ،مدیریـــة دار الكتـــب للطباعـــة ١٩٨٨ضـــیاء وغـــزال ،عبـــد الكـــریم قاســـم (،الخیـــاط.٧

لنشر ،جامعة الموصل.وا

)منـــــاهج البحــــــث العلمـــــي فــــــي ١٩٨١والغنام،محمـــــد احمــــــد(،الزوبعي،عبـــــد الجلیـــــل ابــــــراهیم.٨

،مطبعة جامعة بغداد.١التربیة،ج

):المـــدیرة ورائـــدة االعمـــال العربیـــة (مقومـــات نجاحهـــا فـــي مواجهـــة ٢٠٠٠زایـــد ،عـــادل محمـــد (.٩

ة للتنمیة االداریة ،القاهرة .تحدیات القرن الحادي والعشرین ، منشورات المنظمة العربی

): عـــزوف الالعبـــین الـــدولیین عـــن التحكـــیم فـــي ألأللعـــاب ١٩٩٩ســـیار ،احمـــد عبـــد الـــرحمن(.١٠

الجماعیــــة فــــي دولــــة البحــــرین ،بحــــث منشــــور فــــي المــــؤتمر العلمــــي "واقــــع الریاضــــة العربیــــة 

بیة الریاضیة.وطموحاتها المستقبلیة ،جامعة اإلمارات العربیة المتحدة،كلیة التربیة ،قسم التر 

):االتجاهــات الحدیثــة فــي القیــادة اإلداریــة ،دار زهــران للنشــر ١٩٩٧ظــاهر محمــود (، كاللــدة.١١

والتوزیع ،عمان .

):المشــاركة السیاســیة للمــرآة فــي األردن وبعــض الــدول العربیــة،دار ٢٠٠١النقشــبندي ،بارعــة (.١٢

الفارس للنشر والطباعة األردن.
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  …م سباب عزوف المراة الریاضیة عن ممارسة التحكیأ

٩٤

  )١ملحق(

یوضح أسماء السادة الخبراء والمتخصصین

كلیة التربیة الریاضیة للبنات/طرائق تدریس/ جامعة بغدادأ.د. فاطمة یاس الهاشمي/-١

أ.د. اودید عودیشواسي / كلیة التربیة الریاضیة/قیاس وتقویم/ جامعة دهوك.-٢

ة الریاضیة/ طرائق تدریس / جامعة البصرة .أ.د.لمیاء الدیوان /كلیة التربی -٣

عوید/ كلیة التربیة الریاضیة للبنات/ قیاس وتقویم/ جامعة بغداد.أ.م.د. انتصار -٤ 

أ.م.د. هاشم احمد سلیمان/ كلیة التربیة الریاضیة/ قیاس وتقویم/ جامعة الموصل. -٥

جامعة الموصل.أ.م.د.خالد عبد المجید/ كلیة التربیة الریاضیة/تعلم حركي/-٦

ا.م.د.طالل نجم عبد اهللا/ كلیة التربیة الریاضیة/ طرائق تدریس/ جامعة الموصل.-٧

أ.م.د.لیث محمد داؤد/ كلیة التربیة الریاضیة/ طرائق تدریس /جامعة الموصل.-٨

أ.م.د. أفراح ذنون/ كلیة التربیة الریاضیة/ طرائق تدریس /جامعة الموصل.-٩ 

االمام/ كلیة التربیة الریاضیة /طرائق تدریس/ جامعة الموصل.أ.م.د. صفاء ذنون-١٠

أ.م.د. غیداء سالم عزیز/ كلیة التربیة الریاضیة/ قیاس وتقویم / جامعة الموصل.-١١

أ.م.د.منى سالم/ كلیة التربیة الریاضیة للبنات/ قیاس وتقویم / جامعة بغداد.-١٢ 

اضیة /تعلم حركي/ جامعة دهوك.م.د. مارسیل زیا یلدا/ كلیة التربیة الری-١٣

م.د.سعید علي عبد اهللا/ كلیة التربیة الریاضیة/تعلم حركي/ جامعة دهوك. -١٤

م. د.زهیر یحیى/ كلیة التربیة الریاضیة /علم نفس/جامعة الموصل.-١٥

م.د. فداء اكرم سلیم/ كلیة التربیة الریاضیة/ طرائق تدریس /جامعة صالح الدین.-١٦



وآخرانضرغام جاسم محمد 

٩٥

  )٢( ملحقال

بسم اهللا الرحمن الرحیم

المحترم .أألستاذ ......................................

عزوف المرأة الریاضیة عن االلتحاق بمجال التحكیم في أأللعاب (في النیة أجراء البحث الموسوم 

ولكــونكم الخبــراء والمختصــین فــي هــذا المجــال یرجــى بیــان رأیكــم حــول مــدى صــالحیة )الریاضــیة

ت التالیـة فـي التعـرف عـن أسـباب العــزوف .مالحظـة : یرجـى إضـافة أي فقـرة أخـرى ترونهــا الفقـرا

مناســـبة لقیـــاس أســـباب العـــزوف مالحظـــة : یرجـــى إضـــافة أي فقـــرة أخـــرى ترونهـــا مناســـبة لقیـــاس 

أسباب العزوف.

الر

  قم

تصلح بعدال تصلحتصلحأألسباب

كثرة أالهانات من قبل الجمهور.١

من قبل وسائل أألعالم .ضعف التشجیع٢

قلة العائد المادي.٣

ضعف الحمایة القانونیة للحكام.٤

قلة أالهتمام بأعداد الحكام من قبل أالتحادات٥

عدم وجود الئحة لحمایة الحكام.٦

كثرة أالهانات من قبل الالعبین .٧

طول مدة الترقیة .٨

سن معین . ارتباط التحكیم ب٩

أمام الفقرة التي ترونها مناسبة.)صح(مالحظة : یرجى تفضلكم بوضع عالمة 

شاكرین تعاونكم معنا خدمة للبحث العلمي



  …م سباب عزوف المراة الریاضیة عن ممارسة التحكیأ

٩٦

  )٣( ملحقال

استمارة المعلومات بصیغتها النهائیة

الر

  قم
  النعمأألسباب

كثرة أالهانات من قبل الجمهور.١

ات الریاضیة وأألعالم .ضعف التشجیع من قبل المؤسس٢

قلة العائد المادي.٣

ضعف الحمایة القانونیة لحمایة المراة الممارسة للتحكیم.٤

عدم وجود دورات تحكیمیة خاصة للمراة٥

عدم وجود الئحة لحمایة المراة الممارسة لتحكیم.٦

كثرة أالهانات من قبل الالعبین والالعبات .٧

ن االثارة والتشویق .یخلو م٨

ارتباط التحكیم بسن معین .  ٩

التقالید االجتماعیة ١٠

شـاكرین تعـاونكم أمام الفقرة التي ترونهـا مناسـبة.)صح(مالحظة : یرجى تفضلكم بوضع عالمة 

معنا خدمة للبحث العلمي

الباحثون


