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املعوقات اليت تواجه النساء ملامرسة الرایضة الرتفهيية لبعض أأطراف حمافظة اربيل
م.م طلحه خان افدل معر ،سكول الرتبية الرایضية ،فلكيت الرتبية ،جامعة سوران ،اقلمي كوردس تان العراق
خملص
هدف البحث للتعرف عىل امه املعوقات اليت تواجه املشاركه الرایضية الرتفهيية وتكونت عينة البحث من ( )880أأمراه من بعض اطراف حمافظة اربيل .اس تخدم الباحث املهنج الوصفي ملالمئته وطبيعة
البحث ومت اختيار الاستبان اكداه مجلع البياانت بعد تقنيهنا من خالل اس تخدام صدق احملتوى والصدق الظاهري كام مت اجراء صدق بناء الاس تبيان واس تخراج القوة المتزيية للفقرات فضال عن متتعه
ابالتساق ادلاخيل بني الفقرات اذ مت اجراء ثبات بناء الاس تبيان بطريقة التجزئه النصفية واس تخراج معامل أألفا عىل عينة البناء مكونه من ( )80امراة خارج عينة البحث ,متت معاجله البياانت ابس تخدام
الوسط احلسايب والاحنراف املعياري واس تنتج الباحث ان غالبية البنات مل تشاركن يف اي من النشاطات البدنية الرتفهيية كام ان املتوسط احلسايب الجاابت العينة يف احملورين اقل من املتوسط الفريض
وهذا مايدلل ضعف الاهامتم واملامرسة للنشاط الرایيض الرتفهييي ومن خالل حمور املعوقات املتعلقة بذات الشخص ظهرت فقرة (اخلوف من عدم القدرة عىل ممارسة الرایضية) ابعىل نس بة مئوية ابالعاقة
بدرجة مرتفعة ,والفقرة ( عدم الثقة ابلنفس)شلكت اكرب نس بة مئوية لالعاقة املتوسطة ,فامي جاءت الفقرة( زایدة الوزن) لتشلك نس به مئوية كبرية لالعاقة بدرجة منخفضة ويف حمور املعوقات املتعلقة اليت ال
بذات الشخص( العامة) ظهرت فقرة (املدربني من ذوي اخلربة اليعملون يف املراكز الرایضية) ابعىل نس بة مئوية ابالعاقة بدرجة مرتفعة ,والفقرة (املراكز الرایضية مزدمحة للغاية)شلكت اكرب نس بة مئوية
لالعاقة املتوسطة ,فامي جاءت الفقرة(الرسوم املدفوعة لدلورات ابهضة المثن) لتشلك نس به مئوية كبرية لالعاقة بدرجة منخفضة .وقد اوىص الباحث برضورة الاهامتم وتثبيت الاجتاه الصحيح للعمل والاهامتم
برایضة املراه وتشجيع مشاركهتا يف الرایضة الرتفهيية ملا لها من راحة للنفس وانعاكساهتا الاجيابية عىل اجملمتع والعائةل وكذكل زایدة الربامج الرایضية والتنافس ية واشاعه روح التعاون ابن الرایضه لها فائدة حصية
واجامتعية ونفس ية كبرية .
اللكامت املفتاحية -:املعوقات ,النساء ,ممارسة ,الرایضة الرتفهيية ,حمافظة اربيل

 .1التعريف البحث
 1.1املقدمة و امهية البحث

يف النشاط الرتفهييي .میكن أأن يوفر النشاط الرتفهييي اذلي يركز عىل تمنية الفتيات

الرایضة الرتفهيية من ا ألساس يات املهمة يف حياتنا ،وخاصة للمر أأة ،ولكن الكثري منا

فرصا لدلفاع ضد الصور المنطية الاجامتعية وتعزيز تمنية الهوية اجلنس ية االجيابية
ً

يغفل فائدهتا وقد يكون ذكل الن البعض يتحججون بأأن ليس دلهيم الوقت ملامرس هتا

(.)Whittington, 2006,68

وانشغاهلم وقد يكون أأيضا الن تأأثريها وفائدهتا عىل اجلسم ال يمت يف وقت قصري وامنا

عندما تشارك النساء يف النشاط الرتفهييي  ،میكهنن تطوير بعض "املهارات اذلكرية" و

حيتاج اىل فرتة من الوقت .و أأصبح واحدا من أأمه أأجزاء الفرد ألهنا تساعد يف تمنية

"املهارات ا ألنثوية" فهين .وتشمل همارات اذلكورة صنع القرار والزعمي يف حني تشمل

خشصيته واملشاركة الفعاةل يف اجملال اجملال الاجامتعي.

همارات املؤنث التعاون ورعاية الآخرين (.)Ivtzan & Conneely, 2009,127

الامر اذلي يؤدي اىل النجاح يف تعزيز أأمهية أأسلوب حياة الفرد حبيث يكون نشط

يف اجملمتعات ،ال تقترص برامج الرتفيه عىل اذلكور فقط ولكن أأيضً ا عىل االفتيات .ومع

جسدای ،وخاصة بني النساء يف اجملمتع اذلين ينخرطون يف أأمناط احلياة وتأأثريهن عىل

ذكل ،ال يدرك العديد من النساء مزاای املشاركة يف برامج الرتفيه .قد يفضلون

الاخرایت من جنسهن يف الاقبال عىل ممارسة الرایضة الرتفهيية

التسوق أأو اجللوس يف املزنل ومشاهدة التلفاز بد ًال من الانضامم اىل النشاط

انضمت النساء يف املايض اىل العديد من الربامج الرتوحيية .ومع ذكل ،اكن ال يزال

الرتفهييي .هذا ألن الاخنراط يف برانمج الاس تجامم يتطلب الكثري من الوقت والعمل

غري اكف ألن النساء ال يزالن يعتقدن أأهنن من ادلرجة الثانية مقارنة لربامج الرجال.

للقيام به.

ويعتقد أأن هناك الكثري من العمل اذلي يتعني علهين القيام به لتحسني مشاركة املر أأة

اليشء الأكرث أأمهية هو أأهنا س تطالهبم ابلتعرض للشمس اليت ستسبب حرق
الشمس عىل للجلودمه أأو النوم يف اخملمي اذلي س يعرضهم للبعوض.
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جسدای ذات أأمهية
أأصبحت احملافظة عىل أأساليب احلياة النش يطة املوهجة حنو الرتفيه
ً

عىل املاء .يعد قيد املشاركة من أأمه العوامل اليت تؤثر عىل معدل املشاركة يف

مزتايدة يف اجملمتعات املتقدمة .يف هذا العرص االلكرتوين ،غالب ًا ما يؤدي التقدم

الرایضة الرتفهيية يف الهواء الطلق  .ويشمل هذا مجموعة من ا ألنشطة املشرتكة مثل

التكنولويج اىل تقليل من ممارسة اجلهد البدين يف معظم جوانب احلياة .ترتبط

امليش ملسافات طويةل ومشاهدة ا ألنشطة ا ألقل ش يوعًا مثل الزتجل واالحبار وصيد

الرایضة والنشاط البدين العديد من جوانب حياة الناس  ،ولكن الكثري من الناس ال

ا ألسامك والصيد والزتجل عىل املاء .يعد قيد املشاركة من أأمه العوامل اليت تؤثر عىل

يدركون مدى قوة تأأثري الرایضة علهيم.

معدل املشاركة يف الرایضة الرتفهيية يف الهواء الطلق وهناك بعض املعوقات اليت تعد

تغري تصور الافراد فامي يتعلق بصحهتم ورفاهيهتم وكيفية الاهامتم هبا وكذكل

العوامل اليت تقلل أأو التوقف هنائيا عن املشاركة يف الرایضة الرتفهيية والشعور بعدم

تساعدمه يف التواصل الاجامتعي وزایدة الامتسك الاجامتعي مع الاخرين كام ان

الرضا عن املشاركة يف ا ألنشطة الرتفهيية ولك ما مینع ا ألفراد من املشاركة يف هذة

الرایضة الرتفهيية تساعد يف فتح فرص معل لعدد كثري من الافراد عن طريق فتح

ا ألنشطة الرتفهيية .

مراكز خاصة للرایضة الرتفهيية كام اهنا تساعد يف زایدة الوعي الثقايف والاجامتعي

 2.1مشلكة البحث

للفرد وتمنية وتقوية خشصية الفرد )(Bloom et al., 2005, 72

يعترب النشاط البدين الرتفهييي احد أأمه النشاطات الرتفهيية و الرتوحيية ملا هل من نتاجئ

ومتنفسا میكن للمامرس من خاللها حتقيق
حيث تعد ا ألنشطة الرایضية نقطة أأساس ية
ّ

اجيابية عىل حياة الفرد العلمية و العملية فهو يساعده يف اعادة بعثه لطاقاته وجتديدها

فالرایضة يف مفهوهما العام وس يةل
ذاته واخلروج من روتني وضغط احلياة اليومية ّ

ملواكبة ا ألعامل الشاقة و الابتعاد عن الروتني اليويم للعمل و املدرسة كام انه يسامه

لالس متتاع والرتفيه وال جمال للحديث اليوم عن اجملمتعات احلديثة مبعزل عن النشاط

بشلك كبري يف تقومي سلوكيات ا ألفراد و اخنراطهم يف جامعات مما يسهل العمل و
جيعهل أأكرث حيوية وابلتايل املردودية والانتاجية تكون يف أأعىل مس توایهتا .ان تمنية

الطلق كام أأن حياهتا الاجامتعية اضعف من حياة الرجل ا ألمر اذلي ينتج عنة ضعف

القدرات البدنية واحلركية دلى الافرد امر همم يف تطوير حياهتم املس تقبلية .مع تطور

احلركة وقةل يف النشاط البدين من الرجل وال بد من تعويض هذه احلياة السلبية

أأسلوب احلياة العرصية وتوفر وسائل الرتفيه بشلك مذهل ركن الكثريون ايل حياة

مبامرسة ا ألنشطة الرایضيةالرتفهيية  .وال حتتاج طبيعة معل املر أأة يف البيت ونوع همنهتا

ادلعة والراحة بصورة مل تعد معها ممارسة الرایضة الرتوحيية مضن مفردات أأنشطهتم

يف املكتب أأو املصنع اىل هجد كبري ومن مث فأأهنا حتتاج اىل حركة ونشاط تعوييض من

اليومية منتظمة .ومن خالل اطالع الباحث الحظ ان هناك عدة عوامل تؤثر مهنا

خالل ممارسة النشاط الرایيض الرتفهييي .كام تتعرض املر أأة اىل تقلبات حصية يف

عوامل اجامتعية وبيئية وحضارية وقميية ودينية يف عزوف الافراد عن املشاركة يف

فرتات احليض وامحلل والوالدة تتأأثر معها حصهتا ونشاطها وتصبح حباجة ماسة اىل

أأنشطة الفراغ والرتوحي خصوصا ا ألنشطة الرایضية الرتفهيية .هذه العوامل میكن ان

مترينات و أأنشطة تعويضية ووقائية تتناسب وطبيعة التغريات الفس يولوجية اليت

تكون متعلقة بذات الفرد متنعها من املشاركة أأو تكون عوامل اخرى ال تتعلق

حتدث يف مثل هذه احلاالت.

بذات الفرد ... .من هنا برزت مشلكة البحث احلايل يف حماوةل التعرف عىل امه

اليوم  ،بسبب ضغوط احلياة يف املدينة  ،ازدادت املتعة يف حضن الطبيعة و أأدت اىل

معوقات اليت تواجه مشاركة البنات يف الرایضة الرتفهيية .

تعويض الناس عن ذكل عن طريق السفر اىل أأماكن طبيعية وس ياحية وواسعة.

 3.1هدفا البحث

الرایضة الرتفهيية يف الهواء الطلق يه شلك من أأشاكل اخلربات تؤدى أأثناء أأوقات

• التعرف عىل نس بة ممارسة النساء للرایضة الرتفهيية يف بعض أأطراف حمافظة

الرایيض اذلي يعترب دعامة أأساس ية يف احلياة اليومية .فاملر أأة اقل حركة وتعرضا للهواء

الفراغ حيث أأن ذكل الشخص قامت ابختياره طوعي ًا عقليا وبدنيا ،حيث میكن
املشاركة يف ا ألنشطة اليت میكن القيام هبا يف الهواء الطلق والاماكن الطبيعية
والس ياحية  ،ويشمل هذا مجموعة من ا ألنشطة املشرتكة مثل امليش ملسافات طويةل
ومشاهدة ا ألنشطة ا ألقل ش يوعًا مثل الزتجل واالحبار وصيد ا ألسامك والصيد والزتجل
118

أأربيل.
• التعرف املعوقات اليت تواجه النساء ملامرسة الرایضية الرتفهيية لبعض أأطراف
حمافظة أأربيل.

گوڤارا ئهاكدمیی ای زانكوای نهوروز (اجملةل الأاكدمیية جلامعة نوروز) ،پ ٩.ژ٢٠٢٠/٢٠١٩ ،٤.
 4.1فرضيتا البحث

ادلراس ية ينتقل الطالب ابجتيازها من مرحةل دراس ية اىل مرحةل دراس ية أأعىل

• نس بة ممارسة النساء للرایضة الرتفهيية يف بعض أأطراف حمافظة أأربيل قليال

حفسب  ،بل تغري هذا املفهوم تغريا جذرای فأأصبحت اجلامعة مؤسسة تعلميية يلتحق

جدا.
• وجود املعوقات اليت تواجه النساء ملامرسة الرایضية الرتفهيية لبعض أأطراف
حمافظة أأربيل.
 5.1جماالت البحث
• اجملال البرشي :تضمن اجملال البرشي عينة من النساء لآعامر  28-18من بعض
اطراف حمافظة اربيل.
• اجملال الزماين :للفرتة من 2020/05/2و لغاية .2020 /06/15
• اجملال املاكين :بعض اطراف حمافظة اربيل من ( انحية حرير-انحية خليفان –
قضاء سوران -قضاء رواندوز).

هبا الطالب ليحقق المنو الاكمل يف مجيع جوانب خشصيته  ،فيزتود ابلعلوم واملعارف
احلديثة ويمني خرباته وهماراته من خالل املشاركة يف خمتلف الربامج وا ألنشطة
الرایضية ( عبد امحليد ، )91 ,2008,وعليه أأصبحت الرایضة اجلامعية أأحدى
فقرات الربانمج العلمي الصحيح ألية جامعة ألهنا تنتقل ابلطالب من تدريب امللاكت
العقلية اىل الاهامتم حباجته وميوهل ورغباته ويه ال تقل شأأان عند ا ألخذ بنظر
الاعتبار معايري املفاضةل بني أأحسن النتاجئ العلمية املتحققة و أأحسن النتاجئ الرایضية
اليت يصل فهيا طلبهتا اىل مس توى التفوق العلمي والرایيض مع ًا.
 2.2مفهوم الرتفهيية
ان مصطلح الرتفهيية الرایيض مش تق من اصل التيين – عرف ابالجنلزيية
( )Recreationوتعين التجديد واخللق والابتاكر – وقد مت اس تخدامه يف ابدئ

 6.1تعريف املصطلحات

الامر لتعريف النشاط الانساين اذلي يمت اختياره عن دافع خشيص واذلي يؤدي اىل

املعوقات :التعريف الاجرايئ " املعوقات بأأهنا العوامل والعنارص اليت تؤدي اىل عدم

تنش يط الفرد ليكون قادراً عىل ممارسة معهل"( محمد و محمد.) 115 ,،2000 ,

ممارسة الفرد للنشاط البدين الرتفهييي"

" يكون العائد من النشاط الرتوحيي عدة فوائد جسامنية ونفس ية واجامتعية "( ابراهمي

 .2ادلراسات النظرية

وأآخرون) 240 ،1998 ,

 1.2النشاط الرایيض

ومیكن تعريف الرتوحي عىل انه " نشاط اختياري ممتع للفرد ومقبول من اجملمتع ومیارس

أأن النشاط الرایيض هيدف اىل تربية الفرد تربية مزتنة وتوفري فرص عديدة للتكوين

يف اوقات الفراغ ويسهم يف بناء الفرد وتمنيته" ( خطاب .)30 ,1977 ,ومیكن ان

اخللقي والاجامتعي اذ انه يمني يف الفرد الصفات الاجامتعية اليت تدمع حياته مثل

حتدد النشاط الرتوحيي يف اجتاهني :

التعاون مع الآخرين  ،وضبط النفس  ،والاعزتاز ابالنامتء للجامعة واالخالص لها اىل

• الاجتاه الاول  :يعرف الرتوحي عىل انه مزاوةل نشاط اختياري يف وقت الفراغ

غري ذكل من الصفات الاجامتعية واخللية اليت تؤثر تأأثريا فعاال يف تمنية الشخصية
ومتاسك اجملمتع "  ،ان الش باب يف هذا مرحةل میثلون الطاقة االبداعية اليت يستند
علهيا اجملمتع و ألن هذه الفئة تشلك أأكرب الفئات العمرية جحام يف اجملمتعات النامية فقد
أأصبحت الركزية ا ألساس ية للمجمتع ( فالش باب هو العنرص البرشي ا ألسايس يف أأي
جممتع جيب أأن هيمت هبم وذكل من خالل هتيئة الظروف واحلياة ادلراس ية وا ألنشطة
الطالبية اخملتلفة تمنية الافراد عن طريقة ممارسة الانشطة الرایضية بطريقة علمية
واجامتعية وبدنية وانفعالية مبا يامتىش مع خصائصهم وميوهلم واجتاهاهتم ( عبد هللا
 ) 26 : 2006ومتثل اجلامعة املصدر الرئيس اعداد املواطن املؤهل لغرض حتقيق
التمنية الشامةل لبالده حيث مل تعد اجلامعة ماكنة ادلراسة مجموعة من املقررات
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يس هتدف التحرر من الاعياء وحيقق الانتعاش والتجديد .
• الاجتاه الثاين  :يعرفه عىل انه رد فعل عاطفي ونوع من العالج احليوي لتدعمي
العالقات الانسانية والوصول اىل التوازن النفيس دون انتظار الي ماكفاة
مادية .
 3.2ادلراسات املشاهبة
معوقات ممارسة النشاط الرایيض املدريس لطالبات املرحةل الثانوية بوالية اخلرطوم يف
ضوء حمددات املامرسة
اسامعيل عيل اسامعيل و نوال بشري محمد بشري

گوڤارا ئهاكدمیی ای زانكوای نهوروز (اجملةل الأاكدمیية جلامعة نوروز) ،پ ٩.ژ٢٠٢٠/٢٠١٩ ،٤.
املس تخلص :هدفت هذه ادلراسة اىل التعرف عىل معوقات ممارسة النشاط الرایيض

 1.3مهنج البحث

املدريس لطالبات

اس تخدم الباحث املهنج الوصفي ابالسلوب املسحي وذكل ملالمئته لطبيعة البحث.

املرحةل الثانوية مبحلية اخلرطوم من وهجة نظر الطالبات يف ضوء حمددات املامرسة

 2.3جممتع وعينة البحث

ويه :ا ألنشطة املرغوب ممارس هتا  ،الوقت اخملصص و مناسبته ملامرسة النشاط

متثل جممتع البحث ایلنساء من سكنة بعض اطراف حمافظة اربيل يف( انحية حرير-

املدريس  ،توفر االماكانت املادية والبرشية واملعلوماتية  .حدد اجملال اجلغرايف لدلراسة

انحية خليفان – قضاء سوران -قضاء رواندوز) ترتواح اعامرهن مابني(  )28-18ومل

بوالية اخلرطوم  ،وقد تكونت عينة البحث من طالبات املرحةل الثانوية مبحلية

يمتكن الباحث من احلصول عىل العدد املضبوط لهذة الاعامر يف تكل املناطق ,أأما

اخلرطوم  .اس تخدم الباحثان املهنج الوصفي ملناسبته لطبيعة هذه ادلراسة  ،كام مت

عينة البحث فقد مت اختيارها من جممتع البحث واملمتثةل ب( )800امراه من اجملمتع

اختيار االستبانة كأداة رئيس ية مجلع البياانت بعد تقنيهنا  .متت املعاجلة االحصائية

الاصيل ,أأما عينة البناء فقد تكونت من ( )80امراه وقد مت استبعادها من العينة

ابس تخدام املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرسوم البيانية اليت توحض النسب

اللكية اذ مت اختيار العينة ابالسلوب العشوايئ لمتثل احملمتع متثي ًال صادقا ومشلت العينة

املئوية للمقارنة بني املتوسطات  .تلخصت أأمه النتاجئ يف الآيت  - :من أأمه معوقات

طالبات من املدارس الاعدادية ومن مراكز الش باب واملنظامت امجلاهريية النسوية.
جدول 1
عينه البحث

ممارسة النشاط الرایيض املدريس من وهجة نظر الطالبات حسب حمددات املشاركة
يه  :وقت الطالبة  ،و الوقت الغري متوفر ادلهين ملامرسة النشاط الرایيض  .و تاله
وقت معلمة الرتبية الرایضية اذلي ال يسمح لها ابلتواجد بيهنن  .مث وقت حصة الرتبية

املناطق

عينة البناء النس بة املئوية عينة التطبيق النس بة املئوية

الرایضية من حيث أأنه غري مناسب و غري اكف ملامرسة ما يرغنب فيه من أأنشطة  .و

انحية حرير

14

17.5

150

%18.75

رغبة الطالبات يف تنوع ا ألنشطة البدنية والرایضية املناس بة للمرحةل العمرية وميول

انحية خليفان

10

%12.5

150

%18.75

و أأهامتمات الطالبات  .ان طالبات املرحةل الثانوية يرغنب بشدة يف ممارسة ا ألنشطة

قضاء سوران

30

%37.5

250

%31.25

التعبريية ( التعبري احلريك و المترينات الفنية )  .كام تؤكد النتاجئ أأيضا أأن طالبات

قضاء رواندوز

26

%32.5

250

%31.25

املرحةل الثانوية يرين أأن مصادر املعلومات غري متوفرة  .و عليه يويص الباحثان ابلآيت

العدد اللكي

80

%100

800

%100

 :توفري الوقت للطالبة واملعلمة ابعتباره عامل أأسايس يف تطوير النشاط الرایيض
املدريس  .و مراجعة املناجه وفقا للمس تحداثت اجلديدة والعمل عىل تنويع ا ألنشطة
املامرسة عىل مس توى ا أللعاب امجلاعية والفردية اضافة ايل توفري االماكانت املادية

 1.2.3الوسائل وا ألدوات املس تخدمة يف مجع البياانت
-

اس امترة الاس تبيان .

-

املصادر العربية والانلكزيية و الانترينيت.

واالقلميية و ادلولية  .و احملافظة عىل الرتاث الوطين الرایيض و الفللكوري عن طريق

-

هجاز احلاسوب.

الرقصات وا أللعاب الشعبية وتضميهنا مهنج الرتبية الرایضية  .و توجيه االعالم

 4.3خطوات بناء الاس تبيان

الرایيض خلدمة املادة واجملمتع واملدرسة و أأولياء ا ألمور و أأفراد ا ألرسة .

 1.4.3حتديد ابعاد املقياس

اللكامت املفتاحية  - :ا ألنشطة املرغوبة  -ا ألنشطة التعبريية  -المترينات الفنية -

لغرض اعداد أأبعاد املقياس قام الباحث مبراجعة ا ألطر النظرية ذات العالقة واجراء

االماكانت املعلومات

مقابالت خشصية مع الااكدمیني يف جمايل عمل النفس الرایيض والقياس والتقومي ,

 .3مهنجية البحث واجراءاته امليدانية

وعدد من الكوادر الادارية اخلبرية يف ادارة مراكز الش باب واملنتدایت الش بابية يف

والبرشية الالزمة لتطوير ا ألداء من خالل الرایضة املدرس ية  .و تطوير الرایضة
املدرس ية و تعزيزها ونرشها عن طريق ا ألندية هبدف الوصول اىل الرایضة ا ألهلية
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گوڤارا ئهاكدمیی ای زانكوای نهوروز (اجملةل الأاكدمیية جلامعة نوروز) ،پ ٩.ژ٢٠٢٠/٢٠١٩ ،٤.
مناطق عينة البحث( ملحق  , )3مت حتديد ثالثة أأبعاد أأساس ية لالس تبيان مهنا

توصل الباحث اىل صدق احملتوى من خالل اطالعه عىل املصادر ذات العالقة

مايتعلق بذات الشخص والبعد العام اي اذلي ال يتعلق بذات الشخص .

ابالس تبيان وحتديد ابعاده وفق ًا لالجراءات العلمية  ,وحتليل مضامني الابعاد هبدف

 2.4.3صياغة فقرات الاس تبيان

تشكيل صورة واحضة تتضمن النوايح املكونة للك بُعد  ,تساعد الباحث يف صياغة

بعد حتديد أأبعاد املقياس قام الباحث ابعداد وصياغة عدد من الفقرات للك” بُعد

الفقرات  ,عىل حنو ينسجم مع طبيعة عينة البحث واهدافه .

مراعيا أأن تكون الفقرة معربة عن فكرة واحدة وقابةل للتفسري من خالل الاطالع

 2.3.4.3الصدق الظاهري

الواسع عىل البحوث واملصادر العلمية ذات العالقة بأأبعاد الاس تبيان  ,عالوه عىل

يشري هذ النوع من الصدق اىل ماكن املقياس او الاختبار اذ" يبدو كام لو اكن

ذكل مت اجراء املقابالت الشخصية مع عدد من ذوي اخلربة الادارية العملية يف جمال

يقيس ما وضع من أأجل قياسه ويدل الصدق عىل املظهر العام كوس يةل من وسائل

القياس والتقومي والادارة الرایضية هبدف حصول الباحث عىل معلومات تساعده

القياس" ( التكرييت  . ) 126, 2019,وقد مت اخضاع املقياس لهذا النوع من الصدق

عىل صياغة فقرات الاس تبيان عىل حنو ينسجم مع وضع فقرات مناس بة وحتقق

اذلي يتسم التحليل فيه عىل أأساس تقرير اخلرباء واخملتصني للحمك عليه  ,وعىل ضوء

الهدف من اجراء البحث .

ذكل مت عرض املقياس بصورته الاولية املكون من ( )41فقرة  ,عىل مجموعة من

تكون الاس تبيان بصيغته الاولية عىل (  ) 41فقرة موزعة عىل بعدين البعد الاول

اخملتصني احملمكني من ذوي اخلربة والاختصاصني يف جمايل العلوم الرایضية واالدارة ,

اذلي يتعلق بذات الشخص وتكون من ( )15فقرة والبعد الثاين اذلي ال يتعلق

كام يف امللحق (  ) 3للفرتة من  2020/3/3ولغاية  , 2020/3/20وذكل ملعرفة

بذات الشخص تكون من ( )26فقرة .ومت حتديد بدائل الاجابة املقرتحة يه ( اعاقة

وضوح الفقرات وصياغهتا ودقهتا ومالءمهتا وما متتع به من موضوعية  ,ومدى مالمئة

بدرجة منخفضة ,اعاقة بدرجة متوسطة ,اعاقة بدرجة كبريةوحتمل الاوزان ()3,2,1

البدائل فضال عن مالحظات يرتؤهنا  .و قد أأبدى مجيع احملمكني مالحظاهتم حول

للفقرات الاجيابية وتعكس للفقرات السلبية " .وقد مت مراعاة اجلوانب التالية يف

الفقرات اذ مت ا ألخذ هبا ومل يمت حذف اي فقرة لكن متت اعادة صياغة اغلب الفقرات

صياغة الفقرات :

وتعديلها وتصحيحها لغوای ليبقى العدد اللكي لالس تبيان ( )41فقرة حملورين اجلدول

• ان تكون للفقرة معىن واحد و حمدد ومفهوم.

(  )2يوحض ذكل .

• ان تكون لك فقرة مس تقةل عن غريها أأي ان ال تكون ممكةل او مبينة عىل

وقد مت اجراء هذه التعديالت واالضافات عىل الفقرات بعد الاعامتد عىل نس بة اتفاق

غريها.
• استبعاد الفقرات املعقدة و املركبة والغري واحضة.
 3.4.3صدق الاس تبيان
يعترب الصدق املقوم الاسايس الاول للك حبث علمي ويعد دعامه اساس ية للك
البحوث
" الاختبار الصادق هو الاختبار اذلي يقيس ما وضع الاختبار من اجل قياسه"
(عبيدات واخران )195 ،1996 ،ویف أأدانه وصف ملعامالت الصدق الیت اجريت
الماكنية التأأكد من حصة اس تخدام الاس تبيان يف هذا البحث  ,واملعامالت يه
صدق احملتوى والصدق الظاهري.
 1.3.4.3صدق احملتوى
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يف أآراء احملمكني ألدىن فقرة (  ) % 75من فقرات الاس تبيان اذ أأشار" انه لتحقيق
صدق اخلرباء عىل الباحث احلصول عىل نس بة ال تقل عن ( )% 75من أآراهئم يف
صالحية الفقرات)بلوم واخرون.)1983,126 ,
جدول 2
نس بة اتفاق اخلرباء ودالةل الفروق بيهنم عىل فقرات الاستبانه
اخلرباء
غري
املوافقون النس بة املئوية موافقون
ارقام الفقرات
املعوقات
0
%100
13
15-13-11-9-8-6-5
1 %92.31
12
املتعلقة بذات 12-7-2-1
2 %84.62
11
الشخص 14-10-4
3 %76.93
10
3
0
%100
التتعلق بذات 13 19-18-16-15-14-9-8-7-4-2-1
1 %92.31
12
الشخص 26-25-24-21-20-17-6-5

النس بة
املئوية
%0
%7.69
%15.38
%23.07
%0
%7.69

گوڤارا ئهاكدمیی ای زانكوای نهوروز (اجملةل الأاكدمیية جلامعة نوروز) ،پ ٩.ژ٢٠٢٠/٢٠١٩ ،٤.
(العامة) 23-22-13-10-3
12-11

11
10

%84.62
%76.93

2
3

%15.38
%23.07

 4.4.3التطبيق الاس تطالعي للمقياس
جدول 3
معامالت الارتباط بني لك فقرة واحملور اذلي ينمتي اليه(ن=)800

طبق الاس تبيان بصورته الاولية عىل عينة من جممتع البحث والبالغ عددهعن
( )80أأمراة موزعه حبسب ماموحض ابجلدول( )1للمدة الزمنية من / 4 / 23
 2020ولغاية  . 2020 / 5 / 7اذ يعد التطبيق الاس تطالعي من متطلبات
البحث العلمي للتأأكد من وضوح يف الفقرات وفهم طريقة الاجابة علهيا دلى أأفراد من
جممتع البحث اذ وفر هذا التطبيق فرصة الاجابة عن أأية تساؤالت أأو اس تفسارات
تطرح من قبلهن  ,كام وفر فرصة التعرف عىل درجة اس تجابة املبحوثني لالس تبيان
واذلين عربوا عن تفاعلهم مع فقراته  ,فض ًال عن أأن التطبيق الاس تطالعي میثل
تدريب ًا معلي ًا وجتربة للوقوف عىل املعوقات واملشالكت اليت قد تواجه الباحث لتالفهيا
يف التطبيق الهنايئ
 1.4.4.3اجراءات صدق بناء الاس تبيان
"ان مفهوم صدق بناء املقياس هو تسمية لنوع واحد من انواع صدق البناء وهو
صدق التكوين الفريض "النه يعمتد عىل درجة متثيل بنود املقياس للسامت اخملتربة"
(اخلطيب واخلطيب  . )27, 2011,ومن سامت املقياس اجليد قدرته عىل المتيزي بني
ا ألفراد اذلين حيصلون عىل درجات عالية واذلين حيصلون عىل درجات منخفضة يف
املقياس نفسه أأي اس تخراج القوة المتيزيية للفقرات فضال عن متتعه ابالتساق ادلاخيل

الفقرة
1.1
2.1
3.1
4.1
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

الاعاقة
ابلشخص
0.518
0.497
0.501
0.559
0.565
0.659
0.558
0.837
0.649
0.757
0.564
0.454
0.878
0.457
0.699

حماور الاس تبيان
املتعلقة الفقرة الاعاقة
العامة
نفسة
0.498 2.1
0.558 2.2
0.856 2.3
0.661 2.4
0.554 2.5
0.831 2.6
0.647 2.7
0.759 2.8
0.834 2.9
0.834 2.10
0.575 2.11
0.488 2.12
0.474 2.13
0.465 2.14
0.636 2.15

الفقرة
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
-----------------

الاعاقة
العامة
0.639
0.455
0.877
0.425
0.878
0.422
0.592
0.629
0.648
0.516
0.647
---------------------------------

بني الفقرات .ذلا اكن البد من حتليل الفقرات احصائيا من اجل الكشف عن كفاية
وقدرة هذا الاس تبيان  ،وقد اعمتد الباحث أأسلوبني لتنفيذ صدق الاس تبيان احدهام
عرض الاس تبيان عىل اخلرباء وتراوحت نس بة القبول مابني  76.93اىل%100
للمحورين من اراء اخلرباء وكذكل اعامتد الاسلوب الثاين ومعامل الاتساق ادلاخيل
وذكل من خالل اس تخراج الباحث معامل الارتباط بريسون عن طريق اجياد معامل
معامل الارتباط بني ادلرجة اللكية للك حمور وادلرجة اللكية جملموع حموري

الارتباط بني درجة لك عبارة واجملموع اللكي للمحور اذلي متثهل وكذكل حساب

قمية معامل الارتباط(  )0.115داهل احصائيا عن مس توى دالةل ( )0.01معنوي
جدول 4
معامالت الارتباط بني لك حمور وادلرجة اللكية للمقياس

حماور الاس تبيان

الوسط احلسايب الاحنراف املعيارى قمية معامل الارتباط

الاعاقةاملتعلقة
ابلشخص نفسة

1.702

0.786

0.061

الاعاقة العامة

1.644

0608

0.630

الاس تبيان واجلدولني(3و )4يوحضان معامل الارتباط بني لك عبارة واحملور اذلي
ينمتي اليه من هجة وكذكل بني معامالت الارتباط بني درجة لك حمور وادلرجة اللكية
للمقياس( الاتساق ادلاخيل حملاور الاس تبيان)
122

 2.4.4.3اجراءات ثبات بناء الاس تبيان

گوڤارا ئهاكدمیی ای زانكوای نهوروز (اجملةل الأاكدمیية جلامعة نوروز) ،پ ٩.ژ٢٠٢٠/٢٠١٩ ،٤.
للتحقق من ثبات الاس تبيان معد الباحث اىل اس تخدام طريقة التجزئة النصفية بعد

عىل العينه الرئيس ية والبالغ عددها ( )800بنات يف( انحية حرير-انحية خليفان –

ان رتب الاجاابت ترتيبا تنازليا واس تخراج معامل أألفا للمعادةل الاحصائية لالك من

قضاء سوران -قضاء رواندوز) .اذ مت توزيع الاس امترات من خالل وس يلتني الاوىل

كودر  Kuderوريتشارسدون  .Richardsonوفقا ملا اقرتحه كورنباخ ويوحض

عن طريق النت والثانية ابليد للمناطق القريبة عن السكن واجلامعة ومبساعدة فريق

اجلدول( )5قمي معامل الثبات لالس تبيان وفقا لطريقة التجزئة النصفية.

العمل املساعد( امللحق .)3

جدول 5
قمي معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية

حماور الاس تبيان
الاعاقةاملتعلقة ابلشخص نفسة
الاعاقة العامة
اجملموع

قمية معامل الارتباط لالرقام الفردية والزوجية
0.812
0.794
0.846

 6.3الوسائل الاحصائية
مت حتليل البياانت مبساعدة برانمج الاحصايئ( ( SPSSاالصدار) (23.0
• الوسط احلسايب()Mean
• النس بة املئوية )( percentage

وقد بلغ معامل الثبات لالس تبيان مابني( )0.812-0.794وفقا الرتباط بريسون

• الاحنراف املعياري()standard divition

لالرقام الفردية والزوجية وكام يوحض اجلدول( )6قمي معامل أألفا لثبات املقياس

• معامل الثبات الفاء كرونباخ ( ( Cronbach’s- Alpha

جدول 6
قمي معامل أألفا لثبات املقياس

حماور الاس تبيان
الاعاقةاملتعلقة ابلشخص نفسة
الاعاقة العامة
اجملموع

قمية معامل الارتباط
0.901
0.891
0.919

يتضح من جدول( )6ان مجيع معامالت قمي معامالت الثبات بطريقة الفا ترتاوح
مابني ( )0.901-0.891ويه عالية مما يدل عىل الاتساق ادلاخيل لالس تبيان(
ويشري عبد الرمحن)" اىل اعامتد الاختبارات واملقاييس النفس ية عىل معامالت

• معامل الارتباط بريسون ()Person Correlation
 .4عرض النتاجئ ومناقش هتا
لغرض عرض النتاجئ واعطاءه الصورة الواحضة ارتأأى الباحث اس تخدام اكرث من
وس يةل يف عرض نتاجئ حبثه وفقا لاليت
 1.4عرض النتاجئ ومناقش هتا بشلك اكمل الس تجاابت عينة البحث
يبني اجلدول ( )7عرض لنتاجئ مشاركه النساء افراد عينة البحث يف اجاابهتن
لالس ئةل النشاط البدين والرتفهييي
جدول 7
عرض نتاجئ نس بة مشاركة النساء يف النشاط البدين الرتفهيي

الارتباط ملا لها من امهية قصوى يف الصياغة العلمية لالختبارات واملقياس والتحليل

اس تجاابت نس بة مؤية

الاحصايئ لالجاابت الاس تبياانت والتجانس ادلاخيل لها والقياس العلمي ملدى

اخليارات

اتصاالهتا ابختبارها اللكي اذلي يش متل علهيا وحيوهيا وكذكل يف قياس وثبات وصدق

اان ال أأشارك يف أأي لعب او نشاط 440
بدين او ترفهييي
اان أأشارك يف أأي لعب او نشاط 80
بدين او ترفهييي مرة يف الاس بوع
اان أأشارك يف أأي لعب او نشاط 70
بدين او ترفهييي مرة يف الشهر
اان أأشارك يف أأي لعب او نشاط 200
بدين او ترفهييي مرة يف الس نة
أأمارس الرایضة الكعب يف اندى 10
رایيض

املقياس"( عبد الرمحن)33 ,2004,
كام ان الاس تبيان يمتتع بدرجة عالية من الثبات میكن الاعامتد علية يف التجربة
الرئيس ية لدلراسة حبسب مقياس اننيل و برينس تني واذلي اعمتد ( )0.70كحد أأدىن
للثبات . (Nunnally & Bernstein, 1994: 264-265) .
 5.3اجراء التجربة الرئيس ية
قام الباحث بتوزيع اس امترة اس تبيان البحث بعد اكامل مجيع املعامالت العلمية
املطلوبة وثبات الاس تبيان بصورته الهنائية بتارخي 2020/05/30 -2020 /05/15
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% 55.00
% 10.00
% 8.75
% 25.00
% 1.25

گوڤارا ئهاكدمیی ای زانكوای نهوروز (اجملةل الأاكدمیية جلامعة نوروز) ،پ ٩.ژ٢٠٢٠/٢٠١٩ ،٤.
اجملموع

% 100

800

*معنوي عند مس توى معنوية )0.05( 

كام ان الشلك( )1يوحض ادلائرة البيانية لنس بة مشاركة النساء يف النشاط البدين

احملور الاول

الرتفهيي
ت

مضمون الفقرة

من خالل اجلدول ( )7وفقا ملشاركة افراد عينة البحث لالجابة عن ألس ئةل تبني
ان اكرب نس بة من اجاابت عينة البحث ابلسؤال (مك مرة تشارك يف ا ألنشطة
الرایضية )توصل الباحث أأن غالبية النساء مل يشاركن اي نشاطات البدين الرتفهييي

اعاقة
اعاقة
اعاقة
بدرجة النس بة بدرجة النس بة بدرجة النس بة
منخفضة املئوية متوسطة املئوية مرتفعة املئوية

 1.1عدم مالءمة اجلسم

490

61.25

200 13.75 110

 2.1الشعور ابخلجل

350

43.75

27.5 220 28.75 230

 3.1املعتقدات ادلينية

490

61.25

12.5 100 26.25 210

 4.1عدم الثقة ابلنفس

210

26.25

24.38 195 49.37 395

480

60

13.75 110 26.25 210

380

47.5

36.25 290 16.25 130

 1.7عدم الرغبة ابللعب

420

52.5

200

22.5 180

الشعور ابلكسل وعدم الصرب
1.8
يف ممارسة الرایضة.

360

45

21.25 170 32.5 260

ادلخل الشهري املنخفض
1.9
واالماكنيات املادية منخفظة.

340

42.5

240 27.5 220

 1.10عدم وجود وظيفة معينة.

400

50

27.5 220 22.5 180

 1.11شؤوين العائلية الروتينية .

209

26.12

ال تتوافق برامج حيايت مع
1.5
جدول ا ألنشطة الرایضية.
اخلوف من عدم القدرة عىل
1.6
ممارسة الرایضة

شلك  .1ادلائرة البيانية ملشاركة النساء يف النشاط البدين الرتفهييي

املعوقات املتعلقة بذات الشخص

25

280 38.88 311

25

30

35

وبنس بة  %55من عينة هذا البحث .فامي حصلت الفقرة( امارس الرایضه الكعبه يف

 1.12زایدة الوزن.

491

61.38

200

25

13.62 109

النادي الرایيض) ,فقط بنس بة( .) %1.25

 1.13عدم وجود الوقت الاكيف .

350

43.75

320

40

16.25 130

 2.4عرض النتاجئ ومناقش هتا الس تجاابت عينة البحث بشلك تفصييل

 1.14اضطررت للقيام بواجبايت.

440

55

200

25

جدول 8
ق
يبني املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري واملتوسط الفريض و مية اختبار( )tاحملتس بة ملعوقات
النشاط الرایيض الرتفهييي

 1.15عدم وجود وس يةل نقل.

420

52.5

16.25 130 31.25 250

املعامل
الاحصائية احملور

تتعلق بذات
الشخص
ال تتعلق بذات
الشخص (العامة)
املقياس كلك

قمية اختبار
قمية
()t
املتوسط الاحنراف املتوسط
العينة احلسايب املعياري الفريض احملتس بة ()Sig

800

160

20

ولغرض معرفة نسبية اجمليبني من عينة البحث للك فقرة من فقرات الاس تبيان وضع
الباحث اجلدول( )9ليوحض ذكل درجات الاعاقة ونس هبا املئوية.

1.702

0.786

2

0.0001 10.7236

جدول 9
يبني درجات الاعاقة ونس هبا املئوية الجاابت عينة البحث يف احملور الاول

1.644

0608

2

0.0001 16.5612

من خالل مالحظة اجلدول (  ) 9يف حقل الاعاقة بدرجة مرتفعة يتبني لنا ان أأعىل

1.673

0.697

2

0.0001 13.2697

قميه للنس بة املئوية حصلت علهيا الفقرة املرمقة (  ) 1.6بلغت (  ( ) 36.25اخلوف
من عدم القدرة عىل ممارسة الرایيض) وهذة النتيجة تؤكد ان الكثري من النساء ال
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میارسن الرایضة الرتفهيية بسبب اخلوف والابتعاد النفيس وهو حاجز يكون قوای
ومانعا للكثري من النساء ملامرسة الرایضة فامي جاءت الفقرة (( )1.3املعتقدات
ادلينية) ابلرتتيب الاخري وحصلت عىل( ) 12.5اذ ان املعتقدات واملامرسات ادلينية
ال متانع وال تشلك عائق كبري من ممارسة الرایضة للنساء اذ يؤكد ادلين الاساليم
احلنيف عىل ممارسة الرایضة واحلياه العامه للنساء لكن مضن ضوابط وحدود احلشمه
والالزتام وسرت العورات.
ويف حقل اعاقة بدرجة متوسطة يتبني لنا ان أأعىل قميه من النس بة املئوية حصلت
علهيا الفقرة املرمقة ( ( ) 1.4عدم الثقة ابلنفس) وبلغت (  )49وهذة النس بة تعد
كبرية اذ ان الرایضة تزيد وتطور الثقة ابلنفس كام أأن ضوابط الرتوحي وأآدابه لها بعد
انساين عاطفي ممتزي  ،يمتثـل فـي التعامل مع الآخرين  ،والتلطف هبم  ،وهذا ما تمتزي
به االانث أأكرث من اذلكور لهذا ممارسة الرایضة تزيد من الثقة ابلنفس للنساء مكـا هو
متعارف عليه اما الفقرة( )1.1نالحظ حصلت عىل أأدىن درجة واملتضمنة (عدم
مالءمة اجلسم) واكنت( ) 13. 75ذكل جييء اس تعداد االانث لاللزتام بضوابط
الرتوحي من بـاب حرصـهن أأكرث من اذلكور عىل النجاح والتفوق  ،ومن منطلق اثبات
اذلات يف جممتع ينحـاز بطبيعته لذلكور  ،وذلكل میكن ايل تقنني الرتوحي والالزتام
بأآدابه .
ويف حقل اعاقة بدرجة منخفضة يتبني لنا ان أأعىل قميه النس بة املئوية حصلت علهيا
الفقرة املرمقة (  ( ) 1.12زایدة الوزن ) والبالغة (  ) 61.38اذ ان الوزن ال يشلك
اعاقة عىل العكس من ذكل الكثري من النساء الاليت يكون اوزاهنن ثقيةل ترغب
بطبيعة احلال اىل ممارسة الرایضة الرتوحيية خلفض الوزن والرتوحي عن النفس
واحلفاظ عىل الصحة العامة  ,يف حني حصلت الفقرة ( ( )1.11شؤوين العائلية
الروتينية) والبالغة() 25.21وخبصوص الشؤون العائلية يرى الباحث ان ممارسة
الرایضة ال اتخذ وقتا طويال وال تشلك ثقال نفس يا او اجامتعيا عىل ممارس هيا بل
ابلعكس تطور اجلوانب اذلاتية للنساء وتعدل الطباع وتزيد من الصحة العامة وتعود
النساء عىل الضبط والالزتام واحرتام املواعيد والازمان ويؤكد ( خطاب)1990
"حيث يلعب الرتوحي  -وخاصة الرایيض منه  -دور ًا هامـ ًا فـي معليـة اكتساب
الصحة البدنية  ،اذ يسهم يف تمنية أأعضاء اجلسم وقياسها بوظائفهـا علـى أأمكل وجه،
ويعمل عىل اكساب الفرد القدرات ،واملهارات احلركيـة ،كـالقوة  ،والرسعة ،والتحمل
 ،واملرونة  ،والرشاقة  .كام يكتسب الفرد لياقة بدنية ( .خطاب)34, 1990,
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جدول 10
يبني درجات الاعاقة ونس هبا املئوية الجاابت عينة البحث يف احملور الثاين
املعوقات اليت ال تتعلق بذات الشخص( العامة)
احملور الثاىن
اعاقة
اعاقة
اعاقة
بدرجة النس بة بدرجة النس بة بدرجة النس بة
منخفضة املئوية متوسطة املئوية مرتفعة املئوية
مضمون الفقرة

ت
 2.1تاكليف العالج ابهظة المثن يف حاةل
410
التعرض لالصابة عند ممارسة الرایضة

12.5 100 36.25 290 51.25

320

40

26.25 210 33.75 270

 2.2ا ألصدقاء ليس دلهيم ممارسة ا ألنشطة
الرایضية
 2.3االكراه عىل مرافقة الآخرين للمشاركة يف
ا ألنشطة الرایضية
 2.4أآخرون يقرر مشاركيت يف ا ألنشطة
الرایضية
 2.5املالبس الرایضية واملعدات الرایضية
ابهظة المثن.
 2.6املشاركة يف ا ألنشطة الرایضية اليت تعترب
مناس بة من قبل ا ألرسة
 2.7املشاركة يف ا ألنشطة الرایضية اليت
تعتربمناس بة من قبل الاصدقاء
 2.8عائليت ال تسمح يل ابملشاركة يف ا ألنشطة
الرایضية
 2.9أأجرة النقل مرتفعة.
 2.10ليس دلى افراد عائليت العالقة بنشاطايت
الرایضية
 2.11ال يوجد ضامن اجامتعي حبد ذاته
 2.12ال يتوافر الاشخاص املمتزيين يف املراكز
الرایضية
 2.13الآخرون يسخرون من ممارس يت للرایضة.
 2.14الرفاق ليس دلهيم املهارة الاكفية يف ممارسة
الرایضة.
 2.15الرسوم املدفوعة لدلورات ابهظة المثن
 2.16ال توجد أأندية رایضية وفقًا ملتطلبايت
اخلاصة (اجلنس  ،ادلين  ،الطبقة
الاجامتعية  ،وغريها).
 2.17ال يوجد اعالن مناسب
 2.18املراكز الرایضية مزدمحة للغاية.
 2.19املراكز الرایضية بعيدة جدا والمیكن
الوصول الهيا بسهوةل.
 2.20املعدات وا ألدوات الرایضية واملراكز
الرایضية ليست مناس بة
 2.21عدم املعرفة مبتطلبات وبرامج وعناوين
املراكز الرایضية.
 2.22التدريب الرایيض ليس س تاندارت.
 2.23املدربني من ذوي اخلربة ال يعملون يف

400

50

200

25

200

280

35

260

32.5

32.5 260

260

32.5

300

37.5

240

30

250

280 33.75 270 31.25

35

230

340 28.75

42.5

25

28.75 230

21.25 170 36.25 290

340

42.5

270

200 41.25 330 33.75

25

250

240 38.75 310 31.25

30

230

280 28.75

35

36.25 290

250

360 31.25

45

23.75 190

280

35

320

40

360

45

23.75 190 31.25 250

430

140 53.75

17.5

200

25

28.75 230

390

200 26.25 210 48.75

320
230

23.75 190 36.25 290 40
22.5 180 48.75 390 28.75

320

23.75 190 36.25 290

40

25

310

280 38.75

35

26.25 210

210

300 26.25

37.5

36.25 290

250
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35 280 33.75 270 31.25
37.75 302 35.87 287 26.38
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املركز الرایضية

ان اغلب عينة البحث ارشت هذا املوضوع والحظت ان الرسوم ابهضة المثن لكهنا

 2.24السلطات ال تويل اهامتما لالصاابت اليت

يتكبدها ا ألشخاص اذلين میارسون  33.75 270 36.25 290 30 240مل تشلك الا اعاقة منخفضه میمك جتاوزها ومن اجلدير ذكره يف هذا الصدد يؤكد
الرایضة.
( 30 240 38.75 310 31.25 250مارديين ")1999أأن اجملمتع بشلك عام يفتقـر اىل مؤسسات الرتوحي املتنوعة  .كام أأن
 2.25قةل الوعي والثقافة الرایضية
 2.26عدم توفر اخلدمات الصحية يف اغلب
 31.5 252 14.88 119 53.62 429فرص الرتوحي تتضـاءل مـع الظـروف الاقتصادية  ،والس ياس ية الصعبة اليت يعيشها ،
املراكز الرایضية
من خالل مالحظة اجلدول (  ) 10يف حقل الاعاقة بدرجة مرتفعة يتبني لنا ان أأعىل
يف حـني نالحـظ الاهمتـام الكبيـر ابلرتوحي يف اجملمتعات املس تقرة من الناحية
قميه للنس بة املئوية حصلت علهيا الفقرة املرمقة (  () 2.23املدربني من ذوي اخلربة ال

الس ياس ية والاقتصادية"( مارديين )229 ,1999,ونالحظ أأدىن درجة حصلت علهيا

يعملون يف املراكز الرایضية) والبالغة (  ) 37.75وهذة نقطة جوهرية هممه ومن

الفقرة املرمقة (( )2.21عدم املعرفة مبتطلبات وبرامج وعناوين املراكز الرایضية).

اس باب الاعاقة دلى الكثري من النساء عدم او قهل املدربني من ذوي اخلربة واملعرفة

والبالغة(  ) 26.25رمغ ان النس بة منخضة دلى عينة البحث لكن جيب ان تكون

واحصاب التخصص للعمل يف املراكز التخصصية للرایضة الرتوحيية وهذة تشلك

املراكز الرتفهيية معلومه واماكهنا معروفة للجميع من اجل التشجيع الرتياده ابس مترار

مشلكه كبرية يف هذا اجملال والتؤمن املامرسه للرایضة من الالتحاق هبذة املراكز او

من قبل مجيع النساء.

املنتدایت الرایضية الا بعد ان تؤمن عىل وجود املدرب املتخصص هبذا اجملال .فامي

 .5الاس تنتاجات والتوصيات

نالحظ أأدىن درجة حصلت علهيا الفقرة املرمقة ( ()2.1تاكليف العالج ابهضة المثن

 1.5الاس تنتاجات

يف حال التعرض لالصابة عند ممارسة الرایضة) والبالغة ( )12.5وللنظر هبذة النس بة

• غالبية البنات مل تشاركن يف اي من النشاطات البدنية الرتفهيية.

ال تشلك عائقا كبريا اذ يؤمن امجليع من النساء ان املامرسة الصحيحة للرایضة تبعد
حدوث الاصاابت كام جتعل اجلسم قوي ومقاون لكثري من الاصاابت والعوارض كام
أأن ممارسة هذه ا ألنشطة  -كام هو معروف  -تس تدعي حرية احلركة  ،واخلروج من
البيت والتنقل  ،وهذا ابلطبع متاح أأكرث للنساء يف الاقلمي مما يشجعن عىل ممارسة
الرایضة الرتفهيية ،اليت تصـاحهبا الارشاف ،واملتابعة  ،واملراقبة ،مع مزيد من احلرص

• مشاركة النساء من عينة البحث مل میارسن الرایضة الا بنس بة ضئيهل .
• املتوسط احلسايب الجاابت العينة يف احملورين اقل من املتوسط الفريض وهذا
مايدلل ضعف الاهامتم واملامرسة للنشاط الرایيض الرتفهييي
• من خالل حمور املعوقات املتعلقة بذات الشخص ظهرت فقرة (اخلوف من

واخلوف علـهين من املسؤولني عن املنتدایت الرایضية او مراكز الش باب.

عدم القدرة عىل ممارسة الرایضية) ابعىل نس بة مئوية ابالعاقة بدرجة مرتفعة,

ويف حقل اعاقة بدرجة متوسطة يتبني لنا ان أأعىل قميه للنس بة املئوية حصلت علهيا

والفقرة ( عدم الثقة ابلنفس)شلكت اكرب نس بة مئوية لالعاقة املتوسطة ,فامي

الفقرة املرمقة ( ( ) 2.18املراكز الرایضية مزدمحة للغاية) والبالغة (  )48.75وهذة

جاءت الفقرة( زایدة الوزن) لتشلك نس به مئوية كبرية لالعاقة بدرجة منخفضة.

تشلك عائقا حقيقا اذ ان الكثري من الش باب يراتدون هذة املراكز ابس مترار مما حيصل

• يف حمور املعوقات املتعلقة اليت ال بذات الشخص( العامة) ظهرت فقرة

تضايق وعدم ااتحة الفرصة للنساء ملامرسة الرایضة الرتوحيية لهذا يرى الباحث ان

(املدربني من ذوي اخلربة اليعملون يف املراكز الرایضية) ابعىل نس بة مئوية

يمت معل تنس يق ابوقات خاصة للنساء ملامرسة الرایضة الرتفهيية ,ونالحظ أأدىن درجة

ابالعاقة بدرجة مرتفعة ,والفقرة (املراكز الرایضية مزدمحة للغاية)شلكت اكرب

حصلت علهيا الفقرة (( )2.26عدم توفر اخلدمات الصحية يف اغلب املراكز الصحية)

نس بة مئوية لالعاقة املتوسطة ,فامي جاءت الفقرة(الرسوم املدفوعة لدلورات

والبالغة( ) 14. 88ان اخلدمات الصحية رضورة توافرها ولو ابجلزء القليل واذلي

ابهضة المثن) لتشلك نس به مئوية كبرية لالعاقة بدرجة منخفضة.

حيقق الهدف والفائدة مهنا رمغ ان النتاجئ ال تشلك اعاقة واحضة میكن جتاوزها
ويف حقل الاعاقة بدرجة منخفضة يتبني لنا ان أأعىل قميه النس بة املئوية حصلت
علهيا الفقرة ( ( ) 2.15الرسوم املدفوعة لدلورات ابهضة المثن) اوالبالغة ( ) 53.75
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• رضورة الاهامتم والرتكزي عىل مشاركة البنات يف الرایضة الرتفهيية ابس تخدام
طرق علمية حديثة .
• العمل عىل تشجيع الرایضة الرتفيه ملا هل امهيه لراحة النفس وانعاكساهتا
الاجيابية للراحة النفس ية.
• -3زایدة الربامج الرایضية اليت تشجع وتزيد الاهامتم الن الرایضة يه احلياه
وجزء همم مهنا.
• وضع برامج وفعاليات تنافس يه هدفها الامیان املطلق ابن ممارسة الرایضة يه
ليست اضاعة للوقت بل ممارسة لها فوائد عديدة حصية واجامتعية ونفس ية.
• زایدة احلافز وادلافع ملامريس الرایضة ابن يكون شعارمه املس تقبيل كن العبا.
• رضورة فتح مراكز ومسؤوسات رایضية خاص ابلنات يف اطراف حمافظة
اربيل.
 .6املصادر
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7

.8
.9
.10
.11
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ابراهمي ،حلمي وفرمان ،لييل الس يد (: ) 1998الرتبية الرایضية والرتبية للمعاقني ،ط، 1
القاهرة  ،دار الفكر العريب .
بلوم  ،بنيامني  ،وأآخرون ( :)1983تقيمي تعمل الطالب التجميعي والتكويين (ترمجة) :محمد
أأمني املفيت وأآخرون  ،دار ماكروهيل  ،القاهرة.
التكرييت ,وديع ایسني خليل(:)2019البحث العلمي وتطبيقاتة يف العلوم الرتبوية والنفس ية
والرایضية ,القاهرة ,مركز الكتاب للنرش.
خطاب  ،عطيات محمد( : ) 1990اوقات الفراغ والرتوحي  ،ط ،2القاهرة  ،دار املعارف
اخلطيب ،هدى حسن محمود واخلطيب ،ماهر حسن محمود (  :) 2001الرتوحي وامهيته يف
التوافق والاجامتعي للمعاقني  ،الاعاقة اذلهنية  ،ط ،1الاسكندرية  ،دار الوراكء للطباعة
والنرش.
الصلوي ,عبد هللا بن أأمحد (  :) 2006معوقات ممارسة ا ألنشطة الرتوحيية الرایضية دلى
طالب لكيات املعلمني ابململكة العربية السعودية  ،رساةل ماجس تري  ،لكية الرتبية جامعة
املكل سعود اململكة العربية السعودية .
عبد امحليد ،عبد اجمليد عبد امحليد(  :) 2008عوامل ضعف مشاركة طالب اللكية
اجلامعية مبحافظة امجلوم يف ا ألنشطة الطالبية  ،لكية أأصول الرتبية االسالمية  ،جامعة أأم
القرى .
عبد الرمحن ,سعد امحد( :)2004القياس النفيس والتطبيق,ط ,4دار الفكر العريب ,القاهرة.
عبيدات ،ذوقان وأآخران (" :)1996البحث العلمي مفهومة وأأدواته وأأساليبه" ،الطبعة
اخلامسة ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،عامن ،ا ألردن.
محد ,خادل محوده ومحمد،طه عبد الرحمي ( :)2000برانمج تروحيي ملعسكرات الاعداد
للفرق القومية كرة اليد  ،حبوث الرتبية الرایضية ابلوطن العريب  ،عامن.
مارديين  ،وليد (  : ) ١٩٩٩اجتاهات طلبة جامعة الريموك  -ا ألردن حنو ا ألنشطة
الرتوحيية وأأوقات الفراغ  . ,جمةل جامعة دمشق  ،اجمللـد اخلـامس ,العدد ا ألول
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ملحق رمق ()1
جامعة سوران -فألكيت الرتبية
سكول الرتبية الرایضيـة
أأس امترة اس تطالع أأراء اخلرباء و اخملتصني
أأالس تاذ الفاضل........................................احملرتم
حتية طيبة...
يروم الباحث القيام ابدلراسة املوسومة (( املعوقات اليت تواجه النساء ملامرسة الرایضية الرتفهيية لبعض أأطراف حمافظة اربيل)).
ونظراً ملا تمتتعون به من خربة يف هذا اجملال يرجوا الباحث منمك مساعدتة يف اجناز هذا ادلراسة من خالل ر أأيمك و مالحظاتمك عن الاس امترة املرفقة من حيث:
 مدى صالحية الفقرات بوضع اشارة ( )Xيف املاكن املناسب. حذف أأو تعديل أأي فقرة. اضافة أأي فقرة تري أأهنا رضورية ومل يرد ذكرها. مدى صالحية اس تخدام الباحث ملقياس الثاليث ( اعاقة بدرجة منخفضة  -اعاقة بدرجة متوسطة  -اعاقة بدرجة مرتفعة )مع فائق الشكر والتقدير
امس اخلبري /
اللقب العلمي /
الاختصاص /
ماكن العمل /
التارخي /
التوقيع /
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الاس تبيان
الامس (----------------------------اختياري)
العمر -----------------------------
أأعزب

احلاةل الاجامتعية-------------

مزتوج

س /1مك مرة تشارك يف ا ألنشطة الرایضية؟
اان ال أأشارك يف أأي لعب او نشاط بدين او ترفهييي
اان أأشارك يف أأي لعب او نشاط بدين او ترفهييي مرة يف الاس بوع
اان أأشارك يف أأي لعب او نشاط بدين او ترفهييي مرة يف الشهر
اان أأشارك يف أأي لعب او نشاط بدين او ترفهييي مرة يف الس نة

أأمارس الرایضة الكعب يف اندى رایيض
مالحظة :امام لك فقرة هناك مقياس رمقي مكون من  3درجات اعاقة تعين
( 1معوق بدرجة منخفضة  2 /معوق بدرجة متوسطة  3 /معوق بدرجة مرتفعة) .من فضكل  ،أأعط النتيجة بنا ًء عىل جحم أأمهيهتا اخلاصة یف الرتتيب.
رمق الفقرات
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
11.1
21.1

عدم مالءمة اجلسم
الشعور ابخلجل
املعتقدات ادلينية
عدم الثقة ابلنفس
ال تتوافق برامج حيايت مع جدول ا ألنشطة الرایضية.
اخلوف من عدم القدرة عىل ممارسة الرایضة
عدم الرغبة ابللعب
الشعور ابلكسل وعدم الصرب يف ممارسة الرایضة.
ادلخل الشهري املنخفض واالماكنيات املادية منخفظة.
عدم وجود وظيفة معينة.
شؤوين العائلية الروتينية .
زایدة الوزن.
عدم وجود الوقت الاكيف .

1.14

اضطررت للقيام بواجبايت.

31.1
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احملور الاول -املعوقات املتعلقة
بذات الشخص

1

2

3
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1.15
احملور الثاىن
2.1

املعوقات اليت ال تتعلق بذات الشخص( العامة)
تاكليف العالج ابهظة المثن يف حاةل التعرض لالصابة عند ممارسة الرایضة

2.2

ا ألصدقاء ليس دلهيم ممارسة ا ألنشطة الرایضية
االكراه عىل مرافقة الآخرين للمشاركة يف ا ألنشطة الرایضية

2.4

أآخرون يقرر مشاركيت يف ا ألنشطة الرایضية

2.5

املالبس الرایضية واملعدات الرایضية ابهظة المثن.

2.3

2.6

املشاركة يف ا ألنشطة الرایضية اليت تعترب مناس بة من قبل ا ألرسة
املشاركة يف ا ألنشطة الرایضية اليت تعتربمناس بة من قبل الاصدقاء

2.8

عائليت ال تسمح يل ابملشاركة يف ا ألنشطة الرایضية

2.9

أأجرة النقل مرتفعة.

2.10

ليس دلى افراد عائليت العالقة بنشاطايت الرایضية

2.11

ال يوجد ضامن اجامتعي حبد ذاته

2.12
2.13

ال يتوافر الاشخاص املمتزيين يف املراكز الرایضية
الآخرون يسخرون من ممارس يت للرایضة.
الرفاق ليس دلهيم املهارة الاكفية يف ممارسة الرایضة.

2.15

الرسوم املدفوعة لدلورات ابهظة المثن
ال توجد أأندية رایضية وفقًا ملتطلبايت اخلاصة (اجلنس  ،ادلين  ،الطبقة
الاجامتعية  ،وغريها).
ال يوجد اعالن مناسب
املراكز الرایضية مزدمحة للغاية.
املراكز الرایضية بعيدة جدا والمیكن الوصول الهيا بسهوةل.
املعدات وا ألدوات الرایضية واملراكز الرایضية ليست مناس بة

2.21
2.22

عدم املعلومات مبتطلبات وبرامج وعناوين املراكز الرایضية.
التدريب الرایيض ليس س تاندارت.
املدربني من ذوي اخلربة ال يعملون يف املركز الرایضية

2.7

2.14

2.16
2.17
2.18
2.19
2.20

2.23
2.24
2.25
2.26
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عدم وجود وس يةل نقل.

السلطات ال تويل اهامتما لالصاابت اليت يتكبدها ا ألشخاص اذلين میارسون
الرایضة.
قةل الوعي والثقافة الرایضية
عدم توفر اخلدمات الصحية يف اغلب املراكز الرایضية

1

2

3
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ملحق رمق ()2
يبني أأسامء اخلرباء واخملتصني واذلي قام الباحث بتوجيه الاس تبيان هلم اس تطالع اراهئم حول صالحية الفقرات
ت

الامس الاكمل

اللقب العلمي

الاختصاص ادلقيق

ماكن العمل

1

فاحل جعاز شلش

أأس تاذ

اختبار وقياس

جامعه سوران /سكول الرتبية الرایضية

2

فاطمة حسني عويد

أأس تاذ مساعد

عمل النفس

جامعه سوران /سكول الرتبية الرایضية

3

شامل صالح ادلين

أأس تاذ مساعد

اختبار وقياس

جامعه سوران /سكول الرتبية الرایضية

4

نقي محزة جامس

مدرس

عمل النفس

جامعه سوران /سكول الرتبية الرایضية

ملحق ()3
فريق العمل املساعد
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1

ئازا اكمران امحد

ماجس تري

رواندز

طالب دكتوراه جامعة سؤران

2

دایر حكمي

ماجس تري

حرير

طالب دكتوراه جامعة سؤران

3

كورست حسني قادر

ماجس تري

سؤران

طالب دكتوراه جامعه سوران

4

مظفر امحد خدر

ماجس تري

خليفان

طالب دكتوراه جامعه سوران

