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 :الملخص

ي في زيادة مشاركة المرأة في النشاط الرياضاإلثراء الثقافي والتميز الرياضي ية م دور استراتيجيتهدف الدراسة إلى تقي

أو من خالل زيادة مشاركتها في األنشطة المجتمعية الرياضية،  في المنتخبات الوطنية سواء من خالل تمثيل دولة قطر كالعبة 

البحث متمثلة  عداد أداةإتم  هوعلي ،تميز الرياضي للمرأةلاثر استراتيجية القطاع الرياضي الحالية في تحقيق أمعرفة  وذلك من أجل

في مقابالت شخصية بهدف جمع البيانات والمعلومات من العاملين في مجال الرياضة والمختصين في وضع الخطط االستراتيجية 

ائج من جموعة من النتوتوصلت الدراسة إلى م ،بلغ عدد المقابالت ست مقابالتحيث  ،شراف على تنفيذهاللقطاع الرياضي واإل

 الرياضي الخطط االستراتيجية للقطاع من وضعبدءا برياضة المرأة هتمام الا برز القطرية:في مجال حوكمة رياضة  :أهمها

خاصة القاعدة البيانات  وتضمينها فيالعمل على مراجعة التشريعات والسياسات الرياضية ب الرياضية، مروراوالمؤسسات 

خطط  جميع ركزت :رفع مستوى مشاركة المرأة في الرياضة المجتمعيةثر االستراتيجية على أمجال  في، الرياضي بالقطاع

كن الزال ل، والتوجهاتتلك تدعم التي عالمية اإلحمالت من خالل الزيادة المشاركة المجتمعية على  الرياضي القطاعفي  الشركاء

جد ن  ورعايتهم:في مجال برامج اكتشاف الموهوبات ، للمرأةية ت الرياضآالنظر في تخصيص المنش إعادة إلى حاجة ماسة هناك

 امج الخاصةالبر تفعيلجل أمن للتعاون  ماسة لذا هناك حاجة ؛لموهوباتلضمن رعاية توال تومتذبذبة أن أغلب البرامج استكشافية 

تضمن تطور  البرامج التين تم وضع مجموعة م  :تميز الرياضي للمرأةالزيادة  مجال أثرفي ، رياضياالموهوبات  رعايةب

أة، المررياضة  أنواع تغطي هذه البرامجحيث  الوطنية المتكاملة لتطوير الرياضة عن الخطة ليبدكالرياضة في دولة قطر 

في الهدف الثاني  السنوية المحددةال يتفق مع الزيادة التراكمية  وهذا ،%2عدد الالعبات في جميع الفئات العمرية بنسبة انخفاض و

ية وهذا ال يتفق مع الزيادة التراكم ،( الفنية، واإلداريةوعدم تحقيق زيادة في عدد الكوادر القطرية ) الثامنة،نتيجة الوسيطة لل

 السنوية المحددة في الهدف الثالث للنتيجة الوسيطة الثامنة .

ورعاية  افاكتشبرامج  للمرأة،المجتمعية  الرياضة المرأة،حوكمة رياضة  الرياضي،التميز ، ثراء الثقافياإل المفتاحية:الكلمات 

 .الموهوبات
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Evaluating the Role of the Strategy of the Cultural Enrichment and Sports Excellence 

Sector for the State of Qatar (Distinguishing Women's Sport as A Model( 

Abstract:  

The study aims to evaluate the role of cultural enrichment strategy and sports excellence in 

increasing women’s participation in sports activity, whether by representing the State of Qatar as 

a player in the national teams or by increasing their participation in community sports activities, 

to know the impact of the current sports sector strategy in achieving sports excellence for women. 

Accordingly, the research tool was prepared represented in personal interviews to collect data and 

information from workers in the field of sports and specialists in developing strategic plans for the 

sports sector and supervising their implementation. The number of interviews reached six, and the 

study reached a set of results, the most important are: Governance of Qatari sports field: The 

interest in women's sport has arises, starting with the development of strategic plans for the sports 

sector and sports institutions, through working to review sports legislation and policies and include 

them in the database of the sports sector, In the field of the strategy’s impact on raising the level 

of women’s participation in community sports: All partners' plans in the sports sector focused on 

increasing community participation through media campaigns that support these trends, but there 

is still an urgent need to review the allocation of sports facilities for women, In the field of discover 

talent and sponsorship: We find that most of the programs are exploratory and fluctuating and do 

not include sponsorship for the talented; so, there is an urgent need for cooperation in order to 

activate programs for the sponsorship of talented athletes, In the field of the effect of increasing 

women’s sports excellence: A set of programs have been developed to ensure the development of 

sports in the State of Qatar as an alternative of the integrated national plan for the development of 

sports, as these programs cover the types of women’s sports, and the number of female players in 

all age groups decreased by 2%, and this does not agree with the annual cumulative increase 

specified in the second goal of the eighth intermediate result, and the failure to achieve an increase 

in the number of Qatari cadres (technical and administrative), and this is inconsistent with the 

annual cumulative increase specified in the third goal of the eighth intermediate result.  

Keywords: Cultural enrichment, Sports excellence, Women's sports governance, Women's 

community sports, Talent discovery and care programs. 
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 .واإلطار العام للدراسة األول: المقدمةالفصل 

 مقدمة الدراسة:  -1

العصور، وقد اختلفت هذه األهمية من حيث النوع والحجم باختالف  مركبرى في أي مجتمع على تمثل المرأة أهمية 

العالم  في جميع دولمستوى الدعم الذي يعطى لها، والسلطة التي توكل إليها حيث أصبحت للمرأة مكانتها كما لم تكن بالسابق 

يد من نصاف المرأة في تمثيلها العادل في العدإالمجتمعات فيما بينها في تمكين و ناهيك عن التنافس الحادث بينالمتقدم وغيره، 

 (، وال شك النشاط الرياضي نال من هذا التنافس نصيب.2102 ،النشاطات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والصحية )مجدي

وفق توجيهات داعمة من حضرة سمو أمير البالد المفدى،  في كافة المجاالت مرأة في دولة قطر مكانه متميزةال تبوأت

ستجابة اصبحت المرأة القطرية تنافس الرجال في شتى المجاالت اإلدارية والفنية والعلمية من خالل االلتزام والجهد والطموح إذ أ

والجدير بالذكر أن تعزيز دور المنظمات المجتمعية الخاصة بالمرأة ساهم في  ،ني حرلتوجهات األمير وتحقيقا لذاتها ككيان إنسا

يمان الدولة بدور الرياضة في إفي ضوء ذلك االهتمام في دعم المرأة مع ، و(2121 ،دعم مشاركتها وتميزها ) وزارة الخارجية

كإحدى اللجان التابعة  2111ة المرأة القطرية عام صناعة التغير في المجتمعات وتحقيق االزدهار جاء قرار تأسيس لجنة رياض

تحسين األداء الرياضي النسائي وتعزز مشاركة المرأة المجتمعية إلى لألمانة العامة للمجلس األعلى لشؤون األسرة والتي تهدف 

 ة ) لجنة رياضة المرأةتم إدراجها تحت مظلة اللجنة األولمبية القطري 2110وفي عام  ،وتمثل قطر رياضيا في المحافل الدولية

 (.2121 ،القطرية

قطر باعتباره أحد مكونات ركيزة التنمية االجتماعية لرؤية قطر  ةحد القطاعات الرئيسة لدولأيعتبر قطاع الرياضة 

قيق ما بالقطاع الرياضي من أجل تح ةوعليه فقد اشتملت استراتيجيات التنمية الوطنية للدولة على استراتيجيات خاص ،2101

زيادة  :وطنية األولى تم التركيز على ثالث نتائج وهيتنمية الفمع تطوير استراتيجية ال ،نو إليه الدولة من خالل هذا القطاعتر

لة قطر االرتقاء بمستوى الرياضة في دو ،تحسين التخطيط للمرافق الرياضيةو ،الصحي ةالمشاركة المجتمعية وتعزيز نمط الحيا

للفوز  مما أهلهامجال تحسين المرافق الرياضية وتطويرها  نجاحات فيحققت قد نجد أن الدولة  ،(2100 ،التنمية)استراتيجية 

في  ا، كما حققت ارتفاع2122الفوز بتنظيم كأس العالم لكرة القدم  :سبيل المثال وليس الحصر كبيرة علىباستضافة بطوالت 

م مجال رياضة المرأة لم يت. إال أن م في المحافل الرياضية مشاركاته اوأيضا ارتفاع ،مشاركات الرجال في الرياضة المجتمعية

ت النتائج بين إذ بالندرة؛تتسم مشاركات المرأة في البطوالت الخارجية حيث تحقيق األهداف المرجوة حيث التزال األعداد متدنية 

 ةالعب 222لين باإلضافة إلى من المسج %7بنسبة  ةالعب 0442بلغ عدد الالعبات المسجالت في االتحادات  2102أن في عام 

سم بالندرة حيث شاركت ست مشاركات على تت بينت أن عدد المشاركات الخارجية كما ،مسجلة في لجنة رياضة المرأة القطرية

جتمعية أما بالنسبة للمشاركات الم ومشاركتين على المستوى اإلقليمي، ،سيويومشاركتين على المستوى اآل ،المستوى الخليجي

لم يقوموا  %44جمالي السكان مقابل إمن  %22بينت استراتيجية التنمية الثانية أن نسبة المشاركات شكلت  2102في عام 

 بالمشاركة.

عت في ضوء نتائج االستراتيجية األولى ض  و   2122 – 2104استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر  أن نجدوبهذا 

  ،اهواجهتفعملت على التغلب على التحديات التي 
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 ،2101باإلضافة إلى وضع أهداف تسهم في تحقيق تطلعات دولة قطر في هذا القطاع بما يصب في تحقيق رؤية قطر 

ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية تحت مسمى قطاع اإلثراء الثقافي  2122 – 2104وتندرج استراتيجية القطاع الرياضي 

ملية خلق منظومة ثقافية ورياضية وشبابية فعالة تدعم المجتمع في ع :حقيق نتيجة رئيسة هيوالذي يسعى إلى ت ،والتميز الرياضي

مة القطاع حوك :تسهم في تحقيقها هيالتي وسيطة النتائج مجموعة من ال وينتج عن ذلك ،التقدم مع الحفاظ على ثوابته وهويته

يادة زو ،خلق مواهب وطنية متميزةو ،عم المواهب والقدراتدو ،رفع مستوى المشاركة المجتمعية ثقافياً ورياضياً ، والرياضي 

أعداد المشاركين في المنتخبات الوطنية من العبين وإداريين وفنين، والرياضة كوسيلة لزيادة الدخل واالستثمار والرياضة كأداة 

عليه جاءت الدراسة الحالية و ،(2102 ،للتواصل اإلقليمي والدولي بشكل يعكس صورة دولة قطر الحقيقة ) استراتيجية التنمية

 ثراء الثقافي والتميز الرياضي رياضة المرأة. لتسلط الضوء بشكل مفصل على مدى دعم استراتيجية قطاع اإل

 :دراسةمشكلة ال -2

الهتمام بالرياضة والعمل على وضع االستراتيجيات الالزمة لالرتقاء بها إال أن ل كافة الجهود الموجهة بالرغم من

حيث بينت نتائج استراتيجية التنمية الوطنية األولى مجموعة من التحديات في مجال رياضة المرأة  ،ة لم تحقق الكثيررياضة المرأ

افق وقلة استخدامها للمر ،وندرة تمثيلها لدولة قطر في المحافل الدولية ،تتمثل في قلة مشاركة المرأة في األنشطة المجتمعية

ليه ركزت وع ،إليه في رياضة المرأة ما تسعىتراتيجية القطاع الرياضي األولى لم تحقق لذلك يمكننا القول أن اس ،الرياضية

على التغلب على هذه التحديات مع المضي قدما نحو التميز  2122- 2104استراتيجية القطاع اإلثراء الثقافي والتميز الرياضي 

ية خلق منظومة ثقافية ورياضية وشباب :وهي دف أساسله ة واحدةيسولتحقيق ذلك وضعت نتيجة رئ ،الرياضي في كافة مجاالته

لكل  يدحدم تحيث ت ،وسيطةال مجموعة من النتائجفعالة تدعم المجتمع في عملية التقدم مع الحفاظ على ثوابته وهويته ينبثق منها 

 .منها األهداف المرجوة والبرامج الخاص بها

ر على تميز وتؤث ،مرتبطة بالمجال الرياضي بشكل مباشر نتائج وسيطة على أربعالضوء  تركز الدراسة على تسليطس

من  يعومستوى رف ،تحقيق حوكمة فاعلة على مستوى القطاع وهي: ،رياضة المرأة وتسهم في حل التحديات التي ذكرناها مسبقا

(، ويمكن 2102 ،يةالتنم )استراتيجيةورياضة ذات مستوى متميز  ،ومواهب رياضية وطنية متميزة ،المشاركة المجتمعية رياضيا

لى زيادة فعالية ع والتميز الرياضياستراتيجية قطاع اإلثراء الثقافي  هو دورما  التالي:صياغة مشكلة البحث في السؤال البحثي 

  مشاركة المرأة في الرياضة؟

 أهمية الدراسة:  -3

إذا ما قورن بفئات المجتمع ن االهتمام بأبحاث المرأة قليل جدا إتعود أهمية الدراسةةةةة لموضةةةةوع الدراسةةةةة نفسةةةةه حيث 

ث وعليه سةةيشةةكل هذا البح ،األخرى، باإلضةةافة إلى قلة األبحاث في مجال الرياضةةة القطرية بشةةكل عام والنسةةائية بشةةكل خاص

ما من الناحية العملية سةةوف يقدم تقييم لدور أإضةةافة لما سةةبق تقديمة من أبحاث تهتم بالمرأة مما يبرز األهمية العلمية للدراسةةة، 

وفي ضةةةةوئها سةةةةوف يتم  ،إنجازه وما تممن خالل الوقوف على ما تم التخطيط له  ،تراتيجية الحالية في دعم رياضةةةةة المرأةاسةةةة

يجية القطاع استراتوضةع توصةيات وأبحاث مسةتقبلية سةوف تسةهم في بناء التوجهات االستراتيجية القادمة لرياضة المرأة ضمن 

 اإلثراء الثقافي والتميز الرياضي.
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  :الدراسةأهداف  -4

م دور استراتيجية القطاع الرياضي في الدولة في زيادة مشاركة المرأة في النشاط الرياضي سواء يتهدف الدراسة إلى تقي

المرأة للرياضة ومشاركتها في األنشطة المجتمعية  مشاركةأو من خالل زيادة  ةمن خالل تمثيل دولة قطر كالعبة رياضي

 الرياضية، وذلك من أجل:

  على مدى االهتمام برياضة المرأة عند العمل على حوكمة القطاع الرياضي.التعرف 

 .التعرف على أثر االستراتيجية الحالية للقطاع الرياضي في زيادة مستوى مشاركة المرأة في الرياضة المجتمعية 

  .التعرف على ما تم إنجازه في مجال برامج اكتشاف الفتيات الموهوبات ورعايتها 

  ر االستراتيجية الحالية في زيادة التميز الرياضي للمرأة في قطر.ثأالتعرف على 

 منهجية الدراسة: -5

الذي يهتم بدراسة وجمع وتلخيص وتصنيف المعلومات والحقائق  االستنتاجي الوصفيتمثلت منهجية الدراسة في المنهج 

و القضايا أو المشاكل التي يرغب الباحث خر من الظواهر أآالمدروسة المرتبطة بسلوك عينة من الناس ووضعيتهم، أو أي نوع 

في دراستها لغرض تحليلها وتفسيرها وتقييم طبيعتها للتنبؤ بها وضبطها، ويهدف إلى جمع بيانات ومعلومات كافية ودقيقة عن 

 (.2100الموضوع ومن ثم دراسة وتحليل ما تم جمعه من بيانات ومعلومات. )حريزي وغربي، 

 أداة الدراسة: -6

 .هباحثة في هذه الدراسة بشكل أساسي على المقابالت الشخصية لمناسبتها لطبيعة البحث وهدفاعتمدت ال  

 مجتمع وعينة الدراسة: -7

  العاملين في وضع وتنفيذ الخطط االستراتيجية للقطاع الرياضي في دولة قطر.جميع مجتمع الدراسة: يشمل 

  ل الرياضةةةة والمختصةةةين في وضةةةع الخطط االسةةةتراتيجية من العاملين في مجاغير احتمالية هادفة عينة الدراسةةةة: عينة

 شراف على تنفيذها. للقطاع الرياضي واإل

 حدود الدراسة:  -8

 .)الموضوعية: اقتصر على دراسة رياضة المرأة بجميع فئاتها )الرياضة المجتمعية ورياضة المحترفين 

 .المكانية: دولة قطر 

  2120شهر أبريل  –الزمانية: شهر يناير. 
 

 .واإلطار النظري للدراسة األدبيات لثاني:االفصل 

 األدبيات: -1

 السابقة:الدراسات  -أ

وجدت الباحثة العديد  ،في مجال الدراسةالعلمية المتخصةصةة  التوالدوريات والمج ،كثير من الدراسةات االطالع علىبعد 

 ،الموضوع بشكل عام وليس خاص برياضة المرأةمن الدراسات التي تناولت 
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لتي ا  -محل الدراسة  –على أربعة نتائج وسيطة يات المتناولة موضةوع الدراسةة من خالل تسةليط الضةوء األدب مراجعةتم  

-2104نتائج  الوسيطة الستراتيجية  قطاع االثراء الثقافي والتميز الرياضي المن مجموع  تؤثر بشكل رئيسي في رياضة المرأة

تفعيل برامج الموهوبين ، ومشةةاركة المرأة في الرياضةةة المجتمعيةزيادة  ،حوكمة القطاع الرياضةةي :هي، وفي دولة قطر 2122

 .التميز الرياضي ، وواكتشافهم

 : كما يليأبرز الدراسات التي لها صلة مباشرة بموضوع الدراسة تلخيص يمكن و

 حوكمة رياضة المرأة: -1

المنظمات الدولية من أجل إلى الجهود التي قامت بها  ":في دراسةةتها حسةةن" إشةةارةينسةةب ظهور مصةةطلح الحوكمة حسةةب 

ينه نسةةةان وتنظيم العالقة بالتنمية االنسةةةانية بمختلف مجاالتها وتطور المفهوم خالل هذه السةةةنوات بما يضةةةمن تحقيق مصةةةلحة اإل

 الدولة.وبين 

ة فتعرف مؤسةةةسةةة ،همن حسةةةب منظور يعرفهجماع من قبل الباحثين فكال إيوجد  مصةةةطلح الحوكمة واللتعريفات ال تتعدد

وتعرفها منظمة  التعاون  ،إدارة المؤسةةةةةةسةةةةةةات والتحكم في أعمالها خاللهيل الدولية الحوكمة على أنها النظام الذي يتم من التمو

، (2102 ،) حسنالمصلحة  وأصحابدارة دارة الشركة ومجلس اإلإها العالقات التي تربط بين القائمين على أنعلى  االقتصةادي

في عالم الرياضةةة هي اتجاه إداري حديث يتضةةمن مجموعة من المبادل والقواعد التي حسةةب دراسةةة الشةةافعي والحكيم لربطها و

داري داخل العمل اإل والمسةةةاواةفصةةةاح والشةةةفافية والعدل داء من خالل العمل بمبادل اإلوالتميز في األ الجودةترمي إلى تحقيق 

 (. 2104 ،في الهيئات ومؤسسات الرياضية  ) الشافعي والحكيم

إلى أن في رياضةةة المرأة تتعامل الحوكمة مع قضةةايا مثل تطوير التوجه االسةةتراتيجي واألهداف " الم "دراسةةة تشةةير 

والتأكد من أن األخير يتصةةرف في مصةةلحة األعضةةاء  ،ومراقبة األداء وتقييمه من قبل مجلس اإلدارة ،داخل المنظمة الرياضةةية

) Lam, 2014(، بأن الحوكمة تحدد  قواعد ممارسةةةة الرياضةةةة النسةةةائية  "لوريه وتاي"كال من  ضةةةاف على ذلك في دراسةةةتهأو

هي مسةةؤولة عن تطوير الرياضةةة النسةةائية في جميع أنحاء العالم وتسةةاهم في تحقيق األهداف التنظيمية، كما ، وللتأكد من تنفيذها

ي المسابقات اسبة ألهليتهن فتعمل على تحسين المعايير المن، وأنها تسةهم في ضمان تمثيل النساء بشكل جيد في صناعة الرياضة

التحكم في اتجاه الرياضةةةةة والتحكم سةةةةاعد في باإلضةةةةافة إلى ذلك أن الحوكمة ت ،(Yeh & Taylor, 2011الوطنية والدولية  )

مسؤولة عن لاالمستويات اإلدارية ، و، وتشةجع التدابير التي تضةمن إشةراك المرأة في الرعاية الصةحية والطبية للرياضةيينالفني

 (.Parent, Hoye & Girginov, 2018شعبية الرياضة النسائية وأعضاء الفريق لتعزيز الرياضة وتطويرها )توسيع 

 مشاركة المرأة في الرياضة المجتمعية: -2

 الرياضةةةة هي لغة عالمية تجمع األشةةةخاص المتنوعين مًعا ويمكن أن تسةةةاعد في إرسةةةاء السةةةالم وتحقيق األهداف التنموية  

جسدي ثر عليها نفسي وأفي حياتها لما للرياضة من دور و اساسيأ افهي تلعب دور المرأة،لمجتمع وخاصة لمختلف الشرائح في ا

 .((Maguire et al.,2020الماضي العام  "خرونآماجوير و"كده في دراسته أ وهذا ما
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في دراسة إلى عدم " دان اوجي"رجع إذ أ زال هناك قيود تحول من مشاركة المرأة فيها،ما أنههمية إال وبالرغم من هذه األ

األنظمة االجتماعية والثقافية األبوية فضالً عن مخاوف السالمة التي أدت إلى وضع مدونات همها أاسباب من  إلى عدةمشاركتها  

لتفعيل ، و(Ogidan, Onifade & Ologele, 2013)سلوك مختلفة للنساء تمنعهن من المشاركة الكاملة في األلعاب الرياضية 

عددة تسهل متمناطق وفي  توفير مساحة مخصصة لألنشطة الرياضية النسائية على "هوفيدين"يؤكد المرأة في الرياضة مشاركة 

إدراج من المهم  ، وكما أن إنشاء برامج منفصلة للنساء يشجع مشاركتهن في الرياضة،(Hovden,2012) عملية الوصول إليها 

 ،لرياضياتافي تشجيع وتحفيز ودعم ن مما له األثر الستمرارهبرامج أمر ضروري اله لمثل هذلرياضية النساء في مجلس القيادة ا

مكنهم الذين ي ،يضا يؤدي اتخاذ خطوات إشراك المزيد من النساء في الرياضة إلى إنشاء عدد أكبر من المؤثرين في هذا القطاعأو

 .(United Nations HumanRights,2012)التأثير في سلوك الزميالت وسلوكهن تجاه الرياضة 

 :للفتيات الرياضية المواهب اكتشاف برامج -3

سةةاسةةيات مشةةةاركة المرأة في أتعد برامج تحديد المواهب واكتشةةافها ضةةرورية من  2104عام   "ابيسةةاي " حسةةب دراسةةة

ا –تسةةةةةاهم هذه البرامج  ؛ إذ  (Abisai, 2014)الرياضةةةةةة في وقت مبكر   بين في الجهود المبذولة لتحقيق المسةةةةةاواة  - أيضةةةةةً

الجنسةين من خالل دعم مشاركة المرأة ومدخالتها وتأثيرها في الصناعة التي تقدر بمليارات الدوالرات، باإلضافة إلى ذلك  تعد 

 ،دنيةوتطوير قةدراتهن العقليةة والب ،ر الفرص لتعزيز احترامهن  لةذاتهنيتطو والتي تعمةل على الفتيةات  ةالبرامج مهمةة في حيةا

 يمكنهن المساهمة في المجتمعمما مسؤوالت  نوهي عوامل  ضةرورية في تأسةيس هوية الفتيات ليصبح ،والمهارات االجتماعية

(Gimenez, 2012-Rion & Mendez-(Fernandez على أهميةةة توفير البرامج الةةداعمةةة  ورقةةة عمةةل بحثيةةة كةةدتأ، كمةةا

ن موفير فريق مختص يعمل في هذه البرامج كدت على أهمية تأكما  ،الموهبة في تنمية للموهوبين بشةةةةةةكةل مبكر لما له من دور

 (.2102،للتعامل مع المواهب والعمل على صقلها )الشريفة كفاءال ذوي

 التميز في الرياضة االحترافية للمرأة: .4

هو التعويض  ةورياضةةة الهوا االحترافيةسةةاسةةي الذي يحدد الفرن بين الرياضةةة ن االختالف األ" إمكاردل "حسةةب دراسةةة 

كامل بينما يحصةةةةةل المحترف على  أوبدوام جزئي  اقد يكون موظف ةالالعب في فئة الهوا إن الالعب، حيث عليهيحصةةةةةل الذي 

ز المرأة لكي تتمي الدولية، وعليهفي المحافل الرياضية ه عب المحترف هو من يمثل بلدالالكما أن  ذاتها،من الرياضة ه لقمة عيش

  .(McArdle,2016)مكانية مشاركتها إا بما يضمن وتعمل بجد على تطوير أدائهالبد أن تكون متفرغة 

من  دأنها تزينشةةطة الرياضةةية المجتمعية حيث تختلف عن األزيادة مشةةاركة المرأة في رياضةةة النخبة أن  "ريسةةير" أوضةةح

 لى إشةةةارتهإ باإلضةةةافة الرياضةةةية،هدافهم أفعليها التعاون فيما بينهن واالجتهاد لبلوغ  الرياضةةةي، لذلكاالعتراف بها في المجال 

بينت  2121وفي دراسةةةةةة غير منشةةةةةورة للباحث عام  (، Reeser،2112) المجتمع بدعم المرأة وتقديم الحوافز لها ألهمية دور

  :النتائج أن من أهم العوامل لتميز رياضة المرأة في قطر هي

 الرياضي.رغبة الداخلية للمرأة الستكمال مشوارها الب العامل الذاتي متمثال 

 الدولة.ية الرياضية الخاصة للسيدات في مناطق مختلفة في توفر البن 
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  التوجه.بنى هذا تندية تأوجود التعامل االحترافي مع المرأة من حيث تواجد نام التعاقد وتوافر 

  عليه  ىبنأسةةةةةةاس ت   إلىوتحويلها لتغلب على التحديات لوسةةةةةةيلة المثلى النها إتمكين المرأة من اإلدارة الرياضةةةةةةية حيث

 (.2121 ،ة النسائية )المسندالرياضي

 السابقة: راساتتلخيص الد -ب

اضةةة يتعلق بحوكمة رييما كثيرة خاصةةة فبليسةةت توصةةلت أنها السةةابقة في مجال رياضةةة المرأة  الدارسةةات لبحث فيابعد 

لدعم  اسةةةةةاسةةةةةألكن يمكن اعتبار الحوكمة  الرياضةةةةةي،وقد يرجع السةةةةةبب في ذلك إلى حداثة مفهوم الحوكمة في المجال  المرأة،

كسابها إأة في النشاط الرياضي وربرامج الموهوبات لتكون بداية النخراط الم تحدياتها، وتنظيمالرياضة المجتمعية والتغلب على 

 يا.رياضداريات وتمكين المرأة الرياضي للرياضيات والمدربات واإل باألداءوسبيل لالرتقاء  ،الكثير من فوائد الرياضة

ف تدعم سو ةن االتجاه نحو حوكمة الرياضة بشكل عام يعتبر خطوة صحيحأطر نستطيع القول دولة ق سةقاط ما سةبق علىإب

الموهوبات، يجابي على كل من الرياضةةةةة المجتمعية وبرامج اكتشةةةةاف اإل باإلرثتطلعات الدولة في هذا المجال وسةةةةوف يعود 

 ختلف مجاالت الرياضة.مي دعم المرأة الرياضية في أالنخبة  ورياضة

 :النظري للدراسةطار اإل -2

 قطر: دولة في الرياضي القطاع استراتيجية (أ

رتبط هذا اللقب بمدينه الدوحة عاصةمة دولة قطر وذكر في العديد من المحافل الرياضية ا ( الدوحة عاصةمة الرياضةة) 

ي مجال الرياضةةة جزته فأنيشةةير الجميع أنها نالت هذا اللقب بجدارة لما ، ومن منافسةةات ومؤتمرات وبرامج ومبادرات وغيرها

 ،الرياضةةية جياللتكنولوت رياضةةية صةةديقة للبيئة ومسةةخرة آت الرياضةةية لتكون منشةةآمن تميز في بنى تحتيه غيرت مفهوم المنشةة

 ،رياضين طموحين تواقين لرفع اسم دولتهم على منصات التتويج، ووقدرات بشةرية بخبرات تنظيمية عالمية لألحداث الرياضية

، حيث أن 2101للوصةةةول لرؤية قطر  التغير المطلوبة قطر للرياضةةةة كوسةةةيلة لتنمية المجتمع وخلق اسةةةتخدام دول على عالوة

فهو  ،على باقي قطاعات الدولة ثرأدراك لألبعاد المختلفة للقطاع الرياضةةةةةةي ولما له من إقادة دولة قطر تعاملوا مع الرياضةةةةةةة ب

عن  تغاضةةينمألخرى اات وتبادل الخبرات وبناء العالقات مع الدول مجال لتالقي الشةةعوب المختلفة واالنفتاح السةةليم على الثقاف

اضةةةةية والروح الري والنزاهةجميع االختالفات العرقية والدينية والتعليمية واالقتصةةةةادية واالجتماعية هادفين إلى نشةةةةر السةةةةالم 

 2104عام  "بول وريتشةةارد"من  ن الرياضةةة خلقت لدولة قطر قوتها الناعمة كما ذكر كالأ(، ومثال على ذلك نجد 2102)قطر،

إلى فوزها بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم  2112 اآلسيويةمن األلعاب  بدءامن خالل استضافة البطوالت الرياضية الكبرى 

ففي كل  ،فنجد انخراط قطر في الرياضةة عزز عالقتها بشكل كبير بالعالم وغير مفهوم العالم عن الدولة الصغيرة 2122قطر  –

 دولة قطر هإلي ما وصةةةةةةلت(، إن الوصةةةةةةول إلى paul,2015في الرياضةةةةةةة من أجل الجميع ) ما تبذلهن أكدت قطر على أ ةمر

عند وضةةةةةع رؤيتها   بهمن التخطيط االسةةةةةتراتيجي المدروس الذي قامت  اجزء كان إذ رياضةةةةةيا اليوم لم يكن من باب الصةةةةةدفة 

خذت خطوات في ضةةةةةةوء الخطط التنموية الوطنية الخاصةةةةةةة أضةةةةةةي ثم من القطاع الريا المرجوةهداف فهي حددت األ ،2101

كما  ،في هذا المجال على أهمية التخطيط االسةةةةةةتراتيجي للدول حيث يوجه العمل نحو الرؤية "الكناني"حيث يشةةةةةةير  ،بةالقطةاع

 (.2107وفعالية وجودة )الكناني، بكفاءةفضل النتائج أتضمن عملياته على تحقيق 
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أول استراتيجية وطنية لقطاع الرياضة في دول قطر وتمثل استكماال  2102-2100اع الرياضة مثلت اسةتراتيجية القط

يادة ز كما يلي:التزمت هذه االسةتراتيجية بتحقيق ثالثة نتائج رئيسة  ،2102 -2114للخطة السةتراتيجية للجنة األولمبية القطرية 

تطوير ، وانهيالرياضةةية لتكون للعامة ورياضةةي النخبة وتحسةة تكامل تخطيط اسةةتخدام المرافق، ومشةةاركة المجتمع في الرياضةةة 

على التحديات التي تواجهها ذاك الحين من للتغلب سةةةةةعت الدولة من خالل هذه النتائج ،عملية بناء المواهب الرياضةةةةةية وزيادتها

 المجتمع الذي يتسةةةم بالخمول فرادأسةةةلوب حياة أمن التكاليف الناجمة عن  التي تواجه العديدمن الدول  -هاكغير-صةةحي الالنظام 

 ،وقلة النشاط البدني، واالستفادة بالمقابل من المميزات التي توفرها الرياضة فهي تساهم في تعزيز الصحة النفسية والبدنية للفرد

إلى اسةةةةةةتخدامها كأداة للمشةةةةةةاركة  باإلضةةةةةةافة ،المجتمعاتالروابط االجتماعية وانفتاح المجتمع بشةةةةةةكل سةةةةةةليم على غيره من و

 مجموعة  تم وضةةعالنتائج وفي ضةةوء هذه  ،لدبلوماسةةية والسةةياسةةية واالقتصةةادية والتعليمية بشةةكل يرسةةم مكانة دولة قطر دولياا

  :كما يليساسية أمشاريع 

  المشاركةمشروع استقصاء مستوى. 

  النشيطة.مشروع حملة قطر 

  والترفيهية.الرياضية  الوطنية للمرافقمشروع الخطة 

  (2100،االستراتيجية للمدربين والمسؤولين الفنيين )إستراتيجية قطاع الرياضة رياضيين، واإلدارةالنموذج مسار بناء 

 ولية، زيادةالدالعديد من المنافسات احتضنت األولى هو توفير البنية الرياضة التي  اإلسةتراتيجيةالخطة  أنجزته أهم ماومن 

غط الض مما زادعدد السكان والتركز في وسط الدولة  زيادةم التحديات أه والدولية، ومنمشةاركة الرجال في المنافسات المحلية 

 شةةةآتإلى منراضةةةي وصةةةعوبة تحويلها إلى غالء األ باإلضةةةافةفادة بعض الفئات منها تعلى المرافق الرياضةةةية وقلة فرصةةةة اسةةة

اضةةة و ريأاضةةة المجتمعية للطموح الرياضةةي لدولة قطر سةةواء في الري ال ترتقيجانب المرأة التزال مشةةاركتها  رياضةةية، ومن

 النخبة.

ت اسةةتراتيجية القطاع الرياضةةي الثانية بشةةكل مختلف حيث تم دمجها مع اسةةتراتيجية القطاع الثقافي ويعود السةةبب ءجا

من وزارة الرياضةةةةةةة ووزارة الثقافة والفنون والتراث والشةةةةةةباب واسةةةةةةتحداث وزارة الثقافة ل في ذلك إلى دمج اختصةةةةةةاص كل

ن يبتعي 2104لعام  02ميري رقم بتعديل بعض أحكام القرار األ 2102لعام  4ميري رقم ك وفقا للقرار األوالريةاضةةةةةةة وجةاء ذلة

، حيث تختص الوزارة بوضع استراتيجية قطاع الثقافة والرياضة بناء على  ما تم إنجازه في استراتيجية الوزارات اختصةاصات

ئيسة واحدة وعليه تم تحديد نتيجة ر ،ية الثراء الثقافي والتميز الرياضيالتنمية الوطنية األولى لكل وزارة  تحت مسةمى استراتيج

، ”وقيمه على ثوابته منظومة ثقافية، رياضية، شبابية فاعلة خالقة تدعم المجتمع في حراكه نحو التقدم مع حفاظه“ :للقطاع وهي

النتائج يوضةةح 0انظر للجدول رقم ،مشةةروعا  20برامج رئيسةةية تعمل على تحقيق  4، وهدفا 24، ونتائج وسةةيطة 4نبثق منها او

 .(2102 ،) استراتيجية التنميةالوسيطة واألهداف و البرامج / المشاريع والجهات المنفذة التي تساهم في الوصول إليها
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ة اة بهدف دعم نمط الحييزيادة المشةةةةةاركة المجتمع :نالحظ إن في كلتا االسةةةةةتراتيجيتين سةةةةةعى القطاع الرياضةةةةةي إلى

ت مع آشةةتحقيق االسةةتخدام األمثل للمن، وداريينإو أين يو فنأرد، والتميز الرياضةةي للمنتخبات الوطنية سةةواء كالعبين الصةةحي لل

ر من عناصةةةةةة باعتبارهان يسةةةةةةتمر التركيز على هذه الجوانب أمن المتوقع ، وتزايةد عةددهةا وتزايد الطلب عليها في الوقت ذاته

ن ن يكوأي أنجازها بشكل موضوعي إلكن البد من الوقوف على تقدم في ، وبها وضمان االرتقاءنجاح الحركة الرياضةة  سةاسأ

 قيادة بها.ال واهتماممن أجل ضمان تقدم واستفادة الجميع من الرياضة  ،في مختلف الفئات الممارسة للرياضة االتقدم فيها محقق
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ج / المشاريع والجهات المنفذة الستراتيجية االثراء الثقافي والتميز النتائج الوسيطة واألهداف والبرام( يوضح 1لجدول رقم )ا

 2022-2018الرياضي 

 2022-2018استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر المصدر: 

 

 المرأة: رياضة فيو الرياضي المجال في الحوكمة (ب

 لعامةا المصةةةةةةلحةوالمنظمات الدولية من أجل تحقيق  يعتبر مفهوم الحوكمة من المفاهيم الحديثة التي بدأت تنادي بها الدول

المفهوم في أواخر التسةةةعينات ويشةةةار أنه  انتشةةةر ،لشةةةعوبها من خالل التزامهم بهذه المبادل أمال التي تمنح والعدل والشةةةفافية و

االقتصاد  هدشإذ الالتينية  سيا وأمريكاآظهر نتيجة االنهيارات االقتصادية والمحن المالية التي عاشتها كثير من الدول مثل شرن 

ماليزيا وكوريا وغيرها من دول شةةرن  والتي سةةبقتها كل من العالمي خاصةةة في الواليات المتحدة األمريكية أولى هذه األزمات 

 .(للحوكمة،د.ت أبوظبي مركز) 0227سيا عام آ

ورها د اإلدارة، ويتمثلسلطة في نها ممارسة الأعلى " ويلسون"التعاريف التي تناولت تعريف الحوكمة فوصفها  تتعدد

الرئيس في صنع القرار على الرغم من ارتباطها الوثيق بمفاهيم السياسات والقواعد والمسؤولية والشفافية والتواصل 

(Wilson,2019)، مكن ي. مع مراعاة التأثير والسلطة وطبيعة اتخاذ القرار ،ما حوكمة الرياضة فهي تشير إلى ممارسة السلطةأ

 :ومن األمثلة على ذلك، الحوكمة على المستويات المحلية والوالئية والوطنية والدولية أن تحدث

  أعضةةةةةةاء مجلس اإلدارة وتأثيرها على االتحادات  مع تفاعالتالطريقة التي تتواصةةةةةةل بها األندية الرياضةةةةةةية المحلية

 الحكومية.الرياضية 

  الجماهيرية.للتركيز على أداء النخبة أو المشاركة االستراتيجيات المتبعة بين هيئات إدارة الرياضة الوطنية 

  األولمبية.األلعاب  الكبرى مثلالفساد في عملية منح المسابقات الدولية 

يمكن أن يؤثر على المشةةاركين في الرياضةةة والمنظمات الرياضةةية   -على كافة المسةةتويات -وبذلك فإن مصةةطلح الحوكمة

في دراسةةةتهم إلى أن  "خرونآالم و"شةةةار أ. وSport , 2019)ات الرياضةةةية )ي المسةةةتفيدين من الخدمأوأصةةةحاب المصةةةلحة 

مي يعتبر دسةةةةتوري لمجتمع الرياضةةةةة العال يميثاقها األولمبي الذالحوكمة تطبق من مسةةةةتوى اللجنة األولمبية الدولية متمثلة في 

 ن كل اتحاد محلي يعمل علىأإلى  باإلضةةةافة ،لةولمبية مع مراعاة القوانين الداخلية لكل دواللجان األ إلدارة االذي يعتبر مرجعو

ل اللجنة ومن األمثلة الجيدة على الحكم الرشيد من قب ،بالميثان األولمبي لوائحهلرياضته والذي ترتبط  الدوليةتنفيذ لوائح االتحاد 

ات لهيكل اللجنة األولمبية كان الغرض الرئيس لهذه اللجنة هو إعداد واقتراح إصةةالح IOC 2000األولمبية الدولية إنشةةاء لجنة 

نتيجة لذلك تم تبني إصةةةالحات رئيسةةةة في تكوين وهيكل وتنظيم اللجنة األولمبية الدولية ودورها ، والدولية وقواعدها وإجراءاتها

مثااًل آخر على  0222( في عام WADAإنشةةةةةاء الوكالة العالمية لمكافحة المنشةةةةةطات ) ، واألولمبيةوتعيين مضةةةةةيف األلعاب 

 .(Lam,2014) بدالً من تمويلها بالكامل من قبل اللجنة األولمبية الدولية ،ة الرشيدة للرياضةالحوكم

غلب رياضةةات الرجال يمكن أفي  ما تمعلى مسةةتوى رياضةةة المرأة لم يتم التطرن لدور الحوكمة بشةةكل مباشةةر لكن حسةةب 

 والمساواة،والعدل،  الشفافية،تحقيق  ة:التاليسقاط تجربتهم لتوضيح أهميتها لرياضة المرأة وتتلخص في النقاط إ
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 من الشةةةافعي والحكيم عام دراسةةةة كال ما وضةةةحتهذا حسةةةب  المتاحةاالمثل للموارد  العمل، واالسةةةتخداممسةةةتوى  ورفع 

 (.2104،الشافعي والحكيم) 2104

 مشاركة المرأة في الرياضة المجتمعية: (ت

رادها في النشةةةاط الرياضةةةي وجعل أفنخراط الدعم الدول في يعود ظهور مصةةةطلح الرياضةةةة المجتمعية إلى اهتمام الدول 

في مجال الرعاية الصةةحية فالرياضةةة تقي ف ، على الدولة إيجابي  من جدولهم اليومي لما لها من مردود يتجزأ الا الرياضةةة جزء

 ؤشةةةرات التي تعكسمراض المزمنة والنفسةةةية وتسةةةهم في ارتفاع متوسةةةط العمر وانخفاض الوفيات وهي من المالمجتمع من األ

(، وتعرف الجهات المسةةةؤولة عن 2102حسةةةب البيانات الحيوية التي تعتمدها منظمة الصةةةحة العالمية )العامري، ولةوضةةةع الد

نها منظمات المجتمع المدني وهي منظمات تطوعية غير ربحية هدفها األسةةةاسةةةي هو توفير مجموعة أالرياضةةةة المجتمعية على 

األعمار للمشةاركة في النشةاط الرياضةي وفقا  لتقرير دراسةة الحالة من مجلة إدارة الرياضةةة من الفرص لألشةخاص من مختلف 

(what is , 2017.) 

ة فوائد متعددة يكسةةبونها من الرياضةة اتين لديهئانخراط الرجل فيها فكال الف ةأهميعن  ال يقلن انخراط المرأة في الرياضةةة إ

علم حيث كانت الرياضة واحدة من أهم تجارب الت الرياضية،واالقتصةادية للمشاركة  نفسةية والفسةيولوجية واالجتماعيةكالفوائد ال

 أن: ظد لوحقلف ن نتوسع لتصل الفتيان والنساء على حد السواء،أاالجتماعي والثقافي للبنين والرجال لسنوات عديدة فالبد 

  على درجات أفضل في المدرسة أكثر للحصةول  لديهن فرصةة أكبرطالبات المدارس الثانوية الالتي يمارسةن الرياضةة

 .الطالبات اللواتي ال يمارسن الرياضةمن 

  أقل من أربع سةةاعات من التمارين في األسةةبوع قد تقلل من خطر إصةةابة الفتاة في سةةن المراهقة بسةةرطان الثدي بنسةةبة

 .% 21إلى تصل 

  40% للمشاركة في النشاط الرياضي  نح لهنظرا لعدم السما ،النسةاء فون سةن الخمسين يعانين من هشاشة العظام من

  للمشاركة.الفرص  نو لم تتوفر لهأ

 تتمتع الفتيات والنسةاء اللواتي يمارسةن الرياضةة بمستويات أعلى من الثقة واحترام الذات ومستويات أقل من االكتئاب 

Benefits,n.d) .) 

 

يعتبر تخصيص يوم ، وفي الرياضة المجتمعيةالمرأة  إلخراطالدولة  تبذلهالمجهود الذي نالحظ  على مستوى دولة قطر

 2121 والرياضة، ثقافةال وزارةهمية الرياضة في حياتها )أنشطة التي غيرت وزادت وعي المرأة بهم األأرياضي في الدولة من 

رسة الخاص بمما (0وفي جدول رقم )نشطة الرياضية المجتمعية بمشاركة المرأة في األ ( والخاص2نالحظ في جدول رقم ) (،

نشطة المجتمعية  حيث قفزة نوعية في عدد المشاركات في األ تحدث 2107ن في عام أ الرياضة في الفنادن والصاالت الرياضية

  2104في عام ، ومشاركة 224212كة في الصاالت الرياضية رمشا 74407من ، و04242مشاركة إلى  421زاد العدد من 

 2102خرى وبشكل كبير في عام أمرة للصعود عادت ، وة وصاالت الرياضيةنشطة المجتمعيمشاركة المرأة في األ انخفضت

 ،2104 ، و2107 ، و2102النشرة السنوية إلحصاءات الشباب والرياضة لعام ) 0ورقم  2يرجى االطالع على الجدول رقم 
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ناث الرغم من زيادة عدد اإلخرى بشكل واضح بأمن سنة إلى بين االرتفاع والنزول  ن عدد المشاركات اختلفأملفت ال .(2102 و

تقرير التنمية شار إليها أوقد يرجع السبب إلى العوامل التي  ،(2121 ،إجمالي السكان) 2102في دولة قطر بشكر كبير منذ عام 

عدم تواجد المرافق المناسبة لخصوصية  :هي، و 2112عام  البشرية الثالث لدولة قطر والخاص بتعزيز قدرات الشباب القطري

إذ ،(2102 ،البشرية الثالث تقرير التنميةنقص البرامج التي تدعم مشاركة المرأة في الرياضة )، وعالمضعف دور اإل، وةالمرأ

( 0لدراسة توجهات رياضة المرأة القطرية والشكل رقم ) 2107حدث دراسة قامت بها وزارة الثقافة والرياضة عام أأكدت عليها 

ويقصد بالرياضة المنظمة أي وفق نظم وأسس المؤسسات الرياضية حسب نوع المؤسسة يوضح نسبة ممارسة الرياضة المنظمة ب

 ،)التوجهات العامة قبال األكبر على القطاع الخاص متمثل بالجمهنا نالحظ اإل، ووقواعد محددة تضعها المؤسسة الرياضية

تي أة من خالل توفير الخصوصية واالحتياجات الكثر جذبا للمرألذا البد تهيئة باقي المرافق والعمل على تسويقها لتكون  (2107

 تسعى إليها.

 

 

 

 

 

 

  2012إلى  2016خالل الفترة المجتمعية تغير مشاركة المرأة في االنشطة الرياضية ويوضح  الباحثة( من تصميم 2جدول رقم )ال

 حصاء جهاز التخطيط واال - 2012 ، و2018 ، و2017 ، و2016النشرة السنوية إلحصاءات الشباب والرياضة لعام المصدر: 

 

 

 2012إلى  2016ن في ممارسة الرياضة في الفنادق والصاالت الرياضية الخاصة خالل الفترة يالمشترك( يوضح 3الجدول رقم )

 حصاء جهاز التخطيط واال - 2012النشرة السنوية إلحصاءات الشباب والرياضة لعام المصدر: 

               
                             

                                  

      

       15         15 - 19         20 - 24  25                    

         
    
                 

    
                 

    
                 

    
                            

                                                              

2016 78 73 58 70 66 34 56 25 958 258 811 202 

2017 134 79 424 198 424 94 130 59 791 1,112 680 430 

2018 148 218 108 102 227 120 40 49 753 595 897 489 

2019 516 593 305 209 104 238 233 124 1,026 1,158 1,679 1,164 
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 مارسة الرياضة المنظمة بالمؤسسات الرياضية حسب نوع المؤسسةنسبة م يوضح( 1الشكل رقم )

 وزارة الثقافة والرياضة. دولة قطر. -( 2017دراسة استطالعية. ) القطرية:التوجهات العامة لرياضة المرأة المصدر: 

 

  :للفتيات الرياضية المواهب اكتشاف برامج (ث

من مرحلة الطفولة إلى المراحل العمرية التي  ابتداء ،ولويات الدولأأصةةةبحت خطط اكتشةةةاف المواهب وتطويرها من 

م إحراز تقد سةةاهم في -بدوره –والذي في هذا المجال  داتليها، وتبذل المؤسةةسةةات والجهات المسةةؤولة عن التنمية البشةةرية مجهو

الذين ي الموهوبين وخطوات متقدمة من خالل االسةةةةةتثمار ف مما أدى إلى إحراز العديد من الدول التي كانت متأخرة ملموس في 

ويشةةةةةمل هذا االهتمام  ،في تطور الدولة والمجتمع اهام وعليه نجد أن االهتمام بالمواهب عامالمجال االبتكارات الجديدة، دخلوا 

ن االهتمام ورعاية المواهب يسةةةهم في ارتفاع أحدى الدراسةةةات إفي هذا المجال بينت ، وسةةةواءبالمواهب من الجنسةةةين على حد 

نها القدرة االسةةةتثنائية و أوتعرف الموهبة على  ،(2102 صةةةرار) عبيد،العطاء واإل، وبالرضةةةا والقناعة المعنوية نسةةةبة الشةةةعور

 و مكتسبة.أيمكن أن تكون موروثة ، واالستعداد الفطري المميز لدى الفرد

درسة في أهمية دور الم هذا يبين، ووقتهغلب أتمثل المدرسة البيئة الثانية بعد األسرة التي يقضي فيها الطفل الطالب 

تقديم الرعاية و اأهمية تواجد كوادر تعليمية مدربة تضمن احتضان هذه المواهب وصقل مهاراته، وورعايتهااكتشاف المواهب 

 و تعملأونجد أن كثير من الدول في هذا المجال تهتم باستقطاب المدرسين المتميزين (، 2107 ،الالزمة لهم )رعاية الموهوبين

 لتخصصات التي توفر المدرسين المعتمدين،على فتح ا

على اهمية توفر المدرس الكفؤ تم اعادة فتح تخصص التربية الرياضية في  يداتم العمل به في دولة قطر وتأك وهذا ما

البرنامج إلى إعداد كوادر مهنية متخصصة لالرتقاء بالمستولى  يهدفحيث  2114منذ عام يقافه إبعد  2107دولة قطر عام 

وتطوير الحركة الرياضية باتباع األساليب العلمية المنظمة، والتي تساعد على اكتشاف وتطوير المهارات  ،اضي المرسيالري

مدرسي لمبي الواألفي البرنامج  ةيوجد برامج الكتشاف الموهوبات متمثل بالنسبة لدولة قطر (.2121 ،العلوانيالرياضية للطالب ) 

لبناء الرياضيين في قطر والذي  انموذجأيشكل  " الذياكن رياضيوهو "تطوير الموهوبات وبرنامج ل ،2117والذي انطلق عام 

 ، (د.ت ،مبادراتالبرامج وال) يسعى إلى تطوير جيٍل جديد من األبطال الرياضيين القطريين
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 طعةمتق مساهماتإلى ال باإلضافة ،هي برامج تتسم بالثبات واالستمرارية وهذا مؤشر جيد في صالح رياضة المرأةو

والمهرجانات الدورية التي تقيمها  ،(2102 ،الدينلتعليم السباحة ) طلقأ الذيو "بنك فش"برنامج  :من قبل لجنة المرأة يذكر منها

مر حصول الموهوبات رياضيا أن أ ما سبقيالحظ م، (2102 ،مشاركة كبيرة) هم للمنتخباتينضمتو اللجنة النتقاء الموهوبين

يعابية إلى القدرة االست، وفي مدرستها بشكل صحيح ابرنامج كن رياضي طبقت أن يتم متروك إلى تيار  على الرعاية بعد االخ

سرب عنة تالذي قد ينجم مر األ ،تراكبر عدد من الالعبات المختاأعلى استقطاب تحرص المرأة رياضة منتخبات لجنة مالعب ف

 خر.آبديل  نلديه ال يوجد منتخبات الوطنية والدخول في الب نله ال يسمحتي قد لالا للموهوباتهمال إو ا

دوات التي تسهم في تطوير واستدامة األ اعتبارها من أهم :وترجع أهمية برامج اكتشاف المواهب في مجال الرياضة إلى

، تطوير مهاراتهم الحركية، ورفع مستوى اللياقة البدنية للطالبدورها في و ،(O’Neil, P. 2015نجاح قطاع الرياضة )

عزيز عالقاتهم ت، وكسابهم الثقة في النفس واحترام الذاتإإلى  باإلضافة ،تنمية قدرتهم على القيادة، واالنضباط الذاتي همعليمتو

يساعد على  فراد الذين من المحتمل أن يصبحوا من نخبة المنافسيناكتشاف األذلك  على وعالوة ،(2102االجتماعية )حسني،

ن أجل مكانياتهم مإر يهدافهم والعمل على تطوأى بيئة تدريبية حيث يمكنهم المضي قدما نحو م الفرصة لالنضمام إلهمنحضمان 

 (.Talent,2010او الدولة ) تحقيق النجاح للفريق او الهيئة اإلدارية

المرأة:ج( التميز الرياضي لرياضة   

يكون التميز  ابقا، وقدسالتي تم تحقيقها  قصد بالتميز الرياضي أنه األداء الجيد بشكل استثنائي للرياضي مقارنة بالمعايير

مصطلح مخصص لألداء الرياضي للرياضيين  بأنهالتميز الرياضي يشار إلى  وأيضا ،(Yuri, n.d)الرياضي فردي أو جماعي 

هو ن نعرف التميز الرياضي بأنه أيمكن و ،(Lyle,1997)والرياضيات الذين يشكلون أعلى مستويات اإلنجاز في المنافسة 

وى الرياضة على مستويقصد هنا  من المنافسة في البطوالت الدولية والرياضيات ليتمكنواالرياضي للرياضين  باألداءرتقاء اال

 .االحترافية

ى لعاب القوأرض الملعب في دورة أفي مجال الرياضة االحترافية كمتفرجة من  ألول مرهالمرأة  في دولة قطر تواجدت

ام في ع ،حداث الرياضةتنظيم األ على قدرة دولة قطرأظهرت حداث الرياضية التي هم األأمن تعتبر هذه البطولة ، و0224عام 

ومن أهم د.ت(،  ،)المرأة القطرية 2110نظمت تحت مظلة اللجنة األولمبية القطرية عام ، وتأسست لجنة رياضة المرأة 2111

ئية قطرية في األلعاب االسيوية في دورة بوسان عام  ول مشاركة نساأ :المحطات التاريخية في مسيرة رياضة المرأة القطرية

ة كرشاوالم ،في دولة قطر 2112سيوية في الدوحة عام أول ميدالية قطرية للسيدات كانت في األلعاب اآلوالحصول على  ، 2112

رياضة الشابات  على مستوى، والعبة 22حيث تألف من  2101عام " غوانزو"بأكبر وفد رياضي نسائي في األلعاب االسيوية في 

العبة  "بهية الحمد "الالعبةبمشاركة  2101كانت أول مشاركة نسائية قطرية في األلعاب األولمبية للشباب في سنغافورة عام 

 2102الدوحة  –العربية  أللعاباأحرزت المنتخبات النسائية القطرية في دورة ، والعبة جمباز "شادن وهدان"الالعبة ، ورماية

 :هن ،رياضيات 4بمشاركة  2102ول مشاركة نسائية قطرية في األلعاب االولمبية  في لندن عام  أكانت ، وميدالية 02عدد 

العبة تنس  "ية مجدي"آ، والعبة رماية "بهية الحمد"، ولعاب قوىاالعبة  "نور المالكي"، والعبة سباحة "ندى محمد"الالعبة 

 (، Team Qatar,2019)طاولة. 
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على جائزة  -رئيسة لجنة رياضة المرأة القطرية سابقا -"أحالم المانع"السيدة  تحصل 2100عام ة يرياضدارة الالمجال اإل وفي

 اللجنة األولمبية الدولية في حفل جوائز الرياضة والمرأة لقاء مساهماتها في تطوير مشاركة المرأة في الرياضة واإلدارة الرياضية

ن كانت لمشاركاتها أ إالشهار الرياضة النسائية إن قصر الفترة الزمنية بين ونالحظ بالرغم م.ت(. مبادرات، دالبرامج وال)

 حسب -شرنا إليها سابقاأكما  -ن اتسمت بالندرة إو مستوياتها،ار واضحة في جميع المحافل الرياضية بمختلف آثنجازاتها إو

ز الرياضي ثراء الثقافي والتمياستراتيجية اإل ضمناستراتيجية التنمية الوطنية الثانية شارت إليها أ التحديات والنتائج التي

 (2102،التنمية )استراتيجية

تراتيجية في الخطة االس اواضح هداء الرياضي وهذا نجددارة الرياضية دور التخطيط االستراتيجي في رفع األلم تغفل اإل 

هداف استراتيجية من أتعمل على تحقيق تي وال ،والمنبثقة من خطة اللجنة االولمبية 2102إلى  2112للجنة رياضة المرأة لعام 

التقدم لتحقيق رؤيتها وهي دعم وقيادة المرأة القطرية نحو الريادة في ، والدعم، والتطوير :خالل ثالث مجاالت رئيسية وهي

ذه نجازات في ضوء هبالذكر أن لجنة رياضة المرأة حققت الكثير من اإل روالجدي ،(2102 ،الخطة االستراتيجيةالرياضة )

الدوري و ،البعض منها توقف مثل برامج الموهوبين ،ليها سلفاإشرنا اتم توثيقة تاريخيا مثل المشاركات التي والذي االستراتيجية 

حثت التي  2102-2104وعن خطة االستراتيجية  ،(2102 طارن،مختلفة ) ألسبابالمحلي لكرة القدم وكرة اليد وتنس الطاولة 

ت على المشاركة والتفون في الرياضة، وتحسين حياتهن، وإنشاء فريق أولمبي أقوى، واالرتقاء تشجيع الفتيات القطريا على

لجنة رياضة )يجابية في حياة المرأة إترتكز استراتيجية اللجنة على احتضان دولة قطر الرياضة كقوة ، وبالمجتمع القطري ككل

)لجنة رياضة  2121إلى  2107لعام  واألهداف رؤيةتتبع نفس ال ن الزالت لجنة رياضة المرأةلى اآلإ هونجد أن ،(2104 ،المرأة

 (.2121 ،المرأة القطرية

على بناء القواعد الرياضية النسائية  الواقع، والعملرض أمن أجل التميز بالرياضة البد من وجود العمل الفعلي على 

ات المختلفة في الرياض الالعباتيجاد قاعدة من إأة ومتمثلة في رفع الثقافة الرياضية لدى السيدات وتوعية المجتمع برياضة المر

يجاد دوري محلي لرياضات المختلفة وتعزيز إيكون من خالل تفعيل دور النشاطات المجتمعية و الوطنية، وهذاتغذي المنتخبات 

  المرأة:أهم العوامل التي تسهم في تميز رياضة  ومن(، 2102 برامج الموهوبين )طارن،

 والنفسية.يضا االقتصادية واالجتماعية أبل  فقط الصحيةية رياضة المرأة ليس نشر التوعية بأهم 

 صابات الرياضيةالتأكيد على سالمة المرأة الرياضية ويقصد سالمتها من اإل. 

 البيئة التي سوف تشارك فيها وهذه النقطة تؤثر بشكل كبير على تقبل  الرياضية( وسالمةالرعاية الطبية  )توفير

 الرياضة.كة فتياتهم في سرة لمشاراأل

  المالكمة أو كرة القدم بالمجتمع ذكوري في هذه  معينة مثلالسمعة الرياضية غالبا ما يتم ترميز رياضة تحسين

لذلك البد من العمل على  الحال المرأة أو فتاة ي نظر إليها على أنها تشوه سمعة مجموعتها المرجعية أو تتجاوزها

 الصورة.تعديل هذه 

 مهارات  ،منح تعليمية أجر،على سبيل المثال  قيمة،ن الرياضة النسائية في حال كانت تجلب أشياء ذات الحوافز م

 المرأة.فهذا يشجع  سفر ،عرض إعالمي ،قابلة للتحويل
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  كثر من غيرها عندما ينظرون للمرأة سوفأثقافة المجتمع وتقبل الرياضة بمعنى أن تقبل المجتمع لرياضة معينة 

 .(Saavedra,2005الرياضة )لى التوجه لهذه يشجع المرأة ع

 ت في هذا المجاليجرأن تكون العوامل التي تساهم في تميز المرأة حسب الدراسة التي أعلى مستوى دولة قطر يمكن 

 العوامل:هم هذه أ لدعمها، ومنفي حال ما كانت مسخرة  اهي ذاتها التي تشكل لها عائق

 المجتمع.عي لدى نشر الثقافة الرياضية بشكل يخلق الو 

  خلق القيادات الرياضية النسائية التي تعكس الصورة التي تؤثر على المجتمع وتساعد في الحصول على مستحقات

 الجنسين.الالعبات وبالتالي تحقيق المساواة بين 

 نتخبات مكاديمية رياضية تساعد في تشكيل قاعدة من الفتيات لتغذية الأ للمرأة، مثل وجودت المجهزة آوجود المنش

 والفني.الرياضية وتقديم التطوير الالزم في المجال اإلداري 

 للمنتخبات.ندية محلية لخلق دوري محلي ليكون أيضا قاعدة ا توفر 

 (.2121،المسندالجمهور )الدعم اإلعالمي الذي يرسم الصورة النهائية للمرأة الرياضية لدى  توفر 

 

 .ومنهجية الدراسة الثالث: تصميمالفصل 

ن هذا الفصل عرض اإلجراءات التي تضمنتها هذه الدراسة الميدانية، وهي منهجية الدراسة، ومجتمع وعينة يتضم

 .المتبعة لتحليل البيانات الدراسة، والطريقةالدراسة، وأداة 

 منهجية الدراسة: -1

ج والمدخل لطبيعة معتمدا على المدخل النوعي، وذلك لمناسبة هذا المنه االستنتاجي الوصفي استخدم الباحث المنهج

م دور يأسلوب المقابلة المعمقة الذي يهتم بجمع البيانات والمعلومات المطلوبة لتقي امتبع وأهدافها،مشكلة الدراسة، وتساؤالتها 

، للتوصل عينة الدراسة، وتحليل محتواهامن استراتيجية قطاع اإلثراء الثقافي والتميز الرياضي لدولة قطر في تميز رياضة المرأة 

 ضوئها. في التوصيات والدراسات ووضعللنتائج، 

 مجتمع وعينة الدراسة: -2

خذ عينة غير ا قطر، تمجميع العاملين في وضع وتنفيذ الخطط االستراتيجية للقطاع الرياضي في دولة يشمل مجتمع الدراسة 

لة ية للقطاع الرياضي في دوعملوا على وضع وتنفيذ الخطة االستراتيجين / موظفات من ست موظف هادفة، وتكونتاحتمالية 

 ،اللجنة األولمبية القطرية زون، و سبايرا ، ومؤسسةوهي: وزارة الثقافة والرياضةرياضية، من أربع جهات  2122 -2104 قطر

 قبلهم جميعا. تمت االستجابة من قد، ولجنة رياضة المرأة القطرية 

 أداة الدراسة:  -3

ة الشخصية المعمقة كأداة الدراس لةلبحث المستخدم فيها تم اختيار المقاببناء على مشكلة الدراسة وتساؤالتها ومنهج ا

 الدراسة، داة لجمع البيانات والحقائق حول موضوع وذلك لمناسبة هذه األ
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التنمية  ، واستراتيجية2102 - 2100ر سئلة المقابالت بعد االطالع على استراتيجية التنمية الوطنية األولى لدولة قطأتصميم  تم

  :نتائج، وهيالنتائج الوسيطة من أصل ثمان  رئيسة تعكسمحاور  ةعلى أربع ، واحتوت2122 - 2104 طنية الثانية لدولة قطرالو

  القطاع.: حوكمة فاعلة على مستوى األولىالنتيجة الوسيطة 

  ورياضيا.ثقافيا  المجتمعية المشاركةالنتيجة الوسيطة الثانية: مستوى رفيع من 

 متميزة.لثالثة: مواهب ثقافية ورياضية وطنية النتيجة الوسيطة ا 

  متميزة.النتيجة الوسيطة الثامنة: رياضة ذات مستوى 

ب ما رياضة المرأة حس تواجهلما لهم من دور في التغلب على التحديات التي محاور فقط  ةربععلى األولقد تم التركيز 

وء وصممت محاور الدراسة في ض الدراسة،ساسي بموضوع أشكل وارتباطها ب إليه استراتيجية التنمية الوطنية الثانيةت أشار

رد في و كل نتيجة حسب ما تحقيقها لتحقيقهداف المراد سئلة المنبثقة منها من األاأل المختارة، وربطتاألربع نتائج الوسيطة 

 . 41صراسة )المقابلة الشخصية( أداة الد(  0المقابلة ملحق رقم )انظر لنموذج استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 

كل كتاب رسمي لرسال إ العليا، تمشر في معهد الدوحة للدراسات نال بعد موافقة لجنة أخالقيات البحوث العلمية على

 الرياضية، وخطابدارة الشؤون إ والجودة، ومديريدارة التخطيط إمخاطبا مديري عن طريق البريد اإللكتروني ة جهة على حد

ن يكون شارك في وضع أدارتهم على إمناسب من  يرونهمقابلة شخصية معهم أو من  القطرية لطلبرياضة المرأة لرئيس لجنة 

 باإلضافةدقيقة (  21مع توضيح مدة المقابلة وهي ساعة )  ،2122 -2104خطة االستراتيجية الخاصة بالتميز الرياضي وتنفيذ ال

 إلى محاور المقابلة .

 المعالجة البيانات: -4

يجاد إتم تحليل المقابالت من خالل اتباع اسلوب تحليل المحتوى والذي يهدف لتحليل االجابات والربط بينهم وسوف ي

ساؤالت على ت جابهإيشكل  يجابة الخاصة بكل محور والذاإل الحالي، وتحديدبما يسهم في تقييم الوضع  وتفسيرهاالختالف 

 الفرعية للبحث. 

 ناقشة النتائج.الفصل الرابع: تحليل البيانات وم

يتناول هذا الفصل من الدراسة استعراض ومناقشة البيانات األولية التي تم جمعها من خالل أداة الدراسة، وسوف يتم 

 تقديمها في شكل موضوعي بناء على المحاور األربعة الرئيسة للدراسة:

 :المحور األول: حوكمة رياضة المرأة

التي شملت الخطة الخمسية للدعم في المجال الرياضي و هلي ينص على: من خالل اإلجابات عن السؤال األول والذ

نجد أنه تم مشاركة المستجيبين في وضع وتنفيذ الخطة حسب   رياضة المرأة؟ 2018من المتوقع وتصميمها منتصف عام 

أهداف  الخطة وتحقيقصالحياتهم وحسب اختصاص كل جهة من خالل تحديد المشاريع والبرامج التي سوف تقوم بها لدعم تنفيذ 

 ،قد اشتملت الخطة رياضة المرأة، والقطاع الرياضي في دولة قطر
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س ألن أهدافها حسب الجن تجزلعلى أن الخطة الرياضية ال يتم  المستجيبين من اللجنة األولمبية القطريةتم التأكيد من قبل و 

 ،ز بين الجنسين والذي يؤكد على تساوي الفرص للجميعهذا إجراء مرفوض من قبل  الميثان األولمبي الذي ينادي بعدم التميي

 -وعليه فإن جميع الخطط و االستراتيجيات الرياضية توضع لخدمة جميع الفئات، فتطوير الرياضة االحترافية للمرأة والرجال 

ة على أهمي لجنة رياضة المرأة القطرية المستجيبة منباإلضافة إلى إشارة  ،دور االتحاد المسؤول عن اللعبة -على حد سواء 

رياضة المرأة دائما موجودة في كل خطط الدعم إليمان القيادة بأهمية الرياضة "إن  :وجود رياضة المرأة في الخطط بقولها

دا على مؤك التي أشرنا إليها في الدراسات السابقة" يه وتايلور" النسائية بالمجتمع ودورها "، وهذا ما أكدت عليه دراسة كال من 

 .(Yeh & Taylor, 2011)دور الحوكمة في إلغاء التمييز في الرياضة وضمان تميزها 

شملت المراجعة الشاملة للتشريعات والسياسات الخاصة  هل من خالل اإلجابات عن السؤال الثاني الذي ينص على:

 تشريعات والسياسات الخاصة برياضة المرأة؟على مراجعة وتحديث لل 2020بالقطاع الرياضي والمتوقع استكمالها نهاية عام 

نجد أن مراجعة التشريعات والسياسات في القطاع الرياضي تعتبر من مهام الوزارة مع األخذ باالعتبار مشاركة الشركاء الرئيسين 

ي القطاعات لوضع ف"بعد تحليل احيث وضح إن   استجابة وزارة الثقافة والرياضةهذا ما عبرت عنه  ، وفي تقديم الرأي والتنفيذ،

المسؤولة عنها الوزارة، وجد أن هناك شح في التشريعات والقوانين في جميع المجاالت ومن ببينها المجال الرياضي، فارتأت 

لتضمن وجود تشريعات للرياضة االحترافية والمجتمعية   -كخطوة أولى  -الوزارة  إلى وضع برنامج السياسة الوطنية للرياضة

تم  ومثال للتشريعات التي تمع بما فيهم المرأة ومن المتوقع تنفيذها خالل الخطة الخماسية القادمة للوزارة "،لكافة فئات المج

تطبيق النظام الجديد لألندية ونتج عنه زيادة مشاركة أفراد ، والنظام األساسي لألنديةتحديثها ودعمت مشاركة المرأة لوائح 

لقطرية اللجنة األولمبية اهم عنصر نسائي وهي "سهيلة حارب "،أما تشريعات وسياسات ومن بين ،المجتمع لترؤس األندية المحلية

فهي مرتبطة بالتشريعات والسياسات األولمبية الدولية ويتم تطبيقها من جانب اللجنة األولمبية بأكبر  بين المستجيبين من طرفهم

ه في الفترة األخيرة من خالل تزايد مشاركة المرأة في اإلدارة "هذا ما يمكن أن نالحظ :هذا ما تم تأكيده بقول أحدهم، وقدر ممكن

 ن اللجنةآخر المستجيبين مالرياضية سواء في عدد موظفي اللجنة األولمبية أو حتى في تنظيم األحداث الرياضية لدينا "، وعبر 

التشريعات لتمكين المرأة من الرياضة على أهمية تطوير التشريعات بقولة: " لكن يمكننا القول أنه الزال هناك حاجة لمزيد من 

من جانبها قامت اللجنة األولمبية باتخاذ إجراء وليس سياسات أو تشريع بهدف فني بحت ومن أجل ، واالحترافية بشكل خاص"

لفنية اتعزيز األداء الرياضي للمرأة من خالل  ربط المنتخبات النسائية باالتحادات الرياضية وجاء هذا اإلجراء نظرا للصعوبات 

كرة ، ويدكرة ال ،التي واجهتها لجنة رياضة المرأة خالل فترة إدارتها للمنتخبات النسائية الوطنية لست رياضات وهي )كرة القدم

ألعاب القوى (؛ لذلك جاء التنسيق بين لجنة المرأة واالتحادات الرياضية لهذه الرياضات ، وتنس الطاولة، وكرة السلة، والطائرة

لجنة األولمبية مع تحديد موازنات خاصة لهذا التغير بما يضمن فعاليته وتحقيق أهدافه، وهذه خطوة مهمه من وتحت إشراف ال

أجل رفع المستوى الفني لالعبات، وأصبح دور رياضة المرأة الموجه وأما االتحادات صار دورها كامال يدعم الجنسين الرجل 

 والمرأة .

سياسات الرياضة في الدولة تحتاج إلى اتخاذ خطوات أسرع لمجاراة طموح في ضوء ما سبق  نجد أن التشريعات وال 

الحركة الرياضية في الدولة من خالل تعزيز االتصال مع الشركاء االستراتيجيين في القطاع واالستفادة من الخبرات المتاحة 

 لديهم لتعزيز فرن العمل وتحقيق األهداف،
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ة لوزارة الثقافة والرياضة نجد أن أهم المشاريع التي سوف تثري التشريعات فبحسب الملخص التنفيذي للخطة االستراتيجي 

ي ه  -غير المتوفرة-والسياسات الرياضية مدرجة تحت النتيجة الوسيطة الرابعة للوزارة ومن أهم احتياجات هذه النتيجة 

طة االستراتيجية لوزارة الثقافة استشاريين وخبراء في إدارة األداء المؤسسي وفريق لتنسيق وتعاون مع الشركاء ) الخ

(، وهذا ما أكدت عليه مقالة "بوسدرة  " مؤكدا على أنه الزال هناك الكثير من التشريعات التي يمكن أن تحدث 2104والرياضة،

لجلط ومهدي"  في دراستهما لما للتشريعات من دور في تقدم (، وأيضا ما أكد عليه "2102فرقا في رياضة دولة قطر) بوسدة،

تطوير األداء الرياضي والذي ينعكس بدوره على  تنظيم الرياضة في مجاالتها المختلفة االحترافية واالجتماعية واالقتصادية ) و

وقد بينت الدراسة االستطالعية التي قامت بها الوزارة الثقافة والرياضة رغبة المرأة في المجمع القطري  (،2100لجلط ومهدي،

ية تضمن استمرار، والتشريعات التي تتيح لها الحصول على مؤسسات ومنشآت لرياضة المرأةفي الحصول على المزيد من 

 (.2107،)التوجهات العامةتطوير رياضة المرأة 

بهدف  2018هل شمل إطار العمل المتوقع استكماله بنهاية عام  من خالل اإلجابات عن السؤال الثالث الذي ينص على:

 ية في الدولة على تحديد دور الجهات الرياضية في تعزيز وزيادة مشاركة المرأة في الرياضة؟تعزيز العمل بين الجهات الرياض

 ،نجد أن الجميع اتفق على وجود وضوح في األدوار واالختصاصات والمسؤوليات المتوقعة من شريك استراتيجي في القطاع

 إطار الشراكة المؤسسية للمؤسساتمؤكد على وجود  ضةاستجابة وزارة الثقافة والريا ما اشارة إليةويرجع السبب في ذلك إلى 

 ،والثقافة" ،الرياضة :هي، و" بمعنى أن االطار يغطي ثالثة مجاالت:العاملة في مجاالت عمل وزارة الثقافة والرياضة قائل

ار ثل اصدواضافة "إن دورها إشرافي وتدعم الجهات لتنفيذ أدوارها م ،والشباب حيث وضع في ظل االختصاصات المؤسسات

التشريعات ووضع الميزانيات من أجل تسهيل التنفيذ وأعطت مثال لذلك اللجنة األولمبية شريك أساسي في الرياضية االحترافية 

 أيضا تتعاون معها فيما يخص، واألولمبية باإلضافة لدورها المجتمعي فهي تقوم بدعمها بالتشريعات والميزانيات والمنشآت

"إن عملية وضع اإلطار تمت من خالل تشكيل لجنة  :قائال ين المستجيب من مؤسسة اسباير زونب، والرياضة المجتمعية"

 عمل أبحاث والنظر في تجارب دول أخرى من أجل تنظيم العمل وتم التطرن لموضوع المرأة وكان جزءا من اإلطار".و

الخاصة بالقطاع الرياضي والمتوقع  هل شملت البنية المعرفية من خالل اإلجابات عن السؤال الرابع الذي ينص على:

نجد أن العمل على هذا على بيانات ومعلومات ودراسات موثوقة خاصة برياضة المرأة؟  2020استكمال تأسيسها نهاية عام 

وجودة مفعلى سبيل المثال نجد أن اللجنة األولمبية لديها البيانات  ،الهدف الزال قيد التنفيذ ويختلف اإلنجاز فيه من جهة إلى أخرى

حيث تم خلق قاعدة بيانات من خالل إدخالها على برنامج ،وموثقة وبما يخص رياضة المرأة هناك تعاون مع لجنة رياضة المرأة 

لكل  ،أيضا المدربين والفنيين، وقاعدة بيانات لجميع الالعبين والالعبات من مختلف الرياضات واألعمارالرياضي القطري وهو 

إلى إن  " استجابة المستجيبين من اللجنة األولمبية القطرية أشارت، وحديث البيانات الخاصة لالعبيناتحاد صالحية للدخول وت

العمل جاري مع برنامج تسمو، والخطوة المهمة التي نعمل عليها هي تحويل بعض خاصيات برنامج الرياضي القطري لتكون 

لتكون متاحة لخدمة األغراض المختلفة في القطاع الرياضي "،  متاحة فيما يتعلق بالجنس واإلعداد والرياضات في برنامج تسمو

ستجابة ا وأشارت ،كما أجمعت الجهات في القطاع بأنها تشارك البيانات بشكل منتظم  وحسب الطلب مع وزارة الثقافة والرياضة

 ة الخاصة بها وجدنا أن " بعض" أن في مرحلة تقييم األولى للبيانات المتاحة عن الشباب والرياضة والبنية المعرفي الوزارة

 ،ثةالذي يتناول المجاالت الثال، والبيانات كانت تفتقر للدقة وعليه تم تطوير مشروع المرصد الرياضي الثقافي الشبابي
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وبما أن المجال الرياضي يعتبر األفضل من حيث توافر المعلومات وجودتها تم اتخاذ القرار في أن  تكون األولوية للتنفيذ في  

ات تحديث البيان، وتحديث اإلطار العام للبيانات واالحصاءات :جال الثقافي وبعدها الرياضي ومن المتوقع أن ينتج عنهالم

وعليه سوف يكون هناك وفرة في المعلومات تساعد على اتخاذ القرار الصحيح سواء إذا كان في مجال  ،واالحصاءات الموجودة

سوف يتم عمل ورش عمل لجميع الشركاء األساسين ، وأو مجال االستثمار الرياضي" ،أو مجال البحث ،التنفيذ في مجال القطاع

عليه سوف يتم تجميع كافة البيانات للمراجعة من قبل الوزارة ومن ثم ، وفي مجال الرياضة للتعريف باإلطار أي آلية العمل

لكن هناك وهتم بالجانب الفني لتطوير الرياضة،في ضوء اإلجابات نجد أن عملية التوثيق ت ،التنسيق مع جهاز التخطيط واإلحصاء

توجه واضح لرفع عملية توثيق البيانات الرياضية بما يخدم مشكلة القطاع الرياضي في كافة مجاالته لما له من دور في اتخاذ 

د األدوار يساعد في دراسته وهو أهمية إيجاد نظام شامل لجميع المشاركين ومحد "فليح"هذا ما أكد عليه ، والقرارات الصحيحة

 (.2114في اتخاذ القرارات الصحيحة والتنبؤ بالمستقبل والبعد عن العشوائية التي قد تؤدي إلى انهيار المنظمات )فليح،

 المحور الثاني: رفع مستوى مشاركة المرأة في الرياضة المجتمعية:

الخاصة بتعزيز المشاركة المجتمعية  هل شملت االستراتيجية من خالل اإلجابات عن السؤال األول والذي ينص على:

 استجابة وزارة الثقافة والرياضة أوضحت  فئة رياضة المرأة؟ 2012لكافة فئات المجتمع والمتوقع تنفيذها في منتصف عام 

لتصبح األهداف أكثر تحديدا ودقة فهناك بعض   2102نهاية وبداية  2104أن " استراتيجية القطاع تم تحديثها في في قولها 

لذلك فإن برنامج تعزيز الرياضة المجتمعية هو  ،مشاريع تم إعادة صياغتها من خطة إلى برامج لكن هذا التعديل غير منشورال

يهدف إلى  و ،وينفذ من قبل اتحاد الرياضة للجميع الذي تم تشكيله تحت مظلة الوزارة ،المقصود باالستراتيجية في هذا السؤال "

 ،ها ويؤكد على أن  الرياضة يمكن ممارستها في أي مكان ووقت ولها دور كبير في حياة الفردتعزيز الرياضة المجتمعية ونشر

 يضمن مشاركة كافة فئات المجتمع بما ،يعمل على ذلك من خالل  التنسيق مع جميع الجهات في الدولة لتحقيق أهداف البرنامجو

ت الهوائية تم تثبيت أجهزة لرصد عدد المشاركات من أجل تتبع فيهم المرأة يهتم بتفعيل المشاركة وقياسها مثال مسارات الدراجا

أنه منذ البداية حدد المجتمع كأحد المستفيدين األساسين من خدمات  اشار أحد المستجيبين من اللجنة األولمبيةو ،األعداد ورصدها

مشروع تستهدف كل  04ة تضم  اللجنة لذا لديها وحدة خاصة لتفعيل النشاط المجتمعي وبشكل تقريبي  يتم وضع خطة سنوي

" من المالحظ في الفعاليات التي تقيمها اللجنة أن  هناك زيادة في المشاركة العائلية   أكد أحدهم على أن، والشرائح منها المرأة

ل قخاصة في اليوم الرياضي" وهذا يعتبر مؤشرا جيدا حيث أن هذا يشير إلى تغير في عقلية المرأة وزوجها والذي بدوره سينت

لألبناء وبالتالي فإن هذا التأثير يصب في توعية وتغير المجتمع "، في ضوء االستجابات نجد أن هناك دعما من جميع الشركاء 

 في القطاع الرياضي للرياضة المجتمعية وتنال المرأة نصيبا من هذا الدعم.

بتهيئة المنشآت الرياضية لتكون  هل شملت الخطة الخاصةالسؤال الثاني والذي ينص على: اإلجابات عن من خالل 

عملت   2100إلى  2100نجد أن خالل الفترة احتياجات رياضة المرأة؟  2020أكثر جذبا للجمهور والمخطط تنفيذها بنهاية عام 

تجيب عبر المس، واللجنة األولمبية القطرية مع شركة اختصاصية من أجل وضع خطة للمرافق االحترافية والمرافق المجتمعية

 بقوله " من أهم النقاط التي تم مراعاتها رياضة المرأة واحتياجاتها،  اللجنة األولمبية القطريةمن 
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تم عمل دراسة لمعرفة ماهي المرافق المطلوبة وكيف من الممكن تسهيل استخدام المرأة لهذه المرافق،  2104باإلضافة إلى أن في 

فة إلى ذلك اليزال هناك تنسيق مع الوزارة بخصوص فتح المرافق وتقديم باإلضا وجميع هذه المرفقات تم مشاركتها مع الوزارة"،

أفضل تسهيالت ونستطيع نالحظ ذلك في المرافق التي تم افتتاحها حاليا ليست خاصة ولكنها تساعد المرأة  في  المشاركة  بأريحية 

جنة مغلقة اليزال يتم التنسيق فيه مع االتحادات ولأما الرياضات ال ،مرافق لوسيل للمشي ،مثال المسار األولمبي للدراجات الهوائية

تم تخصيص أول منشأة كاملة للمرأة وهي مدرسة عمر بن الخطاب سابقا لتكون مقرا  2102ونجد أن في عام  ،رياضة المرأة

رت ا وفمن ناحية أخرى أيض، وتكوين المنتخبات، وللجنة رياضة المرأة القطرية مما ساعدها على توسيع النشاط المجتمعي

الوزارة بعض المنشآت في أوقات معينه لتمارس فيها الرياضة منها  بعض األندية التي تلبي احتياجات السيدات من خالل 

كذلك ، وجوصالة البولين ،تخصيص أوقات لممارسة الرياضة للسيدات مثل حلبة لوسيل التي تخصص كل يوم ثالثاء للسيدات

ال زالت تعمل الوزارة على مشروع ، وأيام للسيدات 0الرياضي حيث يتم تخصيص مالعب البادل الموجودة في نادي السد 

بينت و ،االستثمار في مجال الرياضة هذا متوقع منه إيجاد خطة استثمارية لدخول المستثمرين واستغالل المنشآت الرياضية

كأس  رياضية مستقبلية سوف تكون متاحة بعد"إنه لدينا منشآت رياضية حالية ومنشآت  :بقولها استجابة وزارة الثقافة والرياضة

 2120تم التنسيق لتكون جاهزة ، وفسوف يتم وضع خطة من أجل توضيح كيف يمكن االستفادة منها لخدمة المجتمع ،2122العالم 

 لتطرح للمستثمرين وبناء على مقترحات المستثمر سوف يتم دراسة كل مشروع على حده إليجاد مدى فعاليته سواء كان هذا

المشروع يستهدف المرأة أو أي فئة أخرى "،في ضوء االستجابات يمكننا أن نالحظ أن ما تم إجازة من تخصيص منشآت للمرأة 

هذا ما أكدت علية الدراسة االستطالعية التي قامت بها وزارة ، وال يغطي احتياجات المرأة لزيادة مشاركتها في رياضة المرأة

رت المستجيبات على أن هناك اتفان تام على إنشاء منشآت رياضية خاصة للمرأة تراعي وأشا 2107الثقافة والرياضة عام 

دة ممارسة بتوسيع قاع -إضافة لرياضة المرأة -في مجال األنشطة الرياضية طالبت المستجيبات األصغر سنا ، وخصوصية المرأة

( ونجد 2107،ركوب الخيل .. وغيرها )التوجهات العامة، واأللعاب الشاطئية ،كرة القدم، والمرأة فيها مثل رياضات ألعاب القوى

 من هذا أهمية تخصيص المنشآت وتنوعها لتلبية احتياجات المرأة الرياضية في الدولة.

هل شملت الحزم التثقيفية والتوعوية الخاصة بتشجيع  على:السؤال الثالث والذي ينص اإلجابات عن من خالل 

تم التأكيد على شمولية الحمالت التثقيفية والتوعوية التي يتم  كة المرأة في الرياضة؟ الرياضة المجتمعية على تشجيع مشار

أكدوا على أهمية التنسيق بين الجهات من أجل مشاركة هذه ، ومشاركتها مع المجتمع على تشجيع الرياضة المجتمعية للمرأة

بالنسبة  و ،ممارسة الرياضة كوسيلة لدعم األفراد لالنخراط فيهاكما تم التأكيد على إبراز الفوائد المترتبة من ،الرسائل مع المجتمع

لالستراتيجية الحالية للجنة األولمبية القطرية أشار المستجيب من طرفهم بأنه " هناك تركيز إعالمي على رياضة المرأة ودورها 

لبرامج مثل برنامج كن رياضيا، والذي  الرياضي لتكون إلهاما للجيل الحالي والقادم، والتنسيق قائم مع الجهات األخرى حسب ا

واالتحادات المعنية باللعبة "، نجد أن هناك اهتماما في القطاع الرياضي للترويج للرياضة تم التنسيق فيه مع وزارة التعليم 

العمل على ائية ووهذا يبين أن هناك توجه الستخدام تأثير اإلعالم على الثقافة الرياضية النسالمجتمعية بما فيها مشاركة المرأة 

في دراسته لدور االعالم في زيادة توجه المرأة للرياضة حيث بينت النتائج أن لإلعالم  "بن يونس"هذا ما أشار إليه ، وزيادتها

 (.2102،زيادة وعي بالرياضة لدى المرأة  وأهميتها ) بن يونس ،دورا في نشر رياضة المرأة لدى المرأة ذاتها والمجتمع
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 اكتشاف المواهب لدى الفتيات: المحور الثالث:

هل اشتمل النظام الوطني الخاص باكتشاف المواهب الرياضة والذي ينص على: من خالل اإلجابات عن السؤال األول 

نجد أنه قامت الوزارة بمراجعة هذا الهدف على اآلليات خاصة بفئة الفتيات؟  2012ورعايتها والمخطط استكماله نهايـة عام 

إشارة استجابة وزارة الثقافة ، وبرنامج رعاية المواهب الرياضية، واكتشاف المواهب الرياضية :مجين األولوفصله إلى برنا

" بأن تم تحديد مسؤولية تنفيذها لمؤسسة إسباير زون باعتبارها الجهة المسؤولة عن اكتشاف المواهب " بالرغم من  والرياضة

هناك إجابة مع مستجوب آخر أيضا كان  ،تعمل مع مجموعة من الرياضاتأن مؤسسة إسباير زون دورها يتعلق بالفتيان فقط و

 ،ذكر أن مهمة اكتشاف المواهب ورعايتها تقع ضمن مسؤولية االتحادات واألندية واللجنة األولمبية ومؤسسة إسباير من الوزارة

تفادة هذا القرار قد يقلل من االس، وت هذه"معبرا بقولة " من جانبنا المراكز الشبابية تحتضن هذه المواهب وتصقلها وتقدمهم للجها

من الجهود األخرى التي يقوم به الشركاء اآلخرين مثل األندية واالتحادات واللجنة األولمبية القطرية ولجنة رياضة المرأة 

كن  برنامج :وهيمثال على هذه المجهودات تقدم اللجنة األولمبية مجموعة من البرامج الخاصة بالموهوبين ، ووالمراكز الشبابية

رياضيا  من أجل بناء الموهوبين ونشر البناء الرياضي السليم من للطفل من أجل التطور الرياضي السليم من خالل منهج تم بناؤه 

بالتعاون مع أكاديمية إسباير من عمر صفر إلى مرحلة اعتزال الالعب / والالعبة وتم إشراك رياضة المرأة فيها، فهو فلسفة 

يه الطفل إلى تجارب مختلفة ومن هناك سوف يجد الطفل رغبته ومن ثم يبدأ في التخصص وتصبح لديه الرغبة في تسهم في توج

ن المدربين فهو يساعد كثيرا م :والبرنامج األولمبي المدرسي ،ويطبق في المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم  ،التميز

ضية التي األكاديميات الرياأيضا افتتحت لجنة رياضة المرأة القطرية ، والرياضيةوالمسؤولين الرياضين من تنقيب عن المواهب 

وأكاديمية السلة  ،2104نظمتها لجنة رياضة المرأة القطرية مثل أكاديمية كرة اليد وكرة السلة التي أقيمت في مقر اللجنة في عام 

سعى برامج اكتشاف الموهوبين وبرامج راعياتها إلى هنا يجب اإلشارة إلى وجود توضيح أكثر والذي ت، ومستمرة إلى اآلن

وتكامل بين جميع الجهات لضمان تقديم الفرص المختلفة للموهوبات فمن االستجابات يمكننا أن نالحظ أن هناك دورا  ،تحقيقه

اح ذا الخيار غير متمهما لما تقوم به كل من أكاديمية إسباير واألندية المحلية في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم ولكن لألسف ه

ت هذا ما أوص، والبد أن يكون هناك برامج مستمرة ومكملة لبعضها البعض للحفاظ على الموهوبات رياضياعليه  ، وللفتيات

من خالل إنشاء أكاديمي رياضية كأحد روافد أكاديمية إسباير عليه الدراسة االستطالعية التي قامت بها وزارة الثقافة والرياضة 

من حيث أهمية وجود هذه البرامج مع توفير الكوادر الفنية " الشريف" أكدت عليه دراسة ، و(2107،لتوجهات العامة)اللفتيات 

 (.2102،واإلدارية المختصة إلدارتها )الشريف

ما هي أهم البرامج الخاصة برعاية وتطوير الموهوبات  والذي ينص على:من خالل اإلجابات على السؤال الثاني 

برنامج دعم الموهوبات وتأهيلهن  :البرامج التالية  للمرحلة الحالية والمستقبليةتم ذكر  ؟2022ذها حتى نهاية عام والمخطط تنفي

للمشاركة في كبرى التظاهرات الرياضية وأبرزها برنامج الموهوبين والذي تتبناه اللجنة األولمبية القطرية لتأهيل العبي والعبات 

 :في قولهاللجنة األولمبية   ممثل إشارة استجابةكما  ،اب األولمبية في طوكيو الصيف المقبلاألدعم بأفضل صورة لدورة األلع

وزارة الثقافة والرياضة ووزارة  :بصدد التنسيق مع كل من 2101" بعد فوز دولة قطر لدولة قطر الستضافة األلعاب االسيوية 

 ت السنية وباألكيد المرأة ؛لذا سيكون هناك مشاريع قادمة الستكشافأكاديمية إسباير واسبيتار من أجل أن نستهدف الفئا، والتعليم

 المواهب خاصة بعد معرفة الوضع الصحي العام في الدولة "،
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وتحليال لإلجابات من المتوقع أن جائحة كرونا لها تأثير على التقدم في برامج الموهوبين خاصة ألن العمل يتركز على 

 ألخرى حسب الوضع ومن فترهوضع إجراءات احترازية واضحة تختلف من مكان إلى آخر الفئات السنية الصغيرة والتي تم 

 لكن قد تكون الفترة القادمة بداية لبرامج أكثر تركز على مواهب الفتيات.، والصحي للدولة

 المحور الرابع: التميز الرياضي لرياضة المرأة:

ستشمل الخطة الوطنية لتطوير الرياضة في دولة قطر هل من خالل اإلجابات عن السؤال األول والذي ينص على: 

" بعد مراجعة  :في قولها على خطة خاصة برياضة المرأة؟ بينت استجابة الوزارة 2020والمتوقع العمل بها في منتصف عام 

جد أنها  تشمل الكثير من الخطط لذلك تم تفكيك  صبح هذه الخطة لتالوزارة  الخطة االستراتيجية كما أشرنا سابقا منذ عامين و 

برنامج و ،خطة المنشآت الرياضية ،برنامج المشاركة المجتمعية في الرياضية ،برنامج السياسة الوطنية الرياضة :مجموعة برامج

وهذه البرامج تعمل عليها الوزارة مع الشركاء الرئيسين تضمن مشاركتهم كال في اختصاصه سواء رياضة  ،البنى المعرفية

ية "، وهذا ما يوضح استجابة باقي المستجيبين حيث أشار األغلبية أن خطتهم لتطوير الرياضة كل حسب احترافية أو مجتمع

اختصاصه وبالتنسيق مع الوزارة  على سبيل المثال اللجنة األولمبية القطرية تضع خطة تطوير الرياضات األولمبية بحكم 

ولم يذكر أي مستجيب التقسيم الذي حدث للخطة  ،ال تم طلبهااالختصاص وحسب الميثان األولمبي وتشاركها مع الوزارة في ح

وهنا يجب أن يكون هناك علم لدى جميع المشاركين في القطاع بترابط هذه البرامج لتحقيق تطوير الرياضة  ،الوطنية بعد المراجعة

لثقافة والرياضة الستراتيجية لوزارة افبحسب الملخص التنفيذي للخطة ا ،في الدولة وتعاون مكثف لالستفادة من الخبرات فيما بينهم

نجد أن أهم المشاريع التي سوف تثري التميز الرياضي مدرجة تحت النتيجة الوسيطة الثانية للوزارة ومن أهم احتياجات هذه 

رة االنتيجة غير المتوفرة هي استشاريين وخبراء في الرياضة وفريق لتنسيق وتعاون مع الشركاء  ) الخطة االستراتيجية لوز

 عليه يمكن للوزارة االستفادة من الخبرات المتاحة لدى باقي الشركاء في القطاع.، و(2104الثقافة والرياضة،

ماهي نسبة زيادة عدد الالعبات في مختلف الفئات العمرية  من خالل اإلجابات عن السؤال الثاني والذي ينص على:

ر البيانات التي جمعت من اللجنة األولمبية القطرية ولجنة رياضة تم حصن؟ إلى األ 2016 ات الرياضية منذ سنهفي االتحاد

 المرأة في جدول ادناه ليسهل تتبع التغير في عدد الالعبات.

 الرياضي نظام المسجالت الالعبات عدد سنة

 القطري

 المرأة رياضة لجنة لدى المسجالت الالعبات عدد

 القطرية

 المجموع

2015 27 424 521 

2016 01 224 304 

2017 04 022 209 

2018 0 212 212 

2012 0 202 217 

2020 4 240 245 

 1708 1609 99 المجموع
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تغير عدد الالعبات المسجالت في االتحادات الرياضية ولجنة رياضة المرأة القطرية ( من تصميم الباحثة ويوضح 4الجدول رقم )

 مع اللجنة األولمبية القطرية وللجنة المرأة القطرية  المقابالت الشخصيةالمصدر: /  2020إلى  2015خالل الفترة 

 

إلى  ان هناك مجموعة  عبرت استجابة ممثلة  لجنة رياضة المرأة ،بالنسةبة  لتغير أعداد الالعبات لدى لجنة رياضةة المرأة

م منتخبات ألعاب ، وانضةةةةما2107" من أهم أسةةةةباب تغير أعداد الالعبات كانت إغالن مركز السةةةةباحة في  :من األسةةةةباب قائلة

حاليا تم ضةةةةم جميع األلعاب النسةةةةائية إلى االتحادات الرياضةةةةية ، و 2121إلى  2107القوى للجنة رياضةةةةة المرأة خالل الفترة 

"، وإذا ما قارنا هذا إلى ما تم اإلشةةةةارة إليه في اسةةةةتراتيجية التنمية الوطنية الثانية وهو أن مجموع عدد  2121المعنية من يناير 

العبة مسةةةةجلة في لجنة  222 ، و( العبة مسةةةجلة في االتحادات الرياضةةةةية 0442العبة )   0744بلغ  2102في عام  الالعبات

 %2العبة نجد أن عدد الالعبات قل بنسةةةةةبة  0714الذي بلغ  2121رياضةةةةةة المرأة القطرية ( ومجموع عدد الالعبات في عام 

في فترة تطور الرياضةةةةة في قطر أسةةةةباب عدة البد من الوقوف عليها  ويمكن أن يكون لهذا النزول واألشةةةةبه بالثبات ،عما علية

في دراسةةةةتهما مؤكدين على أهمية " الدليمي وأسةةةةود " وهذا ما أكد عليه كل من  ،والعمل بما يضةةةةمن زيادة مشةةةةاركة الالعبات

 (.2110دراسة واقع الرياضة النسائية لمعرفة أهم األسباب التي تعمل على تطويرها ) الدليمي وأسود، 

ماهي نسبة زيادة الكوادر القطرية )الفنية، واإلدارية( في  من خالل االستجابات على السؤال الثالث والذي ينص على: 

تم االتفان على أن جميع المؤسسات الرياضة تشهد تزايدا في عدد الموظفات لديهم، ن؟ إلى األ 2016ياضة المرأة منذ سنه ر

 ،تنظيم الفعاليات الرياضية، أما بخصوص نسبة الزيادة في الكوادر القطرية )الفنية وحتى في عدد المشاركات كمنظمات في

"  :ضحتو جانب لجنة رياضة المرأةمن ، واإلدارية( فال توجد نسبة دقيقة للتغير نظرا لعدم توافر البيانات لجميع االتحاداتو

يز والترك ،وكذلك الفنية وذلك نظراً لتقليص الموازناتبدأ تقليص عدد من الكوادر اإلدارية  2102 – 2104إنه خالل العامين 

أكثر على األلعاب والرياضات التي تحقق إنجازات دولية "، ونجد هذا التغير منطقيا نظرا لعدم زيادة عدد الالعبات مع تقليص 

كال   ياضية كما هو واضح فيالميزانيات وانتقال الرياضات التي كانت تحت مظلة لجنة رياضة المرأة القطرية إلى االتحادات الر

 (. 2( ورقم )2الجدولين رقم )

 
 فئة السيدات –كشف للطاقم اإلداري في جميع األلعاب 

 اللعبة 2102 2107 2104 2102 2121

 كرة اليد 4 4 2 2 4

 كرة السلة 0 4 4 4 0

 كرة القدم 0 0 2 2 2

 كرة الطاولة 0 0 0 0 2

 ألعاب القوى 0 2 0 0 0

 المجموع 02 02 02 02 02
 

2020 – 2016( كشف أعداد الطاقم اإلداري في األلعاب الرياضية خالل الفترة 5الجدول رقم )  

 المقابلة الشخصية مع لجنة رياضة المرأة القطرية المصدر: 
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 فئة السيدات –كشف للطاقم الفني في جميع األلعاب 

 اللعبة 2102 2107 2104 2102 2121

 كرة اليد 0 0 2 2 2

 كرة السلة 4 4 0 0 4

 كرة القدم 2 2 2 2 2

 كرة الطاولة 0 0 2 2 2

 ألعاب القوى 0 0 0 0 0

 المجموع 00 00 01 01 00
 

2020 – 2016( كشف أعداد الطاقم اإلداري في األلعاب الرياضية خالل الفترة 5الجدول رقم )  

 المقابلة الشخصية مع لجنة رياضة المرأة القطرية المصدر: 

 

 .المستقبلية لبحوثباوالتوصيات ومقترحات  الخامس: االستنتاجاتالفصل 

 االستنتاجات: -1

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

برياضة المرأة عند العمل على حوكمة القطاع الرياضي ن هناك اهتمام إ :من أهم النتائج في مجال حوكمة رياضة المرأة (أ

 القطري فنجد:

 رياضة المرأة باعتبار أي خطة رياضية قطرية تستهدف بشكل عام جميع  ةفيذ خطة قطاع الرياضة متضمنلتن الجهود تكاتف

 للرياضة. ةالشرائح الممارس

  الزالت تحت المراجعة والتحديث كانت  إنو" رياضة المرأة "السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاع الرياضي تضمين

لقادمة، وهناك حاجة أن تشمل هذه التشريعات ما يدعم رياضة المرأة مثل ومن المتوقع العمل به في الخمس سنوات ا

طاء إعلرياضة المرأة، وغيرها من التشريعات التي تضمن  الالزمة منشآتتخصيص مؤسسات معنية برياضة المرأة وال

 . بغيرها من الفئات في الدولة ةسوأالمرأة حقها في الرياضة 

 ياضية بشكل عام في الدولة ومنها رياضة المرأة لكن كل جهة تعمل بشكل منفصل هناك وعي بأهمية توثيق الحركة الر

تكاتف  إلى – بورش العمل –للجمهور لكن نأمل أن تحدث خطوة الوزارة  تاحتهاإولتطوير قدراتها الرقمية لتوثيق البيانات 

 لتحول الرقمي.الجهود، واالستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة النقل والمواصالت في مجال ا

  رسم يو نه ينظم عمل القطاعأحيث قطاع الرياضي لل رئيسةحقيق النتيجة التقطاع الرياضي حجر األساس لالحوكمة يعتبر

 من التأكد من وعي جميع المنفذين للخطة االستراتيجية بأهمية هذه النتيجة الوسيطة.  لذا؛ البدالعام له  اإلطار

 مستوى مشاركة المرأة في الرياضة المجتمعية وأثر االستراتيجية عليها:رفع ب( من أهم النتائج في مجال 
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  حرص القطاع الرياضي على زيادة دعم مشاركة المرأة في األنشطة الرياضية المجتمعية، وهناك أنشطة تستهدفها بشكل

 مباشر.

  غلب ماأغير متاحة و منشآتالزالت ال هحيث أن ،الرياضية للمرأة منشآتعادة النظر في تخصيص الإلهناك حاجة ماسة 

تسهل للمرأة ممارسات الرياضة الفردية الخفيفة مثل المشي وركوب الدرجات  منشآتن هو إلى اآل 2100تم إنجازه من عام 

إتاحة ساعات خاصة في ثالث مرافق ، ومع تخصيص مرفق للجنة رياضة المرأة يخدم المنتخبات النسائية بشكل أساسي

نا البد ه، وصالة البولينج، ومالعب البادل في نادي السد ) صالة العطية (، ورة وهي حلبة لوسيلمن مرافق التابعة للوزا

بأسعار ووقات األجميع التي تدعم ممارسة المرأة للرياضة في مختلف األلعاب وفي  منشآتاهتمام لتوفير ال هناكأن يكون 

لخطة االستثمارية اضمن ت، وعلية يجب أن ت المجتمعي فئاقكما هو معمول به مع بامناطق مختلفة من الدولة معقولة و

 تعمل عليها الوزارة هذا االحتياج في عين االعتبار.التي الرياضية  منشآتلل

  تشجيع الرياضة المجتمعية على تشجيع مشاركة المرأة في الرياضة، وهناك بشملت الحزم التثقيفية والتوعوية الخاصة

 هثرأبراز دور الرياضة في حياة المرأة وإالحمالت، كما أن هذه الحمالت تركز على  تعاون بين الجهات من أجل تنظيم هذه

 الرياضة.السيدات لالنخراط في مختلف مجاالت  إلهام مكانياتها، وأيضاإوعلى صحتها 

 وما تم إنجازه نجد: مجال برامج اكتشاف الفتيات الموهوبات ورعايتهامن أهم النتائج في  (ت

 يا أغلبها برامج استكشافية وال تضمن رعاية الموهوبات خاصة إذا كانت المدرسة ال تحتضن موهبتها البرامج المتاحة حال

الرياضية، واالسرة ال توافق ذهاب الموهوبة للجنة رياضة المرأة القطرية بسب الموقع او نظرا للقدرة االستيعابية لبرامج 

 لجنة رياضة المرأة الستيعاب عدد الموهوبات.

 لتعاون بين جميع الجهات في القطاع الرياضي من أجل تحديد برامج خاصة الكتشاف الموهوبات رياضيا هناك حاجة ل

ومع توفير اإلمكانيات البشرية والمالية االزمة لتواجدها بما يضمن حصولها على فرصة اكتشاف موهبتها ورعايتها كما 

 هو الحال مع الموهوبين.

 يتها لكن هناك برامج تعمل الجهات على تنفيذها امجال برامج الموهوبات ورع فايروس كرونا على العمل في ةتؤثر جائح

 حال استقرار الوضع العام.

 تميز الرياضي للمرأة نجد:اللقطاع الرياضي في زيادة لاالستراتيجية الحالية  ثرأمن أهم النتائج المتعلقة ب (ث

 لتصبح مجموعة برامج تسهم في تطويرها، وتشمل هذه في دولة قطر  لخطة الوطنية المتكاملة لتطوير الرياضةاستبدال ا

 المرأة.البرامج رياضة 

  تم تحديدها في الهدف الثاني للنتيجة الوسيطة ال يتفق مع الزيادة التي  وهذا ،%2 جميع بنسبةفي  عدد الالعباتنقص في

 الثامنة: رياضة ذات مستوى متميز.

 ( الفنيعدم تحقيق زيادة في عدد الكوادر القطرية)هذا ال يتفق مع الزيادة التي تم تحديدها في الهدف الثالث ، وة، واإلدارية

 للنتيجة الوسيطة الثامنة: رياضة ذات مستوى متميز.
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 التوصيات: -2

 بية القطرية اللجنة األولمووالرياضة  ثقافةتشكيل لجنة تنسيقية على مستوى القطاع الرياضي تتضمن فريق من وزارة ال

مجال الرياضي وإدارة المن الخبراء الذين يعملون في  لالستفادةلجنة رياضة المرأة القطرية، زون و إسبايرومؤسسة 

األداء المؤسسي والعالقات العامة في هذه الجهات لمتابعة العمل في تحقيق الحوكمة الرياضية والتميز الرياضي مع ضمان 

 .أةالذي يقوم به الشركاء بما يصب في مصلحة رياضة المر تكامل العمل

  التأكد بأن التشريعات المحدثة والمعدلة سوف تنصف المرأة وتعمل على زيادة مشاركتها من خالل دراسة الوضع الحالي

 واالستفادة من تقدم الرياضة في الدولة في المجاالت المختلفة.

 فادة لما ما يضمن االستأهمية تنسيق الجهود بين جميع األطراف عند البدء في مشروع البنية المعرفية للقطاع الرياضي ب

 من الشركاء في القطاع حتى اليوم. كل هوصل إلي

 قاعدة كو ،للمواهب الرياضية ومحتضن ،المرأةرياضة  زيادة نشر كهدف يحقق التركيز على الرياضة المجتمعية للمرأة

الجهات  وتخصيص ،ذلكيتطلب االلتزام بتوفير التشريعات والسياسات الداعمة ل الوطنية، وهذاأساس لبناء المنتخبات 

 توفير الموارد المالية والبشرية الالزمة لذلك.، والمسؤولة

  الرياضة المتاحة منشآتالرياضية واستغالها تخصيص عدد من ال منشآتن يشمل برنامج استثمارات الأالحرص على 

ة ورعاية معية واالحترافيفي زيادة المشاركة المجت خصوصيتها، ويصبوالمستقبلية لخدمة رياضة المرأة فقط بما يضمن 

 الموهوبات.

  االهتمام ببرامج اكتشاف ورعاية الموهوبات رياضيا من خالل تخصيص برامج لهم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم

 وللجنة رياضة المرأة القطرية والقطاع الخاص بما يضمن وجود برامج تحضن المواهب الرياضية على مستوى الدولة.

 برامج الموضوعة لتحقيق التميز الرياضي في رياضة المرأة مع التكامل بين المجهودات الوالتنسيق بين  أهمية التكامل

 في هذه النتيجة الوسيطة. تقوم بها المؤسسات الرياضيةالتي 

 مقترحات بالبحوث المستقبلية: -3

 :البحوث المستقبلية المقترحة في المجاالت التالية

  المرأة بشكل خاص.رياضة  م، وحوكمةعامجال الحوكمة الرياضية بشكل 

  قاعدة الممارسة الرياضية بما يخدم  رياضيا، وتوسيعفي احتضان الموهوبات  من حيث دورهاالرياضة المجتمعية مجال

    تشكيل المنتخبات الرياضة.

  التصورات تجارب المحلية المقدمة للفتيان ووضع بعضالمجال برامج اكتشاف الموهوبات ورعايتها من خالل دراسة 

 برامج الفتيات.ل

  فنيالوداري اإلمن حيث زيادة عدد الالعبات والكوادر القطرية في المجال تكوين المنتخبات النسائية مجال. 

  لى إانخراط المرأة فيها، وكيف يمكن ننقلها مجال الرياضية النسائية االحترافية من حيث دراسة األسباب التي تمنع

 مستوى التميز.
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 مراجع:لقائمة ا

 العربية:المراجع  (أ

 االسترجاع من الرابط التالي: واإلحصاء. تمالتخطيط  (. جهاز2121قطر. )إجمالي السكان المتواجدون في  .0

https://bit.ly/3b9DUa9  

شركة الخليج  –الطبعة األولى  – 2100وي العامة للتخطيط التنم األمانة–استراتيجية التنمية الوطنية األولى لدولة قطر  .2

 الدوحة. –للنشر والطباعة 

شركة الخليج للنشر  – الثالثةالطبعة  – 2102جهاز التخطيط واإلحصاء  –استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر  .0

 الدوحة. –والطباعة 

 االسترجاع من الرابط التالي: الوطن. تم ة(. جريد2100. )الوطنيةاستراتيجية قطاع الرياضة تندرج ضمن التنمية  .4

https://bit.ly/3puFsQ0 

 https://bit.ly/3kEPOvV االسترجاع من الرابط التالي: اللجنة األولمبية القطرية. تم البرامج والمبادرات. )د.ت(. .2

 الثقافة والرياضة. دولة قطر. (. وزارة2107العامة لرياضة المرأة القطرية: دراسة استطالعية. ) التوجهات .2

 رياضة المرأة القطرية. (. لجنة2102. )2102-2112الخطة الستراتيجية  .7

 (. مستند غير منشور. 2104: المخلص التنفيذ. )2122-2104الخطة االستراتيجية لوزارة الثقافة والرياضة  .4

تحليلية لواقع الرياضة النسوية في وسط العران وجنوبه بعد عام  (. دراسة2110خالد. )ي، ناهد عبد زيد واسود، الدليم .2

  https://bit.ly/2NEJZlW التالي:.تم االسترجاع من الرابط 2110

. تم العرب للصغار. جريدةستعد لبرنامج تعليم السباحة . لجنة رياضة المرأة تسبتمبر( 00 ،2102)رباب شرف.  الدين، .01

  https://bit.ly/3e2s8QRاالسترجاع من الرابط التالي:

من الرابط  االسترجاع الرياضية. تممقترح لحوكمة في إدارة المؤسسات  (. نموذج2104والحكيم، كريم. ) الشافعي، حسن .00

  https://bit.ly/2PhcuXp التالي:

(. برنامج رعاية الموهوبين بمدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية بين الواقع والمأمول 2102الشريف، منال. ) .02

جية وطنية نحو استراتيشعار " تحت-بحثية قدمت في المؤتمر الدولي الثاني للموهوبين والمتفوقين  تربوي. ورقةبمنظور 

 https://bit.ly/2Pipe05 التالي:لرعاية المبتكرين". تم االسترجاع من الرابط 

االسترجاع من الرابط التالي:  البيان. تمالرياضة المجتمعية. صحيفة  .مارس( 4، 2102محمد. )العامري، علي  .00

https://bit.ly/3b4oV1j  

د. أحمد العمادي: طرح برنامجي التربية الفنية والبدنية في كلية التربية. جريدة الشرن.  يناير(. 2121،20غنوة. )العلواني،  .04

 https://bit.ly/2NYXIUT الرابط:تم االسترجاع من 

من  االسترجاعتم   ].الكترونيةنسخة  [العمل.واليات  االستراتيجي: مفاهيم التخطيط(. 2107بشير. )، كامل كاظم الكناني .02

 https://bit.ly/2M9Bfneالرابط التالي: 
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 من الرابط التالي: 2021مارس  0تم االسترجاع بتاريخ  الحرة.الموسوعة  القطرية. )د. ت(. ويكيالمرأة  .02

https://bit.ly/3879fID 

 واقع المنتخبات الرياضية النسائية في ظل االنجازات الرياضية لدولة قطر(. 2121المسند، العنود. ) .07

 معهد الدوحة للدراسات العليا. .منشورة. دراسة غير 

من الرابط  االسترجاعحصاء. تم (. جهاز التخطيط واال2102. )2102الرياضة لعام النشرة السنوية إلحصاءات الشباب و .04

 https://bit.ly/3bRxHic التالي:

من الرابط  االسترجاعحصاء. تم (. جهاز التخطيط واال2107. )2107النشرة السنوية إلحصاءات الشباب والرياضة لعام  .02

 https://bit.ly/3bRxHic التالي:

من الرابط  االسترجاعحصاء. تم (. جهاز التخطيط واال2104. )2104حصاءات الشباب والرياضة لعام النشرة السنوية إل .21

 https://bit.ly/3bRxHic التالي:

من الرابط  االسترجاعحصاء. تم (. جهاز التخطيط واال2102. )2102النشرة السنوية إلحصاءات الشباب والرياضة لعام  .20

 https://bit.ly/3bRxHic التالي:

(. دور اإلعالم الرياضي المرئي في نشر الثقافة الرياضية لدى النساء. تم االسترجاع من الرابط 2102حسين. )بن يونس،  .22

 https://bit.ly/3vJ7HP3 التالي:

 https://bit.ly/3r04BTv(. التشريع الرياضي. جريدة لوسيل. تم االسترجاع من الرابط التالي: 2102بوسدرة، علي. ) .20

االسترجاع من  للتخطيط. تمالعامة  (. األمانة2102القطري. )قدرات الشباب  قطر: تعزيزية البشرية الثالث لدولة تقرير التنم .24

 https://bit.ly/3e2y78c الرابط التالي:

وعاتها في البحوث االجتماعية (، دراسة تقييمية لبعض المناهج الوصفية وموض2100حريزي، موسى، وغربي، صبرينة، ) .22

 .04-20(، 00والتربوية والنفسية، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد )

. تم االسترجاع 220-041 ، ص01 والسياسية،(. الحوكمة: دراسة في المفهوم. مجلة العلوم القانونية 2102حسن، سليمة. ) .22

 https://bit.ly/3sua5a3من الرابط التالي: 

 االسترجاع من الرابط التالي: المدارس. تماكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في  (.سبتمبر 22، 2102حسني، محمد. ) .27

https://bit.ly/3bS9nwE 

 https://bit.ly/3sHwmRPلرابط التالي: االسترجاع من ا الوطن. تم (. جريدة2107الموهوبين. )رعاية  .24

. تم جريدة الشرن، 2122أندية الرياضات النسائية: أمنية لم تتحقق رغم قرب استحقان كتوبر(.  02، 2102طارن، حنين. ) .22

 https://bit.ly/3sJrGeg من الرابط التالي: 2121مارس  07االسترجاع بتاريخ 

سترجاع اال المعلوماتية. تمالنبأ  المجتمع. شبكةتطوير المواهب ركيزة أساسية لبناء  ديسمبر(. 0، 2102حسن. ) بيد، عليع .01

 https://bit.ly/3qad4mk من الرابط التالي:
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رارات اإلدارية: دراسة اراء عينة من المسؤولين نظام المعلومات اإلدارية في صناعة الق (. أثر2114محمد. )فليح، حكمت  .00

تم االسترجاع من الرباط  .22 -44. 4. 01مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية.  تكريت.اإلداريين في كليات جامعة 

 https://bit.ly/3sieMUZ التالي:

  https://bit.ly/3dAyZ3Pط التالي:االسترجاع من الراب الوطن. تم(. جريدة 2102العالمية. )قطر عاصمة للرياضة  .02

 https://bit.ly/2YQysSs التالي:(. تم االسترجاع من الرابط 2121القطرية. )لجنة رياضة المرأة  .00

تم االسترجاع من الرابط  الرياضية.يناير(. قناة الكأس  01 ،2104طموحة. )لجنة رياضة المرأة ترفع الستار عن استراتيجية  .04

 https://bit.ly/3qffFf5 التالي:

المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية.  التشريعات الرياضية في الجزائر. (. واقع2100ومهدي، رضا. ) لجلط، فواز .02

 https://bit.ly/2QoRtdX التالي:، تم االسترجاع من الرابط 01-27صفحات ، ال0، رقم 02المجلد 

 االسترجاع من الرابط التالي: المعاصر. تمنوفمبر(. مكانة المرأة في المجتمع 00، 2102مجدي، يارا. ) .02

https://bit.ly/39U2YS1        

 الرابط:االسترجاع من  ومفاهيم. تمالحوكمة: مصطلحات  للحوكمة. )د. ت(. أساسيات أبو ظبيمركز  .07

https://bit.ly/2ZPJGXY 

االسترجاع من  الشرن. تم ابريل(. جريدة 01، 2102المرأة. )مشاركة كبيرة في مهرجان اكتشاف الموهوبين بلجنة رياضة  .04

 https://bit.ly/3qhtXM6 الرابط التالي:

 https://bit.ly/3cLCX91(. تم االسترجاع من الرابط التالي: 2121الخارجية. )وزارة  .02

 https://bit.ly/3kDnjPh ط التالي:بالرااالسترجاع من  (. تم2121والرياضة. )ثقافة وزارة ال .41

40. Team Qatar( .2102 ،7 مايو.) [. تم االسترجاع من الرابط ]مقطع فيديو القطرية.تعلم عن لجنة رياضة المرأة  هل

 https://www.youtube.com/watch?v=vHClnVNNtZE التالي:
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 :  المالحق

 )الشخصية المقابلة) الدراسة أداة (1) ملحق

 التنمية واقتصاديات العامة اإلدارة كلية

 العامة اإلدارة قسم

 العامة اإلدارة ماجستير برنامج

 

 المرأة رياضة تميز في قطر لدولة الرياضي والتميز الثقافي اإلثراء قطاع استراتيجية دور تقييم: الموضوع

  المشاركين السادة

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

 سواء الرياضي النشاط في المرأة مشاركة زيادة في الدولة في الرياضي القطاع استراتيجية دور تقييم إلى الدراسة هذه تهدف

 .الرياضية المجتمعية األنشطة في مشاركتها زيادة خالل من أو رياضية كالعبة قطر دولة تمثيل خالل من

 يف المرأة مشاركة دعم في تسهم علمية إضافة الدراسة هذه نتائج تكون أن راجية المقابلة إجراء على الموافقة على أشكركم

 .الرياضة

 فقط األكاديمي العلمي البحث ألغراض ستستخدم المعلومات بأن علما سيادتكم نحيط: مالحظة

 :المرأة رياضة حوكمة: األول المحور

 المرأة؟ رياضة 2104 عام منتصف تصميمها المتوقع من والتي الرياضي المجال في للدعم الخمسية الخطة شملت هل. 0
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 على 2121 عام نهاية استكمالها والمتوقع الرياضي بالقطاع الخاصة والسياسات للتشريعات الشاملة المراجعة شملت هل 2.

 المرأة؟ برياضة الخاصة والسياسات للتشريعات وتحديث مراجعه

 تحديد على الدولة في الرياضية الجهات بين العمل تعزيز بهدف 2104 عام بنهاية استكماله المتوقع العمل إطار شمل هل3. 

 الرياضة؟ في المرأة مشاركة وزيادة تعزيز في الرياضية الجهات دور

 ومعلومات بيانات على 2121 عام نهاية تأسيسه استكمال والمتوقع الرياضي بالقطاع الخاصة المعرفية البنية شملت هل4. 

 المرأة؟ برياضة خاصة موثوقة ودراسات

 :المجتمعية الرياضة في المرأة مشاركة مستوى رفع: الثاني المحور

 2102 عام فمنتص في تنفيذها والمتوقع المجتمع فئات لكافة المجتمعية المشاركة بتعزيز الخاصة االستراتيجية شملت هل. 0

  المرأة؟ رياضة فئة

 2121 عام بنهاية تنفيذها والمخطط للجمهور جذبا أكثر لتكون الرياضية المنشآت بتهيئة الخاصة الخطة شملت هل2. 

 المرأة؟ رياضة احتياجات

 اضة؟الري في المرأة مشاركة تشجيع على المجتمعية الرياضة بتشجيع الخاصة والتوعوية التثقيفية الحزم شملت هل3. 

 :الفتيات لدى المواهب اكتشاف: الثالث المحور

 اآلليات على 2102 عام نهايـة استكماله والمخطط ورعايتها الرياضة المواهب باكتشاف الخاص الوطني النظام اشتمل هل. 0

 الفتيات؟ بفئة خاصة

 ؟2122 عام نهاية حتى تنفيذها والمخطط الموهوبات وتطوير برعاية الخاصة البرامج أهم هي ما. 2

 :المرأة لرياضة الرياضي التميز: الرابع المحور

 خاصة خطط على 2121 عام منتصف في بها العمل والمتوقع قطر دولة في الرياضة لتطوير الوطنية الخطة ستشمل هل. 0 

 المرأة؟ برياضة

 اآلن؟ إلى 2102 عام منذ الرياضية االتحادات في العمرية الفئات مختلف في الالعبات عدد زيادة نسبة ماهي. 2

 اآلن؟ إلى 2102 عام منذ المرأة رياضة في( واإلدارية الفنية،) القطرية الكوادر زيادة نسبة ماهي. 0
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