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  ملخص

البات تخصص قات ممارسة لعبة كرة القدم لدى طومعالتعرف إلى  الىالدراسة ھذه  ھدفت
 ٩٠لتحقيق ذلك تم إجراء الدراسة على عينة قوامھا و ،التربية الرياضية في الجامعات الفلسطينية

وقد استخدم الباحث  .وجامعة فلسطين التقنية طالبات جامعة النجاح وجامعة ابوديس طالبة من
المجال  ھيمجاالت  ةقات باربعووتم تحديد المع. مته ألغراض الدراسةالمنھج الوصفي لمالء

وقد اظھرت النتائج ان درجة  .والمجال الشخصي ،والمجال الفني ،والمجال االسري ،االجتماعي
قات على مجالي االجتماعي والفني جاءت كبيرة بينما كانت درجة المعيقات على مجالي والمع

 في المجالكما اظھرت النتائج إن أعلى درجة من المعيقات كانت  .االسري والشخصي متوسطة
  .درجة) ١.٧١(قات في المجال الشخصي و، واقل درجة من المعدرجة) ٢.٥١(االجتماعي 
توفير ب، ھذا النوع من النشاط اوصى الباحثفي  رفع مستوى المشاركة لدى الطالبات ومن اجل

وبث الوعي بين افراد , المجال ھذا المالعب، باإلضافة إلى زيادة عدد المدربين المتخصصين في
كما اوصى الباحث العاملين في الجامعات ، الھل على اھمية ممارسة ھذه اللعبةالمجتمع وا

ھذه ممارسة لعبة كرة القدم من اجل رفع مستوى لفلسطينية على حث طالبات التخصص في ا
  .ا من بين مساقات المواد العمليةوان تكون مساقا اجبارياللعبة 

 
Abstract 

The purpose of this study was to investigate the difficulties which the 
physical education female students face in participating in soccer at the 
Palestinian Universities. To achieve that, the study was conducted on 
(90) female students from three universities, An-Najah university, Abu 



 "......معوقات ممارسة كرة القدم لدى طالبات تخصص التربية البدنية في "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٨١٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٦(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

Dees University, and Palestine Technology College. A structured 
questionnaire was administered and consisted of (21) items which were 
divided in to four domains, these domains are: social, family, technical, 
and personal.  The results revealed that the degree of difficulties which 
female encounter was high on social and technical domains, while it was 
moderate on family and personal domains.  Based on the study findings, 
the researcher recommended to increase the number of soccer coaches, 
and to motivate female students to participate in soccer training. 
Furthermore, researcher urged universities instructors to promote female 
students to practice such sport. 

  
  مقدمة الدراسة وأھميتھا

ذي يمكن  دور ال ة ال وعي بأھمي اد ال تمثل المرأة في عصرنا ھذا نصف المجتمع نظرا الزدي
را  ام نظ ن االھتم عة م احة واس تحقت مس المجتمع، واس اء ب بيل االرتق ي س ه ف وم ب رأة أن تق للم

ت ا حظي اعي، من ھن اء االسرة والمحيط االجتم ي بن ز ف دورھا الممي رأة باھتم ل ر من الم ام كثي
  الباحثين في الحقبة األخيرة

  .تناولت ابحاثھم جوانب متعددة في حياة المرأة ومن ضمن ھذه الجوانب الجانب الرياضيو
ة واخذت و ذ سنوات طويل قد مارست المرأة النشاط الرياضي وانخرطت في رياضات مختلفة من

  .انة وغيرھا من الرياضاتوالقفز بالز القدم تنافس الرجل في رياضاته الخاصة به مثل كرة

ين و ارا وشھرة ب ةكرة القدم من اكثر االلعاب انتش ة والفردي د  ،مختلف االلعاب الجماعي وق
المعانتشر االقبال  د من  .ليھا بداية من قبل الشباب في مختلف انحاء الع ذه الرياضة تع ا ان ھ كم

ا  ،ربية الرياضيةكليات الت طلبة المواد والمساقات الھامة واالجبارية التي يدرسھا واقتصر تعليمھ
  .كليات التربية الرياضيةبداية على الذكور في 

الكوادر  ة ب وتعد مرحلة التعليم الجامعي مجاالً غنيا ومصدرا غزيراً لرفد المجتمعات الحديث
ا، الرياضية المؤھلة علميا باصول التدريس ا ومجاالتھ ا كانت  ، والتدريب في مختلف الوانھ ولم

ذه كرة القدم ا ا ھ ي تواجھھ ات والصعوبات الت م المعوق ى اھ حدى الوانھا البارزة فان الوقوف عل
ذه  ى حل ھ الرياضة بات من االھمية بمكان ان نتناولھا في دراساتنا البحثية من اجل الوقوف عل

دم ،المشاكل رة الق د  .والعقبات وخاصة المعوقات التي تواجه الفتيات في ممارسة رياضة ك ويؤك
أنه في المرحلة الجامعية يستطيع الفرد الوصول إلى أعلى المستويات ) ١٩٨٧(وي على ذلك عال

ة ال الصفات البدني القوة العضلية والتحمل  ،الرياضية في معظم األنشطة الرياضية نظراً الكتم ك
ة ذه المرحل رد الرياضي في ھ ائي للف ا يتحدد التخصص النھ اقة، كم  ،والسرعة والمرونة والرش

الخ من األنشطة الرياضية، . … السلة أو كرة القدم أو الكرة الطائرة أو السباحة كأن يمارس كرة
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ك  ى النقيض من ذل ة ولكن عل ات الوطني ا أنفوتعتبر ھذه المرحلة األولى لعملية اإلعداد للمنتخب ن
  .ھناك نزعة لدى الكثيرين نحو العزوف عن ممارسة النشاط الرياضي نجد

دم ال رة الق ة ك رت لعب د انتش والت وق ام البط بحت تق الم واص ف دول الع ين مختل ائية ب نس
دول ذه ال ة  ،والدورات واللقاءات بين مختلف ھ ياوانتشرت في االندي ا، وخاصة في اس  ،واوروب

ا ذا المجال .والواليات المتحدة وافريقي ول روبسون  في ھ تح ) ١٩٩٦(ويق د يف ذا االنشار ق ان ھ
  .ب االخرى كالعاب القوىاالبواب القامة مونديال خاص اسوة بااللعا

ة في  الم اال انوبالرغم من انتشار ھذه اللعب وع من  مختلف انحاء الع ذا الن ل ھ ممارسة مث
عدا بعض الدول العربية التي حاولت  ،يقع خلف ھذه الدولمازال الرياضة في مجتمعاتنا العربية 

 ٢٥بمشاركة ومت دورة حيث اقي على ممارسة لعبة كرة القدم مثل سورياوحثھن تشجيع الفتيات 
ة بحلب  من قبل دارسة من كافة المحافظات وعلى مدى أسبوع كامل نظمت رة (مديرية التربي دائ

  لإلناث بكرة القدم  تدريبية أول دورة وھي وبإشراف وزارة التربية) التربية الرياضية

ى أحدث األساليب التدريبية والمھارات فيھا الدارساتتلقت  د  ا ھوم األساسية إضافة إل جدي
دم في  ان ھدف قانون كرة الق د ك دورة نشروق ذه ال دم رياضة ھ رة الق وادر  ك ل ك ائية وتأھي النس

  .)٢٠٠٧، الشعار(. تدريبية فنية وإدارية لقيادة ھذه اللعبة في سورية
  

 لسابقةالدراسات ا

اك  باب كھن تاس اث اجري ات وابح ا دراس رة اثبتتھ ة ثي دول العربي ف ال ي مختل ي  ،ف والت
ة مختلف االنشطة تناو اة العربي لت اسباب او معوقات او صعوبات تقف حائال دون ممارسة الفت

ة ،واالسرية ،والدينية، االجتماعية االسباب: وفي مقدمة ھذه االسباب ،الرياضية ة والماد ،والفني ي
ل ب( :مث ة المالع االت ، قل طة ،والص ذه االنش ل ھ ة لمث ية الالزم ق الرياض ة  ، والمراف وقل
  ).ينالمدرب

ي  التي )١٩٩٤(عبد العزيز  ومن بين الدراسات دراسة ى األسباب الت كان ھدفھا التعرف إل
ك فيصل باإلحساء عن ممارسة األنشطة الرياضية ة المل م و. تعوق طالب جامع ك ت ق ذل لتحقي

د ) ٣١٤(إجراء الدراسة على عينة قوامھا  م أسباب عزوف  أظھرتطالباً وق الدراسة أن من أھ
ات واألدوات وعدم وجود صاالت  :االشتراك في األنشطة الرياضيةعن بة الطل ة اإلمكان ھو قل

  .وعدم وجود مختصين في المجال الرياضي

لمان  ى أسباب عزوف ) ١٩٨٩(وفي دراسة قام بھا الحبوري ورشيد وس بھدف التعرف إل
ن ا ة أن م ائج الدراس رت نت ية، أظھ طة الرياض ة األنش ن ممارس ة البصرة ع ات جامع م طالب ھ

ة عن االشتراك في األنشطة الرياضيةاسباب عزوف الطالبات  ، الخجل، وعدم موافقة األھل، وقل
  .المالعب

ن  ا الحس ام بھ ة ق ي دراس زوف ) ١٩٨٦(وف ة لع باب االجتماعي ى األس رف إل دف التع بھ
ى أن بعض  ائج الدراسة إل طالبات جامعة بغداد عن المشاركة في األلعاب الرياضية، أظھرت نت
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أن الرياضة تسيء الطال ائج أن ى لابات ما زلن يعتقدن ب ا أظھرت النت ات، كم % ٥٠سمعة الفتي
ين وذوي  من األھل الذين ينظرون نظرة سلبية إلى الرياضة ھم من العسكريين والموظفين واألمي

  .الدخل المحدود

ون  ا ذن ام بھ ة ق ي دراس ى عزوف ) ١٩٧٩(وف ؤدي إل ي ت ل الت ى العوام بھدف التعرف إل
ى أن ممارسة الطال ائج الدراسة إل ب عن ممارسة النشاط الرياضي بجامعة الموصل، أظھرت نت

اط  يالنش ى التحصيل العلم ؤثر عل ا أ ،الرياضي ت رتكم ة ظھ ً  -الدراس ا ود ان  - أيض دم وج ع
ى  ؤدي ال اھزة ي ؤھلين والصاالت الرياضية الج ات الرياضية، كالمدرسين الم الحوافز واإلمكان

  .شطة الرياضيةنلى ممارسة االعدم اقبال الطلبة ع

ا بدراسة تھدف الى التع )٢٠٠٢ .وبن سعيد الحجار،(وقام  رف الى االسباب التي تقف عائق
ة في مرك دون ة المكالممارسة النشاط الرياضي لطالبات المدارس الثانوي ، حيث تكونت ز مدين

ة الدراسة من  ة، وتوص) ١١٨(عين دارس الثانوي ات الم ة من طالب م ت اللطالب ى ان اھ دراسة ال
وفر المالعب  ات ھو عدم ت د الطالب االسباب التي تقف عائقا امام ممارسة االنشطة الرياضية عن
د  ادات والتقالي ة الرياضية، وان الع ة متخصصة للتربي والتجھيزات الرياضية، وعدم وجود معلم

ات ويؤاالجتماعية  ذه الطالب ك استجابة ھي من اھم االسباب التي تؤدي الى عدم مشاركة ھ د ذل ك
  :الطالبات على السؤالين التاليين

لبية ؟ فكانت  .١ ھل تشعرين ان نظرة المجتمع للفتاة التي تمارس النشاط الرياضي ھي نظرةس
  .%٨٣،٨٩نسبة االستجابة بكلمة نعم تشكل الغالبية العظمى حيث بلغت 

ن .٢ ك م ة تمنع د االجتماعي ادات والتقالي ل الع ي؟ فك ھ اط الرياض ة النش بة مزاول ت نس ان
  %.٧٥،٤٢االستجابة بكلمة نعم تشكل نسبة عالية حيث بلغت 

راة ) ١٩٩٣ مطر،(في دراسة و ي تعوق الم ات الت ى المشكالت والمعوق وبھدف التعرف ال
ى د توصلت الدراسة ال ا  ان الكويتية من ممارسة الرياضة فق لبية للمجتمع تقف عائق النظرة الس

  .االھل يعارضون ممارسة النشاط الرياضي اماما المراة من ممارسة الرياضة وان

ول ر( وتق وان) ٢٠٠٠، جب ا بعن ة لھ ي دراس ائية " :ف دم النس رة الق تراتيجية لك ع اس وض
اقي االنشطة  "بجمھورية مصر العربية ا عن ب ي تميزھ ا خصائصھا الت دم لھ ان رياضة كرة الق

نملذا تبذل الدول الالرياضية االخرى  رة ومستمرة م ودا كبي ة جھ ا  تقدم ة فرقھ اجل اعداد وتنمي
يعلى اسس علمية واضحة ا اة ف دول بحق الفت ذه ال وع من الرياضة  يمانا من ھ ذا الن ممارسة ھ

 .وبالدور الذي تلعبه تربويا في رفع مستوى الفتيات للوصول الى المستويات العالية
  

  مشكلة الدراسة

ضية في الجامعات ممارسة لعبة كرة القدم لدى طالبات تخصص التربية الريا نا بما
ان ولى المجتمع الفلسطيني ععلى مستوى فلسطين نظرا لحداثة لعبة كرة القدم  حديثةالفلسطينية 
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الوطن كما انھا تتخذ شكل بعض المناطق واالندية في ممارسة ھذه الرياضة مقتصرة على 
  .الھواية

قات التي المعوالصعوبات والتي طرقت باب  ھي استكمال للجھود السابقة فان ھذه الدراسة
في ضوء ذلك ظھرت مشكلة . تواجه الفتيات اوالطالبات في ممارسة مختلف االنشطة الرياضية

  :التساؤالت اآلتيةيمكن إيجازھا باإلجابة عن  التيالدراسة لدى الباحث 

ا  .١ ة م ي معودرج ة الرياضية ف ات تخصص التربي دى طالب دم ل رة الق ة ك ة لعب ات ممارس ق
  ؟الجامعات الفلسطينية

قات ممارسة كرة القدم لدى طالبات الجامعات اك فروق ذات داللة إحصائية في معوھل ھن .٢
  الفلسطينية تعزى لمتغير الجامعة ؟

ة  ائج علمي ى نت تناد إل د من االس ا الب ول المناسبة لھ وللوقوف على ھذه المشكلة وإيجاد الحل
  :لتحديد يمكن إيجازھا بما يليدقيقة، من ھنا ظھرت أھمية إجراء الدراسة الحالية لدى الباحث وبا

تم  –في ضوء علم الباحث  –تعتبر الدراسة الحالية  .١ ي تھ األولى في الجامعات الفلسطينية الت
ي  ية ف ة الرياض ات تخصص التربي دى طالب دم ل رة الق ة ك ة لعب ات ممارس ة معوق بدراس

ب ة نس اث حديث دم لإلن رة الق ة ك ى وجه الخصوص أن لعب ات الفلسطينية، وعل ي الجامع يا ف
طين دم  .فلس رة الق ت ك ي تناول ات الت ل الدراس ن اوائ ر م ة تعتب ذه الدراس ى ان ھ اضافة ال

  .  النسائية على المستوى العربي نظرا لعدم العثور على دراسات سابقة في ھذا المجال

ات  .٢ ي تحد من ممارسة طالب ر األسباب الت ى أكث ائج الدراسة التعرف إل يتوقع من خالل نت
ات الفلس دمالجامع رة الق ة ك ا طينية للعب ا تبع بة لمعالجتھ ول المناس راح الحل الي اقت ، وبالت

  .ألولويتھا
  

  ھدف الدراسة

  :تحقيق األھداف اآلتيةالى  سعت الدراسة

  .قات ممارسة كرة القدم لدى طالبات الجامعات الفلسطينيةدرجة معوالتعرف إلى  .١

لبات الجامعات الفلسطينية تعزى التعرف إلى الفروق في معيقات ممارسة كرة القدم لدى طا .٢
  .لمتغير الجامعة

  
  مجاالت الدراسة

  .جامعة فلسطين التقنية و، جامعة ابوديسو، طالبات جامعة النجاح الوطنية: المجال البشري .١

اني .٢ ال الزم ا : المج تبانات وجمعھ ع االس م توزي ين ت ة ب ة الواقع رة الزمني ي الفت ف
  .٢/١٢/٢٠٠٨ لغايةو ١٥/١١/٢٠٠٨
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  الدراسة إجراءات

  منھج الدراسة

  .مته ألغراض الدراسةوھوالمسح لمالءاستخدام المنھج الوصفي بأحد صوره 

  مجتمع الدراسة وعينتھا

ات  ة الرياضية في كل تكون مجتمع الدراسة من طالب ة النجاح متخصص التربي ن جامع
ة وديس ،الوطني ة اب ة ،وجامع طين التقني ة فلس ددھن  ،وجامع الغ ع ة) ٢٣١(والب ين  .طالب ي ح ف

وائم ) ٩٧(تكونت عينة الدراسة من  ة باستخدام ق ة العشوائية المنتظم ا بالطريق م اختيارھ ة ت طالب
ة ع  ،التسجيل الخاصة بكل كلي ة من ) ٤٧(وبواق ة طالب ة الرياضية في جامع ة التربي ات كلي طالب

من  بةطال )٣٠(و طالبة من طالبات تخصص التربية الرياضية في جامعة ابوديس )٢٠(النجاح و
  .طالبات تخصص التربية الرياضية في جامعة فلسطين التقنية

  .مجتمع الدراسة وعينتھا تبعاً لمختلف الكليات في الجامعة:  )١( جدول
  النسبة المئوية للعينة  العينة  عدد الطالبات  الجامعة

  ٤٢.٣  ٤٧  ١١١  النجاح الوطنية
  ٤٢.٥  ٢٠  ٤٧  القدس ابو ديس
  ٤١  ٣٠  ٧٣  فلسطين التقنية

  ٤٢  ٩٧  ٢٣١  وعمالمج

م  يتضح من الجدول ى ) ١(رق ة للمجتمع وصلت إل ل العين ة لتمثي %) ٤٠(أن النسبة المئوي
  .جيدة ألغراض الدراسةتعد ومثل ھذه النسبة ، تقريبا من مجتمع الدراسة

  
  أداة الدراسة

  :لقد تم بناء أداة الدراسة وفقاً للخطوات التالية

ا .١ ي دراس ة ف ة األدوات البحثي ز مراجع د العزي ن عب ل م وري و، )٦) (١٩٩٤(ت ك الجب
  ).٢) (١٩٨٦(، والحسن )٨) (١٩٧٩(ذنون  و،)١) (١٩٨٩(وآخرين 

  :بأربعة مجاالت ھي قات ممارسة الطالبات للعبة كرة القدممعوتحديد  .٢

  .المجال االجتماعي  .أ

  .المجال األسري  .ب

  .المجال الفني  .ج

  .المجال الشخصي  .د
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لم اإل .٣ اد س م اعتم تت ي جابةس تجابة من  ،)ليكرت( الثالث لم االس ون س د تك تجابات ) ٣(وق اس
ة ) ٢(، درجة متوسطة درجات) ٣(، درجة كبيرة وذلك على النحو التالي درجة، درجة قليل

 .درجة واحدة

  .صياغة جميع الفقرات صياغة سلبية ألنھا تعبر عن معيقات تتم .٤

رات لكل مج: صدق األداة .٥ ى بعد تحديد مجاالت األداة، والفق رات األداة إل ال وصل عدد فق
ين فقرة، و) ٢١( قد تم الحصول على صدق األداة عن طريق عرضھا على ھيئة من المحكم

ويم،  اس والتق تاذ مشارك في القي تاذية وأس ة درجة األس مكونة من عشرة محكمين من حمل
جمع وعلم النفس، وعلم االجتماع في جامعة النجاح الوطنية، وبعد عرضھا على المحكمين أ

ع الرياض قاتمعومن المحكمين على مناسبة األداة لقياس %) ٧٠(أكثر من  ة وحصلت جمي
ة  ى موافق رات األداة عل ي%) ٧٠(فق ا ھ ت األداة كم ذا بقي ين، وبھ ن المحكم وق م ا ف . فم

  .يبين أداة الدراسة) ١( رقم والملحق

د  تخصص التربية الرياضيةطالبة من ) ٩٧(تم جمع البيانات لعينة قوامھا  .٦ في الجامعات قي
  .الدراسة

ى  .٧ ائي إل ل اإلحص راء التحلي م إج تجابة ) ٩٠(ت روط االس تكمال ش راً الس ك نظ ة وذل طالب
  .استبانات لم يتم رجوعھا) ٧(إضافة إلى أن 

  
  ثبات األداة

ة االتساق باستخدام معادل ا ةلقد تم حساب معامل ثبات األداة بطريق اخ الف ه لمالء، كرونب مت
  :يوضح ذلك) ٢(لجدول رقم لطبيعة البحث، وا

  .ثبات األداة بطريقة االتساق باستخدام معادلة كرونباخ الفا:  )٢( جدول
  معامل الثبات  مجاالت االستبانة

  ٠.٨٦  االجتماعيمجال ال
  ٠.٨٨  األسريمجال ال
  ٠.٨٤  الفنيمجال ال
  ٠.٨٧  )الطالبة(الشخصيمجال ال

  ٠.٨٩  الثبات الكلي

  

م  يتضح من الجدول ى  )٢(رق ألداة وصل إل ي ل ات الكل ر ) ٠.٨٩(أن معامل الثب ذا يعب وھ
  .عن معامل ثبات كلي يفي بأغراض الدراسة
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  ناتاجراءات جمع البيا

  ات قام الباحث بالخطوات التاليةمن اجل جمع البيان

  .تم تحديد مجتمع الدراسة .١

 .تم تحديد العينة .٢

 . تم تحديد صدق وثبات العينة .٣

 .بات في الجامعات المختلفةوزعت االستبانة على الطال .٤

 spss).(تم ادخال البيانات وتحليلھا عن طريق الحاسب اآللي باستخدام برنامج  .٥
  
  معالجة اإلحصائيةال

 درجة لتحديد واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية لتحقيق ھدف الدراسة تم استخدام 
رياضية في الجامعات قات ممارسة لعبة كرة القدم لدى طالبات تخصص التربية المعو

، إضافة الختبار تحليل التباين األحادي لتحديد الفروق في المعيقات تبعا لمتغير الفلسطينية
   .الجامعة

  
  ومناقشتھا  عرض النتائج

  النتائج المتعلقة بالتساؤل األول  :أوال

ا  ة معوم ي درج ة الرياضية ف ات تخصص التربي دى طالب دم ل رة الق ة ك ة لعب ات ممارس ق
  ات الفلسطينية؟الجامع

رة ول ل فق ة لك ات المعياري ابية واالنحراف تخدمت المتوسطات الحس اؤل اس ة عن التس إلجاب
ائج الجداول  ات، ونت ك )٦(، )٥(، )٤(، )٣(ولكل مجال من مجاالت المعيق ين ذل ين تب ا تب ، بينم

  .قات للمجاالت والدرجة الكليةالمعوخالصة النتائج المتعلقة با )٧( رقم نتائج الجدول

  :ومن اجل تفسير النتائج اعتمدت المتوسطات الحسابية على النحو اآلتي

 قات كبيرةدرجة فأعلى درجة معو.  

 قات متوسطةدرجة معو ٢.٠٩-١.٥.  

 قات قليلةدرجة معو ١.٥قل من أ.  
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  بالمجال االجتماعيتتعلق قات معو .١

دول ين :  )٣( ج طات الحيب ة لمعوالمتوس ات المعياري ابية واالنحراف ات المس اعي ق ال االجتم ج
  .)٩٠=ن(

  درجة المعيقات  االنحراف المتوسط  الفقرات الرقم
  كبيرة  .٦١٤  ٢.٢٢  .قلة تشجيع ھيئة التدريس في الجامعة  ١

  كبيرة  .٧٥١  ٢.٣٤  .قلة تشجيع الزمالء والزميالت في الجامعة  ٢
و   ٣ ع نح ل المجتم ن قب اطئ م وم الخ المفھ

  .ممارسة ھذا النوع من الرياضة
  كبيرة  .٥١٤  ٢.٧٧

  كبيرة  .٦٩٠  ٢,٤٦  .سوء معاملة شريحة المشجعين والجمھور  ٤

ع ا  ٥ ل المجتم ة تقب دم قل رة الق ة ك لمحيط باھمي
  .خرللجنس اآل

  كبيرة  .٥٢٦  ٢.٧٥

  كبيرة  .٣٩٧  ٢.٥١  الدرجة الكلية لمعوقات المجال االجتماعي

  .درجات) ٣(الستجابة لأقصى درجة   *

دول  ن الج ح م م يتض ة م) ٣(رق ات عوأن درج دى طالب دم ل رة الق ة ك ة لعب ات ممارس ق
رة  اعي، كانت كبي ال االجتم رات المج طينية لفق ات الفلس ي الجامع ة الرياضية ف تخصص التربي

ى من  ع المتوسطات أعل ة، حيث كانت جمي رات والدرجة الكلي ع الفق ى جمي ة) ٢.١٠(عل  .درج
اعي ونظرة المجتمع لم ى ان الجانب االجتم مارسة االنشطة الرياضية من وھذه النتائج تشير ال

  .قبل الفتيات مازال يؤثر سلبا على اقبال الفتيات على ممارسة الرياضات المختلفة

  سريبالمجال األقات تتعلق معو .٢

  .)٩٠=ن(قات المجال األسريعوالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لم:  )٤( جدول
 درجة المعيقات االنحراف  المتوسط  الفقرات الرقم
ن   ١ ون م ذا الل ة ھ ل بممارس ماح االھ ة س قل

  .الرياضة
  متوسطة  .٧٧٢  ١.٨٥

  متوسطة  .٨٢٧  ١.٧٨  .الموقف السلبي من االشقاء  ٢
خوف األسرة من تعرضي لالصابة نظرا   ٣

  لخشونة اللعبة
  كبيرة  .٧٦٨  ٢.٢٨

تعرض األسرة للنظرة السلبية من المجتمع  ٤
 .المحيط

  متوسطة  .٨٥٣  ٢.٠٣

ن   ٥ ون م ذا الل ارض ھ رة بتع ان األس إيم
  .الرياضة مع المعتقدات الدينية

  متوسطة  .٨٣٥  ١.٩٠

  متوسطة  .٥٩٤  ١.٩٧  الدرجة الكلية لمعوقات المجال األسري
 .درجات) ٣(ستجابة الأقصى درجة ل  *
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أن درجة معيقات ممارسة لعبة كرة القدم لدى طالبات تخصص ) ٤( رقم يتضح من الجدول
رة التربية الري ى الفق رة عل ) ٣(اضية في الجامعات الفلسطينية لفقرات المجال األسري كانت كبي

ا كانت المعو) ٢.٢٨(ى حيث وصل المتوسط إل ات درجة، بينم رات ق ى الفق ، ٢، ١(متوسطة عل
ين )٥، ٤ طات ب ت المتوس ث تراوح ة ) ٢.٠٣-١.٧٨(، حي ة الكلي ق بالدرج ا يتعل ة، وفيم درج

  .درجة) ١.٩٧(حيث وصل المتوسط الى ، كانت كمتوسطة فقد للمجال

  بالمجال الفنيقات تتعلق معو .٣

  .)٩٠=ن(قات المجال الفنيسابية واالنحرافات المعيارية لمعوالمتوسطات الح:  )٥( جدول

 االنحراف المتوسط  الفقرات الرقم
درجة 
  المعيقات

  كبيرة  .٧١٢  ٢.١٧  .قلة وجود متخصصين اكفاء في ھذا المجال  ١

  كبيرة  .٨٢٢  ٢.٤٤  .خاصة في كليتيالمالعب قلة توفر ال  ٢
  كبيرة  .٧٢٦  ٢.٢١  . عدم توفر وقت مناسب لممارسة ھذه الرياضة  ٣
  كبيرة  .٧٣٩  ٢.٣٥  .عدم توفر االمكانات واالدوات واالجھزة الالزمة  ٤

  كبيرة  .٨٥٨  ٢.٢٢  .تعارض أيام التدريب مع عدد الساعات المسجلة  ٥

  كبيرة  .٥١٣  ٢.٢٨  الفني الدرجة الكلية لمعوقات المجال

  .درجات) ٣(الستجابة لأقصى درجة   *

دول ن الج ح م م يتض ة معو) ٥( رق ات أن درج دى طالب دم ل رة الق ة ك ة لعب ات ممارس ق
ال  رات المج طينية لفق ات الفلس ي الجامع ة الرياضية ف يتخصص التربي رة الفن ت كبي ى ، كان عل

ا  .درجة) ٢.١٠(وسطات أعلى من ، حيث كانت جميع المتجميع الفقرات والدرجة الكلية ذا م وھ
ات والمرافق الرياضية في الجامعات الفلسطينية من اجل تشجيع  يؤكد عل اھمية توفير االمكان

  .ى ممارسة مختلف االنشطة الرياضيةالطالبات عل

  ):لطالبةل(بالمجال الشخصي قات تتعلق معو .٤

  .)٩٠=ن( الشخصيقات المجال عوسابية واالنحرافات المعيارية لمالمتوسطات الح:  )٦( جدول
 درجة المعيقات  االنحراف  المتوسط  الفقرات  الرقم

  متوسطة  .٧٩١  ١.٥٨  .اخجل من ممارسة ھذه الرياضة  ١

  متوسطة  .٨٥٦  ١.٦٨  .اشعر بأنھا تخص الرجال  ٢
  متوسطة  .٨٠٨  ١.٥٥  . تفقدني أنوثتي  ٣
ى   ٤ ؤثر عل ا ي م العضالت مم ادة حج زي

  .قوامي كفتاة
  متوسطة  .٨١٩  ١.٨١
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  )٦(تابع جدول رقم ... 

 درجة المعيقات  االنحراف  المتوسط  الفقرات  الرقم
ةتتعارض   ٥ ذه اللعب ة بھ س الخاص المالب

  .ومعتقداتي الدينية
  متوسطة  .٨٦٧  ١.٩٨

عدم وجود رغبة لممارسة ھذا اللون من   ٦
  .الرياضة

  متوسطة  .٨٣٨  ١.٦٤

  متوسطة  .٦٢٤  ١.٧١  الدرجة الكلية لمعوقات المجال الشخصي

  .درجات) ٣(الستجابة لأقصى درجة   *

دول ن الج ح م م يتض ة معو) ٦( رق ات أن درج دى طالب دم ل رة الق ة ك ة لعب ات ممارس ق
رات المجال الشخصي، كانت متوسطة  تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفلسطينية لفق

ة ة الكلي رات والدرج ع الفق ى جمي يعل طات ب ع المتوس ت جمي ث تراوح ) ١.٩٨-١.٥٥(ن ، حي
  .درجة) ١.٧١(، ووصل المتوسط الكلي إلى درجة

  قاتة للمعوخالصة النتائج للتساؤل األول والدرجة الكلي .٥

يب للمجاالت والدرجة الكلية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترت:  )٧( جدول
  .)٩٠=ن(. قاتللمعو

  المعيقاتدرجة   الترتيب  االنحراف المتوسط  تالمجاال  الرقم
  كبيرة  االول  .٣٩٧  ٢.٥١  االجتماعي  ١
  متوسطة  الثالث  .٥٩٤  ١.٩٧  األسري  ٢
  كبيرة  الثاني  .٥١٣  ٢.٢٨  الفني  ٣
  متوسطة  الرابع  .٦٢٤  ١.٧١  الشخصي  ٤

  كبيرة    .٥٥  ٢.١٢  الدرجة الكلية للمعوقات

  :ما يلي) ٧( رقم يتضح من الجدول

 ة الرياضية  قات الكلية لممارسة لعبة كرةدرجة المعو إن ات تخصص التربي القدم لدى طالب
ت رة في الجامعات الفلسطينية كان انكبي ) ٣( أصلدرجة من ) ٢.١٢(المتوسط  ، حيث ك

  .درجات

 الي المعوكانت درج ى مج رة عل ات كبي ة، والمعوة المعيق ات االجتماعي ةق ات الفني ا ق ، بينم
 .، والشخصيةاألسريةكانت متوسطة على مجالي المعيقات 

 ل درجةدرجة) ٢.٥١(ال االجتماعي قات كانت في المجدرجة من المعو لىأع إن من  ، واق
 .درجة) ١.٧١(خصي قات في المجال الشالمعو
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ين ان  د تب ابقة لمختلف المجاالت فق ائج الس ة المالعب وعوفي ضوء النت م وجود دقل
ات تخصص التال الكبيرة قاتتعد من المعومتخصصين ومدربين اكفاء  ي تواجه طالب ة ت ربي

طينية ات الفلس ي الجامع ية ف ن  الرياض ل م ة ك ع دراس ة م ائج متفق ذه النت اءت ھ د ج وق
ائج ان).١٩٨٩(والحبوري ) ١٩٩٤(عبدالعزيز  د اظھرت النت ك فق ل  اضافة الى ذل عدم تقب

ذا الالمجتمع  ل المجتمع نحو ممارسة ھ ھمية لعبة كرة القدم للنساء والمفھوم الخاطئ من قب
ة ھي النوع من الرياضة  ذه اللعب وخوف االسرة من تعرض الفتاة لالصابة نظرا لخشونة ھ

اتھعوقات الكبيرة التي تواجممن ال ات في مختلف الجامع ائج  ،ه الطالب ذه النت د جاءت ھ وق
  .)٢٠٠٢الحجار،بن سعيد،(و) ١٩٩٣(ومطر  )١٩٨٩(متفقة مع دراسة الحبوري وسلمان 

دم  د ع ائج تؤك ذه النت ل ھ ث ان مث رى الباح دارس وي ل الم ة مث ات المعني ام المؤسس اھتم
ذا النشاط ة ھ ى  اذ والتربية والتعليم والجامعات والمؤسسات االعالمية في نشر اھمي ع عل يق

النوع من الرياضة  عاتقھا نشر التوعية بين مختلف شرائح المجتمع على اھمية ممارسة ھذا
ي اظھرت  .من قبل الفتيات وخاصة في المدارس ى وفي المجال الفن ابتھن عل ات باج الطالب

انھن  العبارات الخاصة بعدم توفر الوقت وتعارض ايام التدريب مع عدد الساعات المسجلة ب
  ).  ١٩٧٩(وقد جاءت ھذه النتيجة متفقة مع دراسة ذنون  ، يجدن معوقات بدرجة كبيرة

ائج  ك اظھرت النت ى ذل ة سماح االھل اضف ال لبيان قل قاء جاءت من والموقف الس  االش
ة  توسطة وھذا يدعوم ى الى اتباع خطة ممنھجة وعلمي ات واالھل عل أنھا ان تحث الطالب من ش

   .رياضة كرة القدماھمية االستمرار في ممارسة 

  النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني  :اثاني

قات ممارسة كرة القدم لدى طالبات الجامعات اك فروق ذات داللة احصائية في معوھل ھن
  ى لمتغير الجامعة ؟الفلسطينية تعز

اين األحادي ل التب ين  (One Way ANOVA)لإلجابة عن التساؤل استخدم تحلي حيث تب
دولي ائج الج اين ) ٩(و )٨(ن نت ل التب ائج تحلي ابية ونت طات الحس ادي للمعوالمتوس ا األح ات تبع ق
  .لمتغير الجامعة

دى طالبات الجامعات قات ممارسة كرة القدم لمعوالمتوسطات الحسابية لمجاالت :  )٨( جدول
  .الفلسطينية تبعا لمتغير الجامعة

 جامعة فلسطين التقنية جامعة القدس جامعة النجاح المجاالت
 ٢.٤٤ ٢.٤٦ ٢.٥٩  االجتماعي
 ٢.٠٢ ١.٨٥ ١.٩٩  األسري
 ٢.٠٢ ٢.٢٩ ٢.٤٧  الفني

 ١.٩١ ١.٢٢ ١.٨٠  الشخصي
 ٢.١٠ ١.٩٥ ٢.٢١  قاتالدرجة الكلية للمعو
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دول  ائج:  )٩(ج روق  نت ة الف ادي لدالل اين األح ل التب ي معوتحلي دى ف دم ل رة الق ة ك ات ممارس ق
  .طالبات الجامعات الفلسطينية تبعا لمتغير الجامعة

 مصدر التباين المجاالت
درجات 
الحرية

مجموع 
مربعات 
 االنحراف

متوسط 
المربعات

*الداللة  )ف(

  بين المجموعات  االجتماعي
  داخل المجموعات

 المجموع

٢  
٨٧  
٨٩ 

٠.٤٢  
١٣.٦٥  
١٤.٠٨ 

٠.٢١  
٠.١٥ 

٠.٢٦ ١.٣٥ 

  بين المجموعات  األسري
  داخل المجموعات

 المجموع

٢  
٨٧  
٨٩ 

٠.٤٠  
٣١.٠٤  
٣١.٤٥ 

٠.٢٠  
٠.٣٥ 

٠.٥٦ ٠.٥٧ 

  بين المجموعات  الفني
  داخل المجموعات

 المجموع

٢  
٨٧  
٨٩ 

٣.٥٥  
١٩.٨٨  
٢٣.٤٣ 

١.٧٧  
٠.٢٢ 

٠.٠٠١ ٧.٧٦
* 

  بين المجموعات  الشخصي
  داخل المجموعات

 المجموع

٢  
٨٧  
٨٩ 

٦.٣٠  
٢٨.٣٦  
٣٤.٦٦ 

٣.١٥  
٠.٣٢ 

٠.٠٠٠ ٩.٦٨
١* 

الدرجة الكلية 
  قاتللمعو

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

٢  
٨٧  
٨٩ 

٠.٩٢  
٩.٦٣  
١٠.٥٦ 

٠.٤٦  
٠.١١ 

٠.٠١ ٤.١٧* 

  ). ٠.٠٥=(دال إحصائيا عند مستوى الداللة   *

م يتضح من الجدول ة) ٩( رق روق ذات دالل ه ال توجد ف ات ممارسة واحصائية في مع ان ق
تعزى ) االجتماعية، واالسرية: (قاتوكرة القدم لدى طالبات الجامعات الفلسطينية في مجالي المع

ة ات الفني الي المعيق ي مج ائيا ف ة احص روق دال ت الف ا كان ة، بينم ر الجامع ية، لمتغي ، والشخص
  .قات تبعا لمتغير الجامعةوالدرجة الكلية للمعو

في استخدم اختبار شفيه للمقارنات البعديه بين المتوسطات الحسابية ونتائج  ولتحديد الفروق
  .تبين ذلك) ١٠(رقم رقم الجدول 
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ابية :  )١٠( جدول ات لمجالي المعونتائج اختبار شفيه للمقارنات البعدية  بين المتوسطات الحس ق
  .قات تبعا لمتغير الجامعة، والشخصية، والدرجة الكلية للمعوالفنية

فلسطين التقنية ابو ديس النجاح الجامعة جاالتالم
 *٠.٤٥ ٠.١٨  النجاح قات الفنيةمجال المعو

 ٠.٢٧   ابو ديس
    فلسطين التقنية

قات مجال المعو
 الشخصية

 ٠.١٠- *٠.٥٨  النجاح
 *٠.٦٨-   ابو ديس

    فلسطين التقنية
 ٠.١١ *٠.٢٦  النجاح قاتالدرجة الكلية للمعو

 ٠.١٤-   ابو ديس
    فلسطين التقنية

  .)٠.٠٥=(دال إحصائيا عند مستوى الداللة   *

  :ما يلي) ١٠( رقم يتضح من الجدول

روق  ت ان الف ة للمعوكان ات الفني الي المعوق ي مج ة احصائيا ف اتدال اح  ق ة النج ين جامع ب
ة النجاح، وفي مجال المعوولصا) فلسطين التقنية(و ين جامعلح جامع ات الشخصية ب ة النجاح ق

ة ولصالح  ة القدس وفلسطين التقني ين جامع ة النجاح، وب وجامعة القدس ابو ديس ولصالح جامع
ذه . بين جامعة النجاح والقدس ولصالح جامعة النحاح فلسطين التقنية، وفي الدرجة الكلية ل ھ ومث

ة، فلسط اجاح ، يليھنقات كانت لدى طلبة جامعة الان اعلى درجة من المعو النتيجة تعني ين التقني
  .واخيرا ابو ديس

 ية منتشرة في جنوب فلسطين وانھاالقدم النسو كرة ولعل السبب في ذلك يعود الى ان لعبة
  .في شمالھا حتى االن غير منتشرة

  
  االستنتاجات

  :في ضوء عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا يستنتج الباحث ما يلي

ة، وعدم تشجيع أع  بھذه الرياضة المرافق الخاصةقلة  .١ وعدم ضاء ھيئة التدريس في الجامع
ر من األسباب المدربات والمشرفات في الجامعةوجود  ، وعدم توفر الصاالت المغلقة، تعتب
ام الرئيسية ات ل التى تقف حجر عثرة ام دم لمشاركة في الطالب رة الق ة ك داخل ممارسة لعب

 .الحرم الجامعي
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د تعارض أيام التدريب مع عدد الساعات المسجلةان  .٢ ة شريحة ل ات، وسوء معامل ى الطالب
جعين ور و ،المش يط بأوالجمھ ع المح ل المجتم ة تقب رقل نس االخ دم للج رة الق ة ك ا  ھمي كلھ

  .مام الطالبات من ممارسة رياضة كرة القدمعوامل تقف معيقا أ

وخوف األسرة من تعرضھا للنظرة السلبية من المجتمع المحيط  ان موقف العائلة واالشقاء، .٣
  .قا بدرجة كبيرة امام ممارسة ھذه الرياضةلم تكن معو

اتإن  .٤ ات  المعوق تراك الطالب دم اش ية لع يالرئيس دم  ف رة الق ة رياضة ك رم ممارس داخل ح
  .االجتماعية والفنيةتعود إلى األسباب  الفلسطينية اتالجامع

ل من درجة ان درجة معو .٥ ة القدس كانت اق ات جامع قات ممارسة لعبة كرة القدم لدى طالب
ةالمعي ك قات لدى طالبات جامع امن وراء ذل انتشار  النجاح وفلسطين ولعل السبب ھو الك

  .في الشمال قدم النسائية في الجنوب اكثر من انتشارھارياضة كرة ال
  

  التوصيات

  :في ضوء ھدف الدراسة يوصي الباحث بالتوصيات التالية

من قبل  كرة القدمسة ممارت واألدوات وغرف الغيار الالزمة على توفير المالعب والصاال .١
  .اتالطالبات داخل حرم الجامع

ى لطالباتلات الفلسطينية تشجيع أعضاء ھيئة التدريس في الجامع .٢ ة م وحثھن عل مارسة لعب
  .كرة القدم

رفات و تخصيص .٣ دربيمش دم  م رة ق دريب ك ة لت وادر مؤھل طينية وك ات الفلس ي الجامع ف
   .الطالبات على ھذه الرياضة

مادة اجبارية  ضمن خطة البكالوريوس بحيث يكون للطالبات كما ھيطرح مساق كرة القدم  .٤
  .للطالب

ة االھتمام بالطالبات المتفوقات  .٥ دورات تدريبي ة بھذه الرياضة واشراكھن ب واحي الفني في الن
  .ليكن نواة في التخطيط لھذه الرياضة واالدارية

  . تمعسر الطالبات والمجألھل وأالدى  باھمية ھذه الرياضة زيادة الوعي .٦

الفلسطينية  اتالجامع التربية الرياضية في مختلف كلياتبين  بھذه الرياضةتنظيم بطوالت  .٧
  .من اجل رفع مستوى االداء الخارجي وتكثيف اللقاءات على المستويين الداخلي و

ام الفلسطيني حث االعالم الرياضي .٨ ى االھتم ة عل ه االعالمي ذه الرياضة ضمن مادت من  بھ
 .ثقافته الرياضيةالمجتمع و اجل رفع درجة وعي

دارس  .٩ ات في الم دم للبن رة الق دريس ك يم الفلسطينية بت ة والتعل ضرورة اھتمام وزارة التربي
  .لمختلف المراحل الدراسيةية، وعقد بطولة سنوية خاصة بھذه اللعبة والفلسطين
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 واألجنبية المراجع العربية

 ر راھيم ،جب رة "). ٢٠٠٠. (نجالء اب تراتيجية لك ة مصر وضع اس ائية بجمھوري دم النس الق
  .٢٣٦ص . )٣٧(.  مجلة نظريات وتطبيقات ."العربية

 أسباب عزوف طالبات جامعة البصرة عن ممارسة " .)١٩٨٩(. وآخرين .عدنان ،الحبوري
الي . "األنشطة الرياضية يم الع ة لبحوث التعل ة . )١٠(المجلة العربي ة للتربي ة العربي المنظم
   .دمشق. والثقافة والعلوم

 الم .ياسين طه محمد علي، الحجار ن سعيد ،وس رك ب اسباب عزوف طالبت  "). ٢٠٠٢. (ب
ال ة المك ي مدين ي ف اط الرياض ة النش ن ممارس ة ع دارس الثانوي رموت . "الم ة حض مجل

  ١٣٦-١٢١ .)٢(٢. للدراسات والبحوث

 داد عن " .)١٩٨٦(. إحسان محمود ،الحسن ة بغ األسباب االجتماعية لعزوف طالبات جامع
  . جامعة بغداد .مجلة الثقافة الرياضية. "المشاركة في األلعاب الرياضية

 ة عن " .)١٩٧٩( .راشد حمدون ،ذنون دراسة لبعض العوامل التي تؤدي إلى عزوف الطلب
  .جامعة الموصل. رسالة ماجستير غير منشورة. "ممارسة األنشطة الرياضية

 باول دورة انثوية لكرة ا. ")٢٠٠٧( . صافي  ،الشعار دم بحل ورة السورية. "لق دة الث  . جري
  .مؤسسة الوحدة

 ز د العزي طفى ،عب ريم مص د الك ن ". عب ل ع ك فيص ة المل الب جامع زوف ط باب ع أس
ية طة الرياض ي األنش تراك ف اني. "االش ي الث ي العلم ؤتمر الرياض ائع الم ة . وق الجامع

  .٣١-١١ص. ١٩٩٤ .)٢( .دراسات. المجلد الثاني. األردنية

 القاھرة. دار المعارف. علم النفس الرياضي .)١٩٧٨(. حسنمحمد  ،عالوي .  

 ر ة ،مط ة "). ١٩٩٣( .عدل ة بدول راة للرياض ة الم وق ممارس ي تع كالت الت ض المش بع
ة والرياضة. "الكويت ة البدني ة للتربي ة العلمي ة االسكندرية. )٥(. المجل ة . جامع ة كلي التربي

  .الرياضية للبنات
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  )١(ملحق 

  أداة الدراسة

  أختي الطالبة،

   معيقات ممارسة كرة القدم لدى طالبات تخصص التربية البدنية في الجامعات الفلسطينية يقوم الباحث بدراسة 

يو ا ذات صلة مباشرة ف رى الباحث أنھ ات ممارسة م تتناول االستبانة أربعة مجاالت رئيسية تبحث في أمور ي عيق
  كرة القدم لدى طالبات تخصص التربية البدنية في الجامعات الفلسطينية  

ة  نعم"يرجى قراءة العبارات في كل مجال قراءة دقيقة واإلجابة عن كل عبارة بصورة صريحة وعلمي أو " ب
  .من أجل خدمة البحث العلمي" ال"

  واقبلوا وافر االحترام،،،
  :مالحظة

  )                 (       الجامعة   .١
  
  الرغبة في ممارسة لعبة كرة القدم   .٢

  (      ).اليوجد لدي رغبة  (      ) يوجد لدي رغبة 
  
  (    ).الرابعة (    ) الثالثة (    ) الثانية (    ) السنة االولى : المستوى الدراسي   .٣
  
  )(    الوريوس فاعلىبك(    ) دبلوم (    ) ثانوية فاقل : المستوى التعليمي لالب   .٤
  
  (    )بكالوريوس فاعلى(    ) دبلوم (    ) ثانوية فاقل : : المستوى التعليمي لالم   .٥
  
  (     ) .مخيم  (      )  قرية  (      )  مدينة : مكان السكن    .٦
   

  :على يسار كل فقرة في المكان المناسب) ×(ضعي شارة 
  المجال االجتماعي  :أوالً 

  اتالفقر  الرقم
موافق بدرجة 

  كبيرة
  موافق بدرجة
  متوسطة

  موافق بدرجة
  قليلة

        عدم تشجيع ھيئة التدريس في الجامعة  .١
        عدم تشجيع الزمالء والزميالت في الجامعة  .٢
ل المجتمع نحو ممارسة   .٣ المفھوم الخاطئ من قب

  .ھذا اللون من الرياضة 
      

        .سوء معاملة شريحة المشجعين والجمھور  .٤
دم   .٥ رة الق ة ك عدم تقبل المجتمع المحيط باھمية لعب

  .للجنس االخر 
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 ً   المجال االسري  :ثانيا

  الفقرات  الرقم
موافق بدرجة 

  كبيرة
  موافق بدرجة
  متوسطة

  موافق بدرجة
  قليلة

ن   .١ ون م ذا الل ة ھ ل بممارس ماح االھ دم س ع
  .الرياضة 

      

        الموقف السلبي من االشقاء   .٢

را خ  .٣ ابة نظ ي لالص ن تعرض رة م وف االس
  .لخشونة اللعبة 

      

ع   - ٤ ن المجتم لبية م رة الس رة للنظ رض االس تع
  .المحيط 

      

ون من الرياضة   - ٥ ايمان االسرة بتعارض ھذا الل
  .مع المعتقدات الدينية 

      

 ً   المجال الفني  :ثالثا

  الفقرات  الرقم
موافق بدرجة 

  كبيرة
  موافق بدرجة
  متوسطة

  درجةموافق ب
  قليلة

        .عدم وجود متخصصين اكفاء في ھذا المجال  .١
        .عدم وجود مالعب خاصة في كليتي   .٢
عدم توفر وقت مناسب لممارسة ھذه الرياضة   .٣

.  
      

ا  .٤ وفر االمكان دم ت زة ع ت واالدوات واالجھ
  .الالزمة

      

اعات   .٥ دد الس ع ع دريب م ام الت ارض اي تع
  المسجلة 

      

 ً   )الطالبة(مجال الشخصي ال  :رابعا
موافق بدرجة   الفقرات  الرقم

  كبيرة
  موافق بدرجة
  متوسطة

  موافق بدرجة
  قليلة

        .اخجل من ممارسة ھذه الرياضة  .١

        .اشعر بانھا تخص الرجال  .٢

        .تفقدني انوثتي  .٣

ى   - ٤ ؤثر عل ا ي الت مم م العض ى حج اثر عل ت
  .قوامي كفتاة

      

ذه   - ٥ ة بھ س الخاص ارض المالب ة تتع اللعب
  .ومعتقداتي الدينية

      

ن   - ٦ ون م ذا الل ة ھ ة لممارس ود رغب دم وج ع
  .الرياضة

      

 


