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  ملخص

تطوير مستوى لعبة كرة اليد في  فيدور الالعب المحترف  إلى دفت ھذه الدراسة التعرفھ
ات ضمن المحاور ،من وجھة نظر المدربين األردن  استخدم الباحث االستبيان  كأداة لجمع البيان

د في مدرب ) ٢٤( تكونت عينة الدراسة منو، )االجتماعي، االقتصادي، الفني، النفسي( رة الي لك
ةمدرب من ) ١٨(العمدية من تم اختيارھم بالطريقة . األردن ىالدرجة  أندي دربين ) ٦(، واألول م

ن  ةم ة أندي ة الثاني ات . الدرج ع البيان د جم راءوبع بة  اإلحصائية المعالجات وإج رتالمناس  أظھ
ة  األردندرجة مساھمة وجود الالعب المحترف في تطوير لعبة كرة اليد في  أنالنتائج  من وجھ

م المجال ال، وان درجة نظر المدربين كانت بدرجة متوسطة ي ث تطوير كانت لصالح المجال الفن
ي  ادي ف ال االقتص اء المج اعي، وج ال االجتم م المج ي ث ىالنفس توى أدن الباحث  وأوصى. مس

دة  ذلك من فائ يبضرورة استدعاء العبين محترفين لمشاركة الفرق المحلية، لما ل ة  ف تطوير لعب
  .كرة اليد في األردن

 
Abstract 

This study Aimed to knowing the effect of professional player 
(foreigner) in developing the Hand-Ball Games. In order to achieve the 
aimed of this study, The Researcher has designed a questionnaire 
consisting from (48) Item distributed on (4) fields: technical field (13) 
item, social field (13) item, economical field (11) item, psychological 
field (11) item. After validity and reliability for questionnaire, has 
distributed in to (24) Hand-Ball trainers samples in Jordan. After 
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collecting the (24) questionnaires, a proper Statistical analysis 
accomplished after that. The results are As the following:  * The effect of 
the professional player on developing the Hand-Ball Games was 
medium.  * The highest degree at effect was the Technical Field then the 
social field then the psychological degree at affection.  * There were 
differences on participating of the professional player and the 
development at the performance at the hand –ball player due to the 
variable to favor of the class – club . 

  
  مقدمة الدراسة

ى سطح  األول اإلنسانلقد بدأ الشعور بممارسة النشاط البدني لدى   األرض،منذ أن وجد عل
ذه الحاجات أخطارالبحث عن الطعام والسكن وحماية نفسه مما يحيط به من  إلىفھو بحاجة  ، وھ

يس من اجل الترفي اإلنسانيمتلك  أنتتطلب  ا يحتاجه ل وفر م ارات الخاصة، فت  أوه بعض المھ
  .العيش والحياة وإنما ،تربية الجسم

الرياضة شكالً متطوراً يتناسب مع خصائص كل  أخذتوبناء حضارته  اإلنسانمع تطور و
ع، دمھا،  وأصبح مجتم و الحضارات وتق ع نم ر م و وتزدھ ادئ تنم د ومب د وتقالي اريخ ممت ا ت لھ
 إطارن وقت الفرد، وتدخل في الرياضية تتبوأ مكانتھا االجتماعية وتحتل جزءاً م األلعابوبدأت 
ة  ).٢٠٠٣الزعبي، (وتدريبه بشكل منظم  إعداده أي مھن يعمل  أخرىفأصبحت الرياضة مھنة ك

ه من خالل  تقبل عائلت تقبله ومس أمين مس ه ت بھا الرياضي مقابل اجر يتقاضاه ويضمن من خالل
ه الرياضه  ود ب ذي تع ادي ال ردود الم ه،الم وظ علي كل ملح ت الرياضة بش نوات  وارتق ي الس ف
 إلىوأدى ذلك  ،الضخمة في ھذا المجال واالستثماراتالماضية نتيجة دخول المصالح الرأسمالية 

ىتحول الرياضة  زداد  إل ارة ت ل  أوتج اتق ع  أھميتھ ك  ألخرمن مجتم ي ذل ع ف ام المتب ا للنظ وفق
ا التجارة والصن إلىخضوع الرياضة  إلى أدىالمجتمع مما  ا تخضع لھ وانين كم ا أن اعالق ة بوم

الرياضة دخلت عالم المال واالقتصاد وظھرت الشركات الكبرى التي تستثمر األموال الطائلة في 
ة  الرياضة ساعد ذلك لدفع الالعبين إلى العمل والتدريب بشكل كبير من أجل الحصول على وظيف

ة حس رتبط بالثقاف ة ال ت واھر االجتماعي ن الظ اھرة م اب الرياضية ظ د األلع ة وتع ن دائم ب ولك
ر  ر مظھ ي تعتب راف والت اھرة االحت ا ظھرت ظ ن ھن ة واالقتصادية ، م ات االجتماعي باالھتمام
دم  رة الق ه تطلعات اقتصادية ومن الطبيعي أن العب ك ادي في مجتمع تحكم طبيعي ألسلوب م
تثمار  وكرة السلة وكرة اليد وغيرھا من األلعاب يستطيع أن يصل للمستوى الالئق للمعيشة بإس

ا أجر محدد مواھ به إذا كان مھنة االحتراف مبدأھا الكسب المادي كغيرھا من االعمال ليصبح لھ
ين  )١٩٩٥ الشافعي،( ان رياضة البطوالت تتطلب تفرغا كامال للعمل الرياضي ليس فقط للالعب

وإنما أيضا لإلداريين والمدربين والفنيين وبالنسبة للرياضي المحترف فيجد نفسه مضطرا للتفرغ 
دريب لمت ين الت ع ب تحيل أن يجم ن المس ه م ذي جعل ر ال تمر األم دائم والمس دريب ال ات الت طلب

  ).١٩٩٨ ،خضور( الرياضي وأي عمل آخر
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ة  عبد هللاواستنادا لتوجيھات جاللة الملك  اني للحكوم ةالث ة  األردني ادةوالتي كانت بمثاب  إع
ة نحو  األردنيةالنظر في الرياضة  دة وثابت ام،األوالسير بخطى جدي ك  م ام من خالل وذل االھتم

ةووضعه على سلم  األردني،بالشباب  ة، أولوي اء نحو  إلتاحة الحكوم ز واالرتق م للتمي المجال لھ
تثمار  األفضل، جيع االس ى تش ة عل ت الحكوم د عمل امفق م  أم ويق ودع ة بتس ات المھتم المؤسس
  ).٢٠٠٣ ،ابوردن( الرياضة

اً البد من التخط أھدافهوحتى يحقق االحتراف  يط السليم والبرمجة المسبقة للمشروعات، وفق
ي تشمل الصاالت  ،البنية التحتية إعدادمن خالل العمل على  والمحددةالعامة،  لالستراتيجيات الت

ؤون  ي الش ة ف ة المتخصص ة المدرب وادر الفني ل الك ورة، وتأھي ية المتط زات الرياض والتجھي
ية، افة الرياض ى باإلض ترك إل اعي المش ل الجم ية،  العم ة الرياض ات المختلف ة القطاع ي كاف ف

ا ة، وغيرھ دوت). ٢٠٠٣النجار، ( االقتصادية، التربوي ي تعمل  اإلدارة ع ة المتخصصة الت الفاعل
ليمة،  لألسسوفقاً  ة الس ةالعلمي ةالرياضية  واألندي وين  بمثاب ه التك وم علي ذي يق ري ال ود الفق العم

ة حي أنيمكن  ظيم رياضي المن دول العالم، وان أي تن دولة أي الرياضي في ائج ايجابي  إالقق نت
ةت منظ إذا ن  األندي ا م ى  أنبصورة تمكنھ ة عل التھا الرياضية والتربوي ؤدي رس لت ه أكم  وج
  ).٢٠٠٢، األحمد(

والتي تضم عدداً كبيراً من  االجتماعي،الرياضية جزءاً من النسيج  األندية أنويرى الباحث 
 إدخالبالثورة العلمية التي حدثت في العالم، حيث عملت على  يةاألند تأثرتفقد  المجتمع،شرائح 

ر  األجھزةكل حديث من  ا، واتجھت الكثي الرياضية المختلفة في التدريب، وبدأت تتوسع في بنائھ
ا  ة  للخصخصةمنھ ي العملي اھمة ف ا المس نى لھ ى يتس أت حت ة، لج ةالتنموي ى األندي تقطاب  إل اس

ى أكان ذلك  سواءالنتائج  أفضلمن خارج حدود الوطن لتحقيق العديد من الالعبين المحترفين  عل
  .القاري مأالمستوى المحلي 

ة  نإ ادية االيجابي روف االقتص ات والظ وفر المعطي ية، ت ة الرياض ن لألندي ا م  أداءيمكنھ
ا  ،حسنة صورهبمھامھا الرياضية  ة مراميھ وغ كاف دافھابحيث تستطيع بل وفر  المخططة، وأھ وت

دريب التي تستعملھا  ،احات وبقية المستلزمات والتسھيالتوالس األبنية الجماعة الرياضية في الت
ا  ا، كم تفادة منھ دريب واالس رامج الت ذ ب ى تنفي اعد عل ات تس ازات  أنوالمباري نح واالمتي الم

آت دمھا  والمكاف ي يق ة الت ئولونالمادي ى  ألعضاء المس اعدھم عل ة تس رق الرياضية المحترف الف
ة .فيه واإلبداعلرياضي التفرغ للعمل ا والضمانات المادية التي تقدمھا مؤسسات الخدمة االجتماعي

د  ابتھمللرياضيين عن اراة  إص ي اللعب والمب بب  أوف ن اللعب لس زھم ع د عج ر أوعن ي  آلخ ھ
  ).٢٠٠٥ ،حسن(فيه  واإلبداعتحفزھم على مزاولة النشاط الرياضي  األخرى

ي تجعل  هت امامولما لالحتراف من مزايا عدة فقد تراجع ة الت رة الھواي وبشكل ملحوظ فك
درة الالعب غير منتظم في التدريب ل ق ه عرضة  أق ة ويجعل ة البدني ى اكتساب اللياق  لإلصابةعل

  ).١٩٩٣ ،عيسى(فيدفعه ذلك لالبتعاد واالعتزال  لديه،سلبا على الناحية النفسية مما يؤثر 



  ......"دور الالعب المحترف في تطوير مستوى لعبة كرة اليد في " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٤٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١، )٢(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

  أھمية الدراسة

  :ما يليأھمية الدراسة في تكمن

 .األردنتطوير لعبة كرة اليد في لالضوء على دور الالعب المحترف  لقاءإ .١

 .مساعدة المھتمين في مجال االحتراف على فھم االحتراف الرياضي بجوانبه المختلفة .٢

د في  أنالباحث في  يأمل .٣ رة الي ة ك املين في مجال لعب د الع ى تزوي تساعد نتائج الدراسة عل
 .األردنعب المحترف في تطوير لعبة كرة اليد في حول دور الال بتغذية راجعة األردن

ديم  المعرفي، اإلثراءفي  أھميةنظرياً ذا  أطاراأن توفر ھذه الدراسة  يمكن .٤ مما يساھم في تق
تح المجال  أدبياتمھمة في  إضافة ة، وف امالدراسات العربي احثين  أم د من  إلجراءالب المزي

 .أخرىة يرياض ألعابالدراسات حول االحتراف في 
 

  الدراسةمشكلة 

فانتقل الالعب من  األخيرة؛ اآلونةبشكل ملحوظ في  األردنتطور مستوى لعبة كرة اليد في 
ذي يساعده إلىھاوي  ادي ال المردود الم ه ب ود علي  .المعيشةفي  العب يمارس اللعبة بانتظام ليع
ى  توشھد رفين عل ين المحت ةبعض  أن إال؛ أرضھاالمالعب وجود الالعب م ت األندي تمكن من ل

ةاستقطاب المحترف بالصورة الصحيحة واالستفادة منه، وكانت الصورة سلبية في بعض   األندي
د أن حول الالعب المحترف رة الي ة ك ، وقد الحظ الباحث من خالل خبرته الميدانية في مجال لعب

تقرار في  أن في المشكلة تكمن د في ل العب أداءھناك عدم اس رة الي  رخآل، من موسم األردنك
التذبذب في مستوى الالعب عامالً سلبياً مؤثر  وأصبحفي الموسم الواحد،  أخرىة إلى اومن مبار

وب  المأمول،على تقدم لعبة كرة اليد في الشكل  ى المستوى المطل مما ساھم في عدم الوصول إل
ةلذلك لجأت . القاري واإلقليمي لتحقيق البطوالت والنتائج االيجابية على المستوى ة األندي  األردني

ا  األردنإلى استقطاب الالعب المحترف من خارج  ليساعدھا على تحسين مستواھا والوصول بھ
  .إلى تحقيق النتائج اإليجابية في مختلف البطوالت على كافة المستويات

رفين  أن إلى في ميادين كرة اليد كالعب خبرتهالل الحظ الباحث من خو وجود بعض المحت
ة  إلى أدىوالالعبين المحلين  ية ومادي ا مشاكل نفس ي منھ دى الالعب المحل ة،خلق مشاكل ل  وفني

حول جدوى وجود الالعب المحترف في تطوير مستوى وبالتالي تكونت صورة غير واضحة 
ة  أداءاللعبة من جھة و مستوى  ي من جھ أى الباحث .أخرىالالعب المحل ذلك ارت ذهل  إجراء ھ

تطوير مستوى لعبة كرة اليد من وجھة نظر  فيرف الدراسة للكشف عن اثر وجود الالعب المحت
  .األردنكرة اليد في  أنديةالمدربين في 

  
  الدراسة أھداف

  :ه الدراسة إلى تحقيق األھداف التاليةھذ سعت
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ة االتعرف  .١ د في األردن من وجھ رة الي ة ك لى دور الالعب المحترف في تطوير مستوى لعب
 .نظر المدربين

د في األردن لى الفروق في دور االتعرف  .٢ الالعب المحترف في تطوير مستوى لعبة كرة الي
رات الدراسة  اً لمتغي دربين تبع ادي ودرجة (من وجھة نظر الم يالن دخل  و المؤھل العلم ال

  ).الشھري
  
  الدراسةأسئلة 

 حاولت الدراسة االجابه عن التساؤالت التالية

ي  .١ د ف رة الي ة ك توى لعب وير مس ي تط رف ف ب المحت ا دور الالع ر  ألردنام ة نظ ن وجھ م
  المدربين ؟

رة  إحصائيةھل ھناك فروق ذات داللة  .٢ ة ك دور الالعب المحترف في تطوير مستوى لعب ل
ة نظر ا األردناليد في  رات الدراسة من وجھ ا لمتغي دربين تبع اديدرجة (لم المؤھل  و الن
  ؟ ) الدخل الشھري و العلمي

  
  الدراسةمجاالت 

  األردناليد في  أندية كرة مدربي :البشريالمجال.  

 اندية الدرجة األولى والدرجة الثانية في األردن: المجال المكاني.  

  ٣٠/٥/٢٠٠٧ -٢٥/٤/٢٠٠٧الدراسة في الفترة  أجريت :الزمانيالمجال  
  

  مصطلحات الدراسة

ي( ھو الالعب :الالعب المحترف ي) أجنب ة من خارج  الت د األردني رة الي ة ك تقطبه أندي تس
  ).يتعريف إجرائ(األردن 

  
  الدراسات السابقة

ل  إلىدراسة ھدفت ) ١٩٩٥(بھباتي  اجري ة  أراءتحلي دم في تجرب رة الق ة ك ين بلعب المھتم
وة الالعب  يدع ة،  األجنب ذه التجرب يم ھ ة وتقي تخدم الباحث للمالعب الكويتي أداة اس تبيان ك االس
دلعبفي من المھتمين  فرداً  )٣٨٦(تكونت عينية الدراسة من  لجمع البيانات، رة الق  أعضاء( مة ك

ائج الدراسة  ،)ريينااد إعالميين، حكام، العبين، دربين،م ات،االتحاد  دعوةضرورة أظھرت نت
ة ، وودوليالرفع المستوى الفني للعبة محليا  األجنبيالالعب  ضرورة زيادة الدعم المالي من الھيئ

ين من الخارج أفضلالعامة للشباب والرياضة باستقطاب  از  إعطاءو ،الالعب الصالحيات للجھ
  .المناسب األجنبيالفني في اختيار الالعب 
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ا  و( أجرىكم وان  )١٩٩٩صبيح،  أب ي "دراسة بعن املين ف ة نظر الع راف من وجھ االحت
ين،وبيان الفروق في وجھات نظر  ".األردنمجال كرة القدم في  رات  الالعب ا لمتغي  الدراسة،تبع
ً  )٣٨٨(من الدراسة  تكونت ات،االستبيان لجمع البيانوقد استخدم الباحث  حيث أشارات  ،شخصا

ى الالعب،  اثأريؤيدون االحتراف لما له من  األردنيونالالعبين  أنالنتائج على  ود عل ايجابية تع
ع بشھرة  ة والتمت ه البدني ة وتطوير حالت ه المالي قمن حفظ لحقوق ة  واسعة، وتحقي ة اجتماعي مكان

ى وإكسابمتميزة،  ة عل د  الالعب الطمأنين تقبله، وق انون  أوصتمس ديل ق الدراسة بضرورة تع
تثمارية،شركات  إلى األنديةوتحويل  سياستھا،الشباب ليشمل ذلك اعتبار االحتراف ضمن   أو اس

ذه  ي ھ ةقيام بعض المؤسسات الوطنية بتبن دعمھا، األندي ا  ل اءالدراسة بضرورة  أوصتكم  إنش
  .ةالرياضالالزمة لدعم  األموالصندوق وطني يوفر 

دم في ) ٢٠٠٤(المصطفى  ىوأجر رة الق راف في رياضة ك ات االحت وان معوق دراسة بعن
ة الشرقية  ة السعودية، ھدفت / أندية المنطق ة العربي ىالتعرف المملك راف في  إل ات االحت معوق
ي  دم ف رة الق ةرياضة ك ة  أندي ة و .الشرقيةالمنطق ى عين تبانه وزعت عل ام الباحث بتصميم اس ق

ة المكو ن الدراس ة م ين ) ١٨٤(ن ن الالعب ينم ائل  واإلداري دربين ووس الموالم اء  اإلع وأعض
رتالشرف،  ي  وأظھ ة ف ائج الدراس م أننت ة  أھ ة بالناحي ي المرتبط ات ھ ة،المعوق ة  المالي ولجن

راف، ة  االحت ة لرعاي ة العام باب،والرئاس ة  الش ة،والناحي ين اإلداري ةوالالعب ب  ، وقل المالع
ات )٤٢(ووجود  الرياضي، اإلعالمائل ووس الرياضية،والمنشات  ه من مجموعة المعوق معوق

دم في ) ٨٦(المقترحة وھي  رة الق راف في ك ات االحت ة بمعوق ةالمتعلق ة  األندي  الشرقية،بالمنطق
ة  روق ذات دالل ود ف دم وج ين  إحصائيةوع ات  أراءب اه المعوق ة تج ة الدراس يةعين ي  األساس الت

  .الشرقيةفي المنطقة  ماف في رياضة كرة القدتحول دون االرتقاء بمستوى االحتر

ا  يكم رى الزعب وان ) ٢٠٠٣( أج ة بعن توى  دور"دراس وير مس ي تط راف ف  أداءاالحت
تبيان  استخدمو ".األردنفي  األنديةومدربين  إدارييالالعبين من وجھة نظر  أداةالباحث االس  ك

ة ا منمدربو اإداري) ١٦٧( من لجمع بيانات الدراسة، تكونت عينة الدراسة ازة  أندي الدرجة الممت
ي  دم ف رة الق لة ،األردنبك رة الس ى بك ة األول ة الدرج رت و .وأندي ة  أظھ ائج الدراس دور  أننت

ة الدراسة  األردنيينالالعبين  أداءاالحتراف في تطوير مستوى  ام حسب استجابات عين بشكل ع
اعي لألداءكانت بدرجة عالية  دا المجال االجتم اتومجال  ككل وللمجاالت ع وأظھرت  اإلمكان

ين  أداءفي دور االحتراف الرياضي في تطوير مستوى  إحصائيةالنتائج فروقا ذات داللة  الالعب
رة  الح ذوي الخب رة لص ر الخب ذلك متغي دربين وك الح الم ة ولص فة الوظيفي ر الص زى لمتغي تع

نوات٦( الح ) س دربين،ولص ائج  الم ر النت م تظھ ةول ة  أي روق ذات دالل ائيف ي دور  ةإحص ف
  .والمھنةلمتغير المؤھل العلمي  بعاالالعبين ت أداءاالحتراف الرياضي في تطوير مستوى 

ة ق ي دراس ا ويليامسون وف ة) ٢٠٠٠(ام بھ ذه الدراس دفت ھ ات نظر االتعرف  ھ ى وجھ ل
ة، ووصفالنساء اإلفريقيات األمريكيات بالنسبة الحتراف كرة السلة  رت  كمھن ي أث العوامل الت

وظيفي،رھن على اختا ات،  ال أداة لجمع البيان تبيان ك ة من استخدم الباحث االس ة مكون ى عين عل
وتم الخروج بالنتائج  معھن،وتم إجراء مقابالت ) سنة ٣٤سنة و ٢٤(أربع العبات أعمارھن بين 

ال الكلية، إلىثالثة من ھؤالء الالعبات احترفن اللعبة للخروج من الفقر والذھاب  أن :التالية  رغمب
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ات  واألصدقاء،السخرية واإلحباط من قبل العائلة  من ة ھؤالء الالعب ا أظھرت الدراسة رغب كم
ال ودعم  ى الحب والم ة،في الحصول عل ىباإلضافة  العائل ة ھؤالء  إل ك أظھرت الدراسة ثق ذل

  .مبكرةوامتالكھن مھارات عالية في ھذه اللعبة وممارستھن للعبة من سن  ،نبأنفسھالالعبات 
 

  الدراسة  إجراءات

  منھج الدراسة

  . استخدم الباحث المنھج الوصفي المسحي، وذلك لمالئمته لطبيعة وأھداف الدراسة

  الدراسةعينة مجتمع و

ون ة تك ع وعين ن  مجتم ة م درب) ٢٤(الدراس ن ام دربي م ة م ي  أندي د ف رة الي م  األردن،ك ت
رات عينة الدرا دأفرايبين توزيع ) ١(والجدول رقم  العمدية،اختيار العينة بالطريقة  سة على متغي

   .الدراسة

  .عينة الدراسة على متغيرات الدراسة أفرادتوزيع  ):١( جدول

  النسبة  التكرار  المستوى  المتغيرات الشخصية

  ,٧٥  ١٨ األولى درجة النادي

 ,٢٥ ٦ الثانية

  ١٦.٧ ٤ ثانوي المؤھل العلمي

 ٢٩.٩ ٧ دبلوم

 ٥٤.٢ ١٣ جامعي

 ٣٣.٣ ٨ دينار ٣٠٠-٢٠٠من الدخل الشھري

 ٢٠.٨ ٥ دينار ٤٠٠-٣٠٠١من 

  ٤٥.٨ ١١ دينار ٤٠٠أكثر من 
  

  الدراسة أداة

يلة لجمع المعلومات بغرض الوصول  تبيان كوس ىاستخدم الباحث االس الدراسة  أھداف إل
  .أسئلتھاعن  واإلجابة
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  أداة الدراسة بناء

اء  دف بن ة أداةبھ ة  الدارس ام الباحث بمراجع ول النظ األدبق وفرة ح ات المت ري والدراس
غ عددھا  الدراسة،موضوع  رات بل ام الباحث بوضع مجموعة من الفق م ق رة موزعة ) ٣٦(ث فق

د في  أربعةعلى  رة الي ة ك ل دور الالعب المحترف في تطوير مستوى لعب  األردنمجاالت تمث
م ) ٩( بواقع ك،يوضح ) ٢(فقرات لكل مجال ملحق رق د  ذل ديالت وال إجراءوبع مقترحات التع

رة لتصبح ) ١٢( إضافةالمحكمين تم  ة من  أداةفق ى ) ٤٨(الدراسة مكون رة موزعة عل ةفق  أربع
ي : مجاالت ھي اري(المجال الفن رة،) ١٣(تضمن ) المھ ) ١١( والمجال االقتصادي تضمن فق

رة) ١١(والمجال النفسي تضمن  فقرة، اعي تضمنفق رة) ١٣( ، والمجال االجتم م  .فق ملحق رق
  .ذلك يوضح) ٣(
  

  األداةصدق 

ن صدق  د م رض التأك ن أداةبغ ين م ى محكم ھا عل ام الباحث بعرض ة ق أصحاب  الدراس
راف الرياضيجفي م الخبرة واالختصاص د واالحت رة الي ة ك نھم ال لعب داء، وطلب م م إب  آرائھ

اس  رات لقي ذه الفق اتھم حول صالحية ھ دافومالحظ ة، أھ داء الدراس ث  وإب ن حي اتھم م اقتراح
ة صحة الف ة،قرات من الناحي ذي  اللغوي رات للمجال ال ه، درجتنومدى مناسبة الفق ا  تحت وتمثيلھ

ك  اجله،للغرض الذي صممت من  رات،وبعد جمع مالحظاتھم واقتراحاتھم حول صالحية تل  الفق
رتين  م شطب فق ادةتم تعديل الفقرات حيث ت ى  وإع ة عل رات المتبقي ع الفق عتوزي مجاالت،  األرب

راتالمحك حيث اجمع بتھا مين على صالحية الفق ى  ومناس ة عل ق أھداف الدراسة، واإلجاب لتحقي
  .أسئلتھا

  
  األداءثبات 

ار  تم ة االختب ادةإيجاد الثبات بطريق ار وإع ا  )Test-Retest( االختب ة قوامھ ى عين ) ٥(عل
ين  بوعين ب ي أس ا، وبفاصل زمن ارج عينتھ ن خ ة وم ع الدراس ن مجتم ارھم م م اختي دربين، ت م

ھالتطبي ق األداة نفس د تطبي ين، حيث أعي م حساب  اق ك ت د ذل تحت نفس الشروط والظروف وبع
  .ذلكيبين ) ٢(جدول رقم  .معامالت االرتباط بين التطبيقين على كل مجال واألداة ككل

  .الثبات بطريقة االختبار وإعادة تطبيقهمعامل  ):٢( جدول
  معامل االرتباط بين التطبيقين  المجال

  ٠.٨٤  المجال الفني
  ٠.٩٢  المجال االجتماعي
  ٠.٨٩  المجال االقتصادي

  ٠.٩٠  المجال النفسي
  ٠.٨٨  األداة ككل



  ٣٥١ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ومحمود الخطيب، كمال الخصاونه

  ٢٠١١، )٢(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( حاثلألب النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح م  يتض دول رق ن الج ع  أن) ٢(م ى جمي ين عل ين التطبيق اط ب امالت االرتب ع المع جمي
  الدراسة بأغراضتفي ، وھذه القيم )٠.٨٠(من  أكثرككل كانت  واألداةالمجاالت 

  
  األداءتصحيح 

  :نيأساسي جزأينمن  هانباالست تتكون

زء األول دربين ويتضمن: الج ن الم ة م ة الدراس راد عين ة ألف ات العام : ويختص بالمعلوم
  .)سنوات الخبرة، المؤھل العلمي، الدخل، الدرجة العلمية(

اني اعي، : (ختص بمجاالت أداة الدراسة وھيوي: الجزء الث ي، المجال االجتم المجال الفن
  .)المجال النفسيالمجال االقتصادي، 

تبان اإلجابةتكون سلم  رات االس ى فق اس ليكرت الخماسي  هعل من خمس درجات وفق مقي
 :وعلى النحو التالي

  درجة قليلة جداً   درجة قليلة    درجة متوسطة  درجة كبيرة  درجة كبيرة جداً   

   ١           ٢          ٣          ٤       ٥  

  :الحسابيالمتوسط  كما اعتمد المعيار التالي في الحكم على

  .متدنيةبدرجة مئوية  ٢.٣٣قل من أ .١

 بدرجة متوسطة ٣.٦٦ – ٢.٣٤من  .٢

 .كبيرةفما فوق بدرجة  ٣.٦٧ .٣
 

  إجراءات الدراسة

  :الخطوات التالية إجراءتم والنھائية  ابصورتھ هقام الباحث بإعداد االستبان

د عدد دوتح األداة،من صدق وثبات  التأكد .١ رادي ة الدراسة من خال إف اد عين ل سجالت االتح
 .لكرة اليد األردني

تبان) ٢٤(قام الباحث بتوزيع  .٢ ة دور الالعب المحترف  هاس ة الدراسة بھدف معرف ى عين عل
عاألردنفي تطوير لعبة كرة اليد في  م توزي تبان) ١٨( ، من وجھة نظر المدربين حيث ت  هاس

 .ثانيةالدرجة ال أنديةمدربين من ) ٦(، واألولىالدرجة  أنديةعلى مدربي 

ة  هقام الباحث بتوزيع االستبان .٣ ة االجرءات واالستفسارات المتعلق بنفسه حيث تم توضيح كاف
 .علية بشكل صحيح لإلجابة هبكيفية تعبئة االستبان
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تبياناتبلغ عدد  .٤ تبان) ٢٤(المسترجعة  االس م هاس ذي ت دد ال ه، وھو نفس الع ، وكانت توزيع
 .الفقرات ة علىاالستجابمستوفية لشروط  االستبياناتجميع 

غ .٥ م تفري تجابات وعولجت  ت اً  إحصائيااالس اليبوفق بة  اإلحصائية لألس ةالمناس  نع لإلجاب
 .الدراسة أسئلة

  
  متغيرات الدراسة

  .درجة النادي، المؤھل العلمي، الدخل الشھري: المتغيرات المستقلة

ة ى مجاالت اال استجاباتضمن وت :المتغيرات التابع ة الدراسة عل راد عين تبانأف : وھي هس
  .)المجال الفني، المجال االجتماعي، المجال االقتصادي، المجال النفسي(

  
  اإلحصائيةالمعالجة 

  :استخدم الباحث المعالجات اآلتية

 .الوسط الحسابي .١

 .االنحراف المعياري .٢

 .ن األحادييتحليل التبا .٣

  . رتباطالمعامل ا .٤
  

  عرض النتائج ومناقشتھا

ي عرض  ائج الدراسة لفيما يل ي ھدفت التعرف نت ى دور الالعب المحترف في االت ل
د  رة الي ة ك توى لعب وير مس هتط دربين األردني ر الم ة نظ ن وجھ ؤال م ى س اد عل ، باالعتم

  .الرئيسي الدراسة

من وجھة نظر  األردنما دور الالعب المحترف في تطوير مستوى لعبه كرة اليد في 
  المدربين؟

ة م اللدراسة األولعن السؤال  لالجاب ابيةستخراج المتوسطات ، ت ات  الحس واالنحراف
  .يوضح ذلك) ٣( ، جدولالدراسةلجميع مجاالت  المعيارية



  ٣٥٣ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ومحمود الخطيب، كمال الخصاونه

  ٢٠١١، )٢(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( حاثلألب النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الدراسةلجميع مجاالت  المعياريةواالنحرافات  الحسابيةالمتوسطات :  )٣(جدول 
  الدرجة   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجال

  كبيرة  ٠.٦٢ ٣.٧٥  المجال الفني 
  متوسطة  ٠.٥٥  ٣.٥١  تماعيالمجال االج

  متوسطة  ٠.٤٣  ٣.٠٧  المجال االقتصادي
  متوسطة  ٠.٤٣  ٣.٤٩  المجال النفسي

  متوسطة  ٠.٤٦  ٣.٤٥  ككل االداة

م يتضح ى إن) ٣( من الجدول رق ي بمتوسط حسابي  أعل ) ٣.٧٥(درجه كانت للمجال الفن
اري انحراف معي اء ) ٠.٦٢( وب م ج الث طه بم المج ه متوس اعي بدرج ابي االجتم ط حس توس

انحراف) ٣.٤٩( وجاء المجال النفسي بدرجه متوسطه )٠.٥٥( معياري ، وبانحراف)٣.٥١(  وب
اري غ ) ٠.٤٣( معي ا بل ا،بينم ابي  أدن اري) ٣.٠٧(متوسط حس انحراف معي ال  )٠.٤٣( وب للمج

  .االقتصادي وبدرجه متوسطه

يس د ور الالعب المحترف كما تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحرافات للفقرات التي تق
دربين ،لكل مجال من مجاالت   األردنفي تطوير مستوى لعبة كرة اليد في  ة نظر الم من وجھ

  :توضح ذلك) ٧ الى ٤من (الجداول  والدراسه على حدا 

  المجال الفني: األولالمجال 

دول  طات : )٤(ج ابيةالمتوس ات  الحس ةواالنحراف رات  المعياري يللفق ب  الت يس دور الالع تق
يمن وجھة نظر المدربين  األردنلمحترف في تطوير مستوى لعبة كرة اليد في ا ي  ف المجال الفن

  .مرتبه تنازليا

  الفقرة الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الرتبة

افس   ٤ ق التن ي خل ھم ف رف يس ب المحت ود الالع وج
  الكبير بين الالعبين

١  ٠.٨٣ ٤.٢٠  

و  ١ ى تط رف عل ب المحت اعد الالع ة يس ير الحال
  المھارية والخططية لدى الالعبين 

٢ ٠.٣٣  ٤.١٢  

ين   ٢ زام الالعب يسھم وجود الالعب المحترف في الت
  بالتدريب بشكل جدي 

٣  ٠.٤١  ٤.٠٠  

دى   ٨ ة ل ارات الفني رف المھ ب المحت ي الالع ينم
  الالعبين المحليين 

٤  ٠.٨٠  ٣.٩٥  

ين   ١١ يوفر الالعب المحترف فرص االحتكاك مع العب
  يين دول

٥  ٠.٨٩  ٣.٨٧  
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 )٤(تابع جدول رقم ... 

  الفقرة الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الرتبة

و   ١٠ ي نح وي لالعب ع ق رف داف ب المحت ود الالع وج
  التميز 

٦  ١.٠٦  ٣.٧٩  

ى   ٦ ة عل جع األندي رف يش ب المحت ود الالع وج
  المشاركة في البطوالت الدولية 

٧  ٠.٩٦  ٣.٦٦  

د الالعب ا  ١٢ ات ضمن يزي دد الترتيب ن ع رف م لمحت
  الفريق 

٨  ٠.٧٦  ٣.٦٢  

ون   ٣ دربين يطلع ل الم رف يجع ود الالعب المحت وج
  على الطرق الحديثة للتدريب 

٩  ١.٠٥  ٣.٥٨  

ق   ١٣ اھم الفري ادة تف ي زي رف ف ب المحت ھم الالع يس
  داخال الملعب 

١٠  ٠.٧١  ٣.٥٨  

ي   ٩ ع من مستوى الالعب المحل وجود المحترف يرف
  من قوة المنتخب الوطني  مما يزيد

١١  ١.٢٨  ٣.٥٤  

وفير   ٧ ى ت ادي إل دفع الن رف ي ب المحت ود الالع وج
  معسكرات خارجية للفريق قبل بداية الدور

١٢  ١.٠٢  ٣.٥٠  

اء   ٥ ن أخط ل م ي التقلي ھم ف رف يس ود المحت وج
  الالعبين داخل الملعب 

١٣  ٠.٩٩  ٣.٢٩  

    ٠.٦٢  ٣.٧٥  المجال الفني  

م يتضح دول رق ن الج ى إن) ٤( م ب  أعل يس دور الالع ي تق رات الت ابي للفق ط حس متوس
د في  رة الي ه ك ى المجال  األردنالمحترف في تطوير مستوى لعب دربين عل ة نظر الم من وجھ

افس " :والتي تنص على) ٤( رقم للفقرةالفني كانت  ق التن وجود الالعب المحترف يسھم في خل
م )٠.٨٣(معياري  نحرافوا) ٤.٢٠(متوسط حسابي ب" الكبير بين الالعبين رة رق ، ثم جاءت الفق

ى) ١( ي تنص عل ى تطوير " :والت رف عل اعد الالعب المحت ةيس دا  الحال ة ل ه والخططي المھاري
ين غ" المعلم ابي بل ط حس غ) ٤.١٢( بمتوس اري بل انحراف معي ط )٠.٣٣( وب اء المتوس م ج ، ث
اري) ٤.٠٠( الحسابي م) ٠.٤١( وانحراف معي رة رق ىوالتي ت) ٢( الفق يسھم وجود " :نص عل

دريب بشكل جدي ين بالت زام الالعب ي الت رف ف م"الالعب المحت رة رق اءت الفق ي ) ٨( ، وج والت
ى ارات  ينمي الالعب المحترف" :تنص عل ةالمھ ين الفني ين المحلي دا الالعب بمتوسط حسابي " ل

غ) ٣.٩٥( اري بل انحراف معي غ ) ٠.٨( وب ا بل ابينم ابي  أدن ط حس انحرا )٣.٢٩(متوس  فوب
م ) ٠.٩٩(معياري  رة رق ى) ٥(للفق ي " والتي تنص عل ادي إل دفع الن وجود الالعب المحترف ي

  ".توفير معسكرات خارجية للفريق قبل بداية الدوري
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ى )٣؛٧٥( كما بلغ المجموع الكلي للمتوسطات الحسابية دل عل وھو متوسط حسابي عال وي
دربين  األردنعال لالعب المحترف في تطوير مستوى لعبة كرة اليد في دور ة نظر الم من وجھ
  .المجال الفني في

ق،  إن يتضح مما سبق ه الفري ين العبي افس ب وجود الالعب المحترف يزيد من مستوى التن
ه  الي تشجيع االندي وطني، وبالت وة المنتخب ال د من ق ا يزي ويرفع من مستوى الالعب المحلي مم

ى  اركةعل ي البطوالت  المش ةف د اتفقت نتيجة الدولي ذه ، وق ة  الدراسةھ ع نتيج اتي  دراسةم بھب
ى أن أظھرتحيث ) ١٩٩٥( عيسى ودراسة) ١٩٩٥( ان الدراستان إل ائج ھات وجود الالعب  نت

  .المحترف يرفع من المستوى الفني للعبه محليا ودوليا األجنبي

  المجال االجتماعي: المجال الثاني

دول  طات :  )٥(ج ابيةالمتوس ات  الحس ةواالنحراف ب  المعياري يس دور الالع ي تق رات الت للفق
ي  د ف رة الي ة ك توى لعب وير مس ي تط رف ف ن  األردنالمحت ةم دربين  وجھ ينظر الم ال  ف المج

  .االجتماعي مرتبا تنازليا

  الفقرة الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الرتبة

رف يس  ٦ ب المحت ود الالع ن وج ام م ى االھتم اعد عل
   اإلعالمجانب 

١  ٠.٧٧ ٤.٠٨  

ر   ٤ تم أكث ادي يھ ل الن رف يجع ب المحت ود الالع وج
  بالالعبين 

٢ ٠.٦٩  ٣.٩٥ 

رة   ٢ ين نظ ي تحس رف ف ب المحت ود الالع ھم وج يس
  المجتمع للعبة 

٣  ٠.٧٠  ٣.٨٣  

ادة الحضور   ٥ ي زي رف ف ود الالعب المحت ھم وج يس
  الجماھيري 

٤  ١.٠٣  ٣.٧٥  

ف وج  ١٣ ي التكي اعد ف رف يس ب المحت ود الالع
  االجتماعي 

٥  ٠.٨٨  ٣.٥٤  

يساعد الالعب المحترف على خلق النظام االجتماعي   ٩
  لدى الالعبين 

٦  ٠.٨٣  ٣.٤٥  

اعد   ١٠ رفين تس ين المحت ة لالعب ع االيجابي رة المجتم نظ
  على ممارسة اللعبة 

٧  ٠.٩٣  ٣.٤٥  

روا  ٧ ى ال لبا عل ؤثر س رف ي ب المحت ود الالع بط وج
  االجتماعية بين الالعبين 

٨  ٠.٩٦  ٣.٣٧  

ين   ٨ ى تجمع الالعب يساعد وجود الالعب المحترف عل
  خارج نطاق التدريب والمنافسات 

٩  ٠.٩١  ٣.٣٣  
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 )٥(تابع جدول رقم ... 

  الفقرة الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الرتبة

من   ١٢ ات ش دد الترتيب ن ع رف م ب المحت د الالع يزي
   الفريق

١٠  ٠.٧٦  ٣.٣٣  

ين   ١١ ى التواصل ب ث عل رف يح ب المحت ود الالع وج
  .الفرقالدول لعقد دورات رياضية بين 

١١  ٠.٩٠  ٣.٢٩  

لوكيات   ١ ر س ي تطي رف ف ود الالعب المحت ھم وج يس
  الالعبين نحو األفضل 

١٢  ٠.٨٨  ٣.٢٩  

  ١٣  ٠.٨٨  ٣.٢٠  يزيد الالعب المحترف من تماسك الفريق  ٣
    ٠.٥٥  ٣.٥١  المجال االجتماعي  

م يتضح دول رق ن الج ى إن) ٥( م ب  أعل يس دور الالع ي تق رات الت ابي للفق ط حس متوس
ي  د ف رة الي ة ك توى لعب وير مس ي تط رف ف دربين  األردنالمحت ة نظر الم ن وجھ يم ال  ف المج

م رة رق ت للفق اعي كان ى) ٦( االجتم نص عل ي ت ى " :والت اعد عل رف يس ب المحت ود الالع وج
ب  ن جان ام م المااالھتم ابي " إلع ط حس اري) ٤.٠٨(بمتوس راف معي اءت ) ٠.٧٧( وانح م ج ث

الالعبين" والتي تنص على) ٤(الفقرة رقم  ر ب تم اكت ادي يھ " وجود الالعب المحترف يجعل الن
ابي ط حس اري )٣.٩٥( بمتوس راف معي ابي)٠.٦٩( وانح ط الحس اء المتوس م ج  )٣.٨٣( ، ث
ىوالت) ٢( الفقرة رقم) ٠.٧٠( وبانحراف معياري يسھم وجود الالعب المحترف " :ي تنص عل
رة  ين نظ ي تحس عف اءت  ،"المجتم رةوج نص ) ٥( الفق ي ت ىوالت ب " :عل ود الالع ھم وج يس

غ" المحترف في زيادة الحضور الجماھيري غ) ٣.٧٥( بمتوسط حسابي بل اري بل  وانحراف معي
غ ) ١.٠٣( ا بل ابينم ابي  أدن ط حس اري) ٣.٠٨(متوس انحراف معي مللف )٠.٨٨( وب رة رق ) ٣( ق

  ".يزيد وجود الالعب المحترف من تماسك الفريق" :علىوالتي تنص 

غ  ا بل دلكم طات  المع ي للمتوس ابيةالكل ب ) ٣.٥١( الحس ط لالع ى دور متوس دل عل وي
د في  رة الي ة ك ى المجال  األردنالمحترف في تطوير مستوى لعب دربين عل ة نظر الم من وجھ

  .االجتماعي

ام وجود ال أنمما سبق  يظھر د من االھتم ات، اإلعالمالعب المحترف يزي ويشجع  بالمباري
ين  ادة المنافسات ب رق وزي ين الف األندية على التواصل مع الدول األخرى لعقد دورات رياضيه ب

ة الر وزاألندي ي الف ة ف ددة والرغب ية المتع د ا ،ياض اب ظوق ات أن األلع ن الدراس دد م رت ع ھ
ات لل رد مباري ن مج ت م راغ الرياضية انتقل ل الف لية وقت ىتس ل  إل ه واقتصاديه مث وه اجتماعي ق

ى ) ١٩٨٧(دراسة مالتبي  ود عل ه تع ويؤدي الالعبين واالدرايين االحتراف لما له من آثار ايجابي
ة وتطوير حال ةتالالعب، من حفظ لحقوقه المالي ع بشھره واسعة،ه البدني ه  ، والتمت ق مكان وتحقي

  ).١٩٩٩( مأنينة على مستقبله مثل دراسة ابو صبيحوإكساب الالعب الط ،اجتماعيه متميزة
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  المجال االقتصادي :المجال الثالث

دول  طات :  )٦(ج ابيةالمتوس ات  الحس ةواالنحراف ب  المعياري يس دور الالع ي تق رات الت للفق
ا  فيوجھة نظر المدربين  اليد منالمحترف في تطوير مستوى لعبة كرة  المجال االقتصادي مرتب

  .تنازليا

  قرةالف
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الرتبة

ود  ون وج م ال يتقبل رف تجعلھ ب المحت عف الالع ض
  الالعب المحترف 

١  ٠.٨٣  ٤.٠٠  

دعم  وفير ال ى ت اعد عل رف يس ب المحت ود الالع وج
  المالي من دائرة النادي

٢  ٠.٧٣  ٣.٧٥  

ة بشكل  يسھم وجود الالعب المحترف في تسويق اللعب
  أفضل 

٣  ٠.٩٦  ٣.٦٦  

وفير مصادر دعم  يسھم وجود الالعب المحترف في ت
  )شركات، مؤسسات(مختلفة للنادي 

٤  ٠.٩٧  ٣.٥٠  

ة  ىوجود الالعب المحترف يدفع األندي اد خطط  إل إيج
  لتسويق اللعبة لتعزيز المردود االقتصادي 

٥  ١.٠٢  ٣.٥٠  

اد  دفع االتح ىوجود الالعب المحترف ب دعم  إل ع ال رف
   لألنديةالمالي 

٦  ٠.٨٠  ٣.٢٩  

اد  ة االقتص ي تنمي رف ف ب المحت ود الالع ھم وج يس
  الدولي 

٧  ٠.٩٠  ٢.٩٥  

ادة  ى زي ي عل اعد الالعب المحل ود الالعب ال يس وج
  دخلة الشھري 

٨  ١.٠٢  ٢.٥٠  

ؤثر  ذي يتقاضاه الالعب المحترف ي الدخل الشھري ال
  الالعبين  أداءسلبا على 

٩  ٠.٩٢  ٢.٣٧  

لبا ؤثر س رف ي ب المحت ود الالع ين  وج ى الالعب عل
  العاديين ويقلل فرصھم 

١٠  ٠.٧٢  ٢.٢٠  

ات  ات النفق عف ميزاني رف يض ب المحت ود الالع وج
  لألندية

١١  ٠.٩٥  ٢.٠٤  

    ٠.٤٣  ٣.٠٧  المجال االقتصادي

م  يتضح دول رق ن الج ى أن) ٦(م ب  أعل يس دور الالع ي تق رات الت ابي للفق ط حس متوس
ي  د ف رة الي ة ك توى لعب وير مس ي تط رف ف دربين  ألردناالمحت ة نظر الم ن وجھ يم ال  ف المج

ون " :والتي تنص على) ٥( رقم للفقرةاالقتصادي كانت  م ال يتقبل ين تجعلھ ضعف رواتب الالعب
م جاءت ) ٠.٨٣( وانحراف معياري )٤.٠٠( بمتوسط حسابي بلغ" وجود المحترف رةث م الفق  رق
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ى) ٦( نص عل ي ت وفير ا" :والت ى ت اعد عل رف يس ود الالعب المحت ن وج الي م دعم الم  إدارةل
ادي ابي" الن غ )٣.٧٥( بمتوسط حس اري بل راف معي ابي)٠.٧٣( وانح اء المتوسط الحس م ج  ، ث

اري )٣.٦٦( م )٠.٧٣( وبانحراف معي رة رق ى) ٢( للفق يسھم وجود الالعب " :والتي تنص عل
ةالمحترف في تسويق  رةوجاءت  ،"أفضلبشكل  اللعب م  الفق ى) ١(رق يسھم " :والتي تنص عل

وفير مصادر دعم و ةجود الالعب المحترف في ت ادي مختلف بمتوسط " )شركات، مؤسسات( للن
ابي غ )٣.٥٠(  حس اري بل راف معي غ )٠.٩٧( وانح ا بل ا، بينم ابي أدن ط حس  )٢.٠٤( متوس

ف يضعف وجود الالعب المحتر" :والتي تنص على) ٣(رقم  للفقرة) ٠.٩٥( وبانحراف معياري
  ".ميزانيات النفقات لالنديه

غ  ا بل دلكم طات  المع ي للمتوس ابيةالكل ب ) ٣.٠٧( الحس ط لالع ى دور متوس دل عل وي
ي  د ف رة الي ة ك توى لعب وير مس ي تط رف ف دربين  األردنالمحت ة نظر الم ن وجھ يم ال  ف المج

  .االقتصادي

ادي من  ة للن يظھر مما سبق أن وجود الالعب المحترف يسھم في توفير مصادر دعم مختلف
ل الشركات والمؤ ديم قب ذه الشركات لتق ة بتشجيع ھ ام الدول ك من خالل قي سسات الخاصة، وذل

ا الدعم عن طريق تسھيالت وخصومات قيمه د اطھرت  ،الدعم من الضرائب والقروض عليھ وق
ة الرياضية في  عدد من الدراسات أن شركات التسويق تساھم بشكل ايجابي في تطوير الحرك

على مجال الدعاية واإلعالم اكتر من المجاالت األخرى، األردن ولكن اھتمامھا بالدرجة األولى 
ة، باب والرياض ة للش ة العام ل الھيئ ه مث ل قانوني ادر تموي ن مص ث ع ه البح ى االندي  وان عل

ه  ل االندي ة وتحوي دعم الرياض ة ل وال الالزم وفر األم ي ي ندوق وطن اء ص رورة إنش ىوض  إل
اتي شركات استثماريه أو قيام بعض المؤسسات الوطنية بتب ني ھذه االنديه لدعمھا مثل دراسة بھب

  ).٢٠٠٣( ، ودراسة الشرع)١٩٩٥(

  المجال النفسي: المجال الرابع

دول  طات :  )٧(ج ابيةالمتوس ات  الحس ةواالنحراف ب  المعياري يس دور الالع ي تق رات الت للفق
ي رف ف ي  المحت د ف رة الي ة ك توى لعب وير مس دربين  األردنتط ة نظر الم ن وجھ يم ال  ف المج

  .النفسي مرتبه تنازليا

  الفقرة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الرتبة

وجود المحترف  أھمية إلىيجب توعية الالعبين المحترفين 
  مع الفريق قبل عملية التعاقد

١  ٠.٦٥  ٤.٤٥  

ىيسھم وجود الالعب المحترف  وعي الرياضي  إل ادة ال زي
  بين الالعبين 

٢  ٠.٩٩  ٣.٨٧  

ين داخل وجود الالعب المحتر ات الالعب ف يرفع من معنوي
  الملعب

٣  ٠.٩٤  ٣.٨٧  
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  )٧(تابع جدول رقم ... 

  الفقرة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الرتبة

دى  ة ل ل الطمأنين ن عوام رف م ب المحت ود الالع د وج يزي
  الالعبين

٤  ٠.٥٣  ٣,٨٧  

ن  تخلص م ى ال ب عل اعد اللع رف يس ود الالعب المحت وج
  الحساسة واالخيرة من المباراة  وقاتاألالقلق والخوف في 

٥  ٠.٥٦  ٣.٦٦  

ؤدي  رف ي ب المحت ود الالع ىوج ين  إل ة الالعب ادة ثق زي
  بأنفسھم 

٦  ٠.٩٧  ٣.٥٠  

ن  د م رف يزي ود الالعب المحت زوج ي  تركي الالعب المحل
  المباراة  أثناء

٧  ١.٠٦  ٣.٤٥  

ىيدفع وجود الالعب المحترف الالعبين  ار إل رام  إظھ االحت
  كبير  بشكلل لبعضھم المتباد

٨  ٠.٨٨  ٣.٤١  

  ٩  ١.١٢  ٣.١٦  يقلل وجود اللعب المحترف من تفاھم الفريق داخل الملعب 
وجود الالعب المحترف يزيد من ارتباك الالعبين وارتكاب 

   األخطاء
١٠  ٠.٩٢  ٢.٥٨  

وجود الالعب المحترف يجعل الالعبين يفكرون بالفوز فقط 
  األخرىالجوانب  وإھمال

١١  ١.١٤  ٢.٥٤  

    ٠.٤٣٣  ٣.٤٩  المجال النفسي

م يتضح دول رق ن الج ب ) ٧( م يس دور الالع ي تق رات الت ابي للفق ط حس ى متوس أن أعل
ى المجال  دربين عل ة نظر الم د في األردن من وجھ رة الي ة ك المحترف في تطوير مستوى لعب

وجود المحترف  ةاھمي إلىيجب توعية الالعبين " :والتي تنص على) ٣( النفسي كانت للفقرة رقم
د ه التعاق اري )٤.٤٥( بمتوسط حسابي" مع الفريق قبل عملي م جاءت )٠.٦٥( وانحراف معي ، ث

ين " :علىوالتي تنص  )١( رقم الفقرة يسھم وجود الالعب المحترف في زيادة الوعي الرياضي ب
ين ابي" الالعب ط حس اري )٣.٧٨( بمتوس انحراف معي ابي ) ٠.٩٩( وب ط الحس اء المتوس م ج ث

اري  )٣.٨٧( انحراف معي رة )٠.٩٤(وب م للفق نص ) ٧( رق ي ت ىوالت ب " :عل ود الالع وج
ين داخل  ات الالعب ع من معنوي رف يرف بالمحت رةوجاءت  ."الملع م الفق ي تنص  )١٠( رق والت

د وجود الالعب المحترف من عوامل " :على ةيزي ين الطمأنين دا الالعب غ" ل  بمتوسط حسابي بل
غ )٣.٨٧( اري بل انحراف معي غ ) ٠.٥٣( وب ا بل ابي ىأدنبينم ط حس انحراف  )٢.٥٤( متوس وب

رة )٠.٤٣( معياري م للفق ىوالتي تنص ) ٤( رق ين " :عل وجود الالعب المحترف يجعل الالعب
  ".األخرىالجوانب  وإھماليفكرون بالفوز فقط 

ي للمتوسطات  المعدلكما بلغ  ابيةالكل ى دو) ٣.٤٩( الحس دل عل العب المحترف في ا روي
  .المجال نفسه فيمن وجھة نظر المدربين  األردنتوى لعبة كرة اليد في تطوير مس
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ك عن  اإلعداد أھميةيظھر مما سبق  النفسي لالعبين لالرتقاء بمستوى االتزان االنفعالي وذل
ه  ل عملي ق قب ع الفري رف م ود الالعب المحت ين بوج ة الالعب ق توعي دطري د التعاق رت، وق  اطھ

رون  أن )١٩٩٧( باول وباري دراسة ا ي دفوعين باألن ين الم  الرياضية األلعاب أھداف أنالالعب
ه ات مالي دوان الرياضي، الوضع االجتھي مكافئ اعي، والع دفوعون  ،م ين الم رى الالعب ا ي بينم

  .الرياضيةوالروح  البدنية اللياقةھي  الرياضية األلعاب أھدافبالعمل ان 

ت دالله احصائيه لدور الالعب المحترف ھل ھناك فروق ذا:الثاني المتعلقه بالتساؤل النتائج
رات  ا من تغي دربين تبع ة نظر الم ه من وجھ د االردني رة الي ة ك  الدراسةفي مستوى تطوير لعب

  ) .الدخل الشھريو المھنة و المؤھل العلمي و درجه النادي(

ة اني  لالجاب ؤال الث ن الس ةع طات للدراس تخراج المتوس م اس ابية، ت ات  الحس واالنحراف
وتم تطبيق  ،)الدخل الشھري ،المھنة المؤھل العلمي، درجه النادي،( الدراسةلمتغيرات  يةالمعيار

  .ذلك انيوضح )٩( و )٨(والجدوالن .للكشف عن ھذه الفروقاألحادي  تحليل التباين

دول  طات :  )٨(ج ابيةالمتوس ات  الحس ةواالنحراف ا المعياري رات لل تبع يهمتغي ه ( الشخص درج
  .)الشھري ، المھنة، الدخلميالعل ، المؤھلالنادي

  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  العدد  المستوى  المتغيرات الشخصية
  ٣.٤٨ ٣.٤٨  ١٨  األولى  درجة النادي

  ٣.٣  ٣.٣٨  ٦  الثانية
  ٠.٠٥  ٣.٦٥  ٤  ثانوي  المؤھل العلمي

  ٠.٢٦  ٣.٣٨  ٧  دبلوم
  ٠.٥٩  ٣.٤٣  ١٣  جامعي

  ٣.٦٢  ٣.٦٢  ١٥  موظف حكومة  المھنة
  ٣.٣١  ٣.٣١  ٣  ف قطاع خاصموظ
  ٣.٣٨  ٣.٣٨  ٢  حرة أعمال

  ٢.٩٧  ٢.٩٧  ٤  مدرب كرة يد
  ٠.٦٧  ٣.٤٥  ٨  دينار ٣٠٠-٢٠٠من  الدخل الشھري

  ٠.١٤  ٣.٦٤  ٥  دينار٤٠٠-٣٠١من
  ٠.٣٦  ٣.٧٣  ١١  ٤٠٠من  أكثر

م يتضح دول رق ن الج روق  أن) ٨( م اك ف هھن يطة ظاھري طات  بس ين المتوس ابيةب  الحس
دخلالعلمي ، المؤھلدرجه النادي(يرات بمستويات متغ ة، ال ذا ) الشھري ، المھن وللكشف عن ھ

  .يبين ذلك )٩( رقم ، والجدولاألحادي م تطبيق تحليل التباينالفروق ت
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دور الالعب المحترف في تطوير مستوى  في فروقال لداللة األحاديتحليل التباين :  )٩(جدول 
  .المدربينمن وجھة نظر  األردنلعبة كرة اليد في 

المتغيرات 
  الشخصية

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة
الداللة 
  اإلحصائية

  ٠.٠٠١  ١٥.٣٦٣  ١.٥٣٥  ١  ١.٥٣  درجة النادي
  ٠.١٩٢  ١.٨٤٣  ٠.١٨٤  ٢  ٠.٣٦  المؤھل العلمي

  ٠.٠٠١  ٠.٣٥٠  ٠.٨٣٤  ٣  ٢.٨٠  المھنة 
  ٠.١٦٥  ٢.٠٣٥  ٠.٢٠٣  ٢  ٠.٤٠  الدخل الشھري

  -  -  ٠.١٠٠  ١٥  ١.٤٩  الخطأ
  -  -  -  ٢٣  ٢٩١.٨٠  المجموع

  :ما يلي )٩( من الجدول يتضح

ه )٠.٠٠١(وبدالله احصائيه  )١٥.٣٦٣( لمتغير درجه النادي بلغت) f(قيمة  أن .١ ، وھي قيم
هدا ائيا ل توى  إحص د مس ةعن ود ) a=0.05( الدالل دل وج ا ي روقمم ب  ف ين دور الالع ب

د ف رة الي ه ك رف وتطوير مستوى لعب دربين األردني المحت ة نظر الم ن وجھ ، ولصالح م
ى الدرجة ابي األول غ المتوسط الحس ابي  )٣.٤٨( حيث بل غ المتوسط الحس ا بل ةبينم  للدرج
  ).٣.٣٨( الثانية

ه )٠.١٩٢( وبدالله احصائيه )١.٨٤٣( لمتغير المؤھل العلمي بلغت) f( قيمة أن .٢ ، وھي قيم
ه  ر دال توى  إحصائياغي د مس ةعن ود ) a=0.05( الدالل دم وج ى ع دل عل ا ي ةمم ين  عالق ب

من وجھة نظر المدربين تبعا  األردنالالعب المحترف في تطوير مستوى لعبة كرة اليد في 
  .لمتغير المؤھل العلمي

ر  )f(قيمة  أن .٣ ةلمتغي ة )٩.٣٥٠( بلغت المھن ه  )٠.٠٠١( االحصائيه والدالل ه دال وھي قيم
توى  د مس ائيه عن ةاحص دل  )a=0.05( الدالل ا ي ب مم ين دور الالع ه ب ود عالق ى وج عل

دربينم األردنالمحترف في تطوير مستوى لعبة كرة اليد في  ة نظر الم والكشف  ،ن وجھ
  .يوضح ذلك )٨( عن ھذا العالقه جدول رقم

دااله احصائيه  )٢.٠٣٥( لمتغير الدخل الشھري بلغت) f( قيمة أن .٤ ه  )٠.١٦٥(وب وھي قيم
ةمما يدل على عدم وجود ) a=0.05( الداللةعند مستوى  إحصائياغير داله  في دور  عالق

مدربين تبعا من وجھة نظر ال األردنالالعب المحترف في تطوير مستوى لعبة كرة اليد في 
  .لمتغير الدخل الشھري
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ار:  )١٠(جدول  روق في دور الالعب المحترف ) scheffe( نتائج اختب ع الف للكشف عن مواق
  .المھنةمن وجھة نظر المدربين تبعا لمتغير  األردن في تطوير مستوى لعبة كرة اليد في

  المھنة
الوسط 
  الحسابي

مدرب كرة 
  اليد فقط

موظف قطاع 
  خاص

أعمال 
  حرة

موظف 
  حكومة

  *٠.٦٥        ٢.٩٧  مدرب كرة اليد فقط
          ٣.٣١  موظف قطاع الخاص

          ٣.٣٨  أعمال حرة
        *٠.٦٥  ٣.٦٢  موظف حكومة

د فقط(مواقع الفروق كانت بين ان ) ١٠( من الجدول رقم يتضح رة الي  موظف(و) مدرب ك
ة الح ) حكوم ةلص ف ( المھن ةموظ ط) حكوم غ المتوس ث بل ابي .حي ف ( الحس ةلموظ ) الحكوم

  ).٢.٩٧) (فقطلموظف كرة اليد ( في حين بلغ المتوسط الحسابي )٣.٦٢(

رات من خالل عرض النتائج تبين عدم وجود فروق ذات دالله احصائيه بين مستويات م تغي
ى دو ،دي والمؤھل العلمي والدخل الشھريالنا د عل رة الي دربين ك  روھذا يدل على اتفاق جميع م

د في األردن، حيث يعمل الالعب المحترف الالعب المحترف في تطوي رة الي ة ك ر مستوى لعب
اعي والنفسي واالقتصادي، ي واالجتم ة من حيث المجال الفن ى تطوير مستوى اللعب ود  عل ويع

إدراك المدربين ألھمية  إلىفي اتفاق المدربين على اختالف مستويات المتغيرات المختلفة  السبب
د اطھرت  إلىإما بالنسبة  الالعب المحترف في تطوير لعبة كرة اليد في األردن، ة فق متغير المھن

ومي، ود السبب في  النتائج وجود اختالفات بين المدربين لصالح موظفين القطاع الحك ا يع وربم
ك ذ ىل ي القطاعات األخرى  إل دربين ف ل من الم ة اق األمور المادي ة ب ام موظفي الحكوم ان اھتم

دربين في المھن األخرى  ر من الم دريب اكت وبالتالي رغبة المدربين في الوظائف الحكومية بالت
د في ظمما انعكس ذلك على وجھات ن رة الي ة ك رھم حول دور الالعب المحترف في تطوير لعب

  .األردن
  
  الستنتاجات والتوصياتا

  الدراسةالباحث من خالل نتائج  إليھافيما يلي االستنتاجات والتوصيات التي توصل 

  االستنتاجات  :أوال

  االستنتاجات التالية إلىفي ضوء النتائج ومناقشتھا تم التوصل 

ةوجود الالعب المحترف في  .١ ارات  أندي ة المھ ه يسھم في تنمي د االردني رة الي ةك دى  الفني ل
  .مستوى المھارياللالعبين المحليين وبالتالي زيادة التنافس بينھم على ا

ى  .٢ درب عل جع الم رف يش ود الالعب المحت تطالعوج رق  االس ى الط ةعل دريب  الحديث للت
 .األردنداخل وخارج  األخرىوتبادل الخبرات مع مدربي االنديه 
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 .اليد االردنيه كرة بأندية اإلعالموجود الالعب المحترف يزيد من اھتمام وسائل  .٣

 .المؤسسات والشركات ووجود الالعب المحترف يزيد من الدعم المالي لالنديه من االتحاد  .٤

  .الالعبين المحليين ىوجود الالعب المحترف في الفريق يزيد من الوعي الرياضي لد .٥

  التوصيات  :ثانيا

  :يوصي الباحث بما يلي الدراسة إليھا تفي ضوء النتائج التي توصل

رق ا ضرورة .١ ةستدعاء العبين محترفين لمشاركه الف ذلك من  المحلي ا ل دةلم في تطوير  فائ
  .األردنفي  اللعبةمستوى 

ة اطالع المدربين على الطرق ضرورة .٢ ق  الحديث دريب عن طري ى إخضاعھمللت دورات  إل
 .اليدواالتحاد الدولي لكرة  األجنبية األنديةتدريبيه دوليه بالتعاون مع 

ائل .٣ ام وس الم ضرورة اھتم ين  اإلع ى الالعب ليط الضوء عل ه، وتس د االردني رة الي ة ك بأندي
 .المحليين

ه  .٤ زيادة اھتمام الشركات والمؤسسات الخاصة باألندية الرياضية ودعمھا ماديا، وخاصة أندي
 .كرة اليد

دا عن وجود الالعب المحترف ،سواء ظحسين نتضرورة  .٥ ة بعي   بواسطةره المجتمع للعب
الم ق  اإلع ةالتعن طري ول  غطي دوات ح ات والن ق الحلق ات او عن طري ه للمباري االعالمي
  .اللعبة
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