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  ملخص
ى  ى التعرف عل ة إل دفت الدراس ي  الصعوباتھ قالت ة  تعي ن ممارس امعيين م اتذة الج األس

ة الدراسو، األنشطة الرياضية ت عين ن ) ١٠٦( ةتكون م  ةتذاأسم ة الخاصة ت ات األردني الجامع
ع  ن مجتم وائية م ة عش ارھم بطريق ةاختي ة  ،الدراس في لمالئمت نھج الوص ان الم تخدم الباحث اس

ة ة الحالي ال  .الدراس ية والمج ات الرياض ال االمكان االت مج ة مج ى اربع ة عل تملت الدراس واش
 وتوصلت .بات تتعلق بالجانب االجتماعيالصحي والبدني والمجال النفسي والمجال الرابع صعو

امعيين ووجالى عدم الدراسة  اتذة الج د عالقة بين صعوبات ممارسة األنشطة الرياضية لدى األس
عالقة بين صعوبات ممارسة األنشطة الرياضية د ووج إلى أظھرتبينما  ،تعزى لمتغير الجنس

ر ر العم زى لمتغي امعيين تع اتذة الج دى األس ذلك ك ،ل ة فت الشك ىدراس ة بد ووج إل ين عالق
ر المؤھل العلمي، صعوبات تتعلق بالمجال الصحي و البدني لدى األساتذة الجامعيين تعزى لمتغي

ً  توجد امعيين تعزى  ايضا اتذة الج عالقة بين صعوبات ممارسة األنشطة الرياضية ككل لدى األس
وفير االداوت واالج واوصت .لمتغير المؤھل العلمي ة الدراسة بضرورة ت زة الرياضية الكافي ھ

ات و ي الجامع بة ف اوالمناس د الجامع ي المرافق وبت تزوي اط الرياض ة بالنش ات الخاص المنش
ديل المالبس ،اضيةمالعب ريوساحات  ،صاالت رياضية مغلقة( ادة  ،)غرف لتب وضرورة إع

ات وظروف  ى التعارض مع أوق ؤدي إل النظر في تخطيط وتنظيم النشاط الرياضي بحيث ال ي
د ممارسة النشاط الرياضي عمل ام بعوامل األمن والسالمة عن اتذة في الجامعات واالھتم  االس
  .النشاط الرياضي يممارس تعيقمشابھة للصعوبات التي  اتجراء دراسإاخيراً و

ة ات المفتاحي عوبات: الكلم طة الص ة األنش ة، ممارس ة الخاص ات األردني اتذة الجامع ، أس
 .الرياضية
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Abstract 
The current study aimed to identify the obstacles faced by the 

university professor in practicing sports activities. The study sample 
consisted of (106) professors in private Jordanian universities who were 
randomly selected from the population of the study. The researchers have 
used the descriptive method for this study. The study includes four 
domains that are sport abilities, health, physical, physiological and social 
domains. The results showed that there is no relationship between the 
obstacles of practicing sports activities for the university professors due 
to the variable of sex, whereas there is relationship between the obstacles 
of practicing sports activities by the professors due to the variable of age. 
Also, there is relationship between the obstacles of the health and 
physical domains for the professors due to the variable of educational 
qualification. Finally, the results also indicated that there is relationship 
between the obstacles of practicing sports activities as a whole for the 
professors due to the variable of educational qualification. The study 
recommended that it’s necessary to offer enough and suitable sport 
devices and tools in universities and provide universities with facilities 
for sport activities. (indoor and outdoor playgrounds and dress rooms). 
Also, It’s necessary to review in planning and organizing sport activities 
with timetable and working conditions of university professors and 
concern about factors of safety in practicing sport activity and proceeding 
similar study for the obstacles which faced practicing sport activity.  

Keywords: obstacles, professors of private Jordanian universities, 
practicing sport activity. 

  
 المقدمة

واطن في  ى حق كل م د عل ع، وأن التأكي ى الصحة للجمي أن تبنى الرياضة للجميع، ھو تبن
دما وسعت ممارسة الرياضة ھو احد عناصر ومق دول تق ر ال د أدركت أكث ومات الحضارة، ولق

ى تصبح الرياضة جزءا من اسلوب  ال والشباب حت جاھدة الى نشر الوعي الرياضي بين األطف
د اة ال يفق ل يستع هالحي دم السن ب ة الشيخوخةاالمرء مع تق ى مجابھ ه عل  ،٢٠٠٠منصور، ( ن ب

  ).١٠ص
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ين اجزاء ولما كانت الحركة والرياضة من المقومات الھا ة ألحداث التنسيق واألنسجام ب م
الجسم والمحافظة على مرونة االعضاء وتقويتھا؛ البد أن يؤدي الفرد بعض التمرينات التي توفر 
ة  ة والحركي ال البدني نا قسطا من األعم ئ ألنفس ا أن نھي ة، فعلين للجسم ما يلزمه من نشاط وحيوي

الق،(طيلة ساعات العمل  وخاصة من كان عمله يتطلب البقاء في مكان محدود د الخ  ،١٩٩٩ عب
  ).٢٥٢ص

داء  دم الحضاري واھت أصبحت الرياضة ضرورة من ضروريات الحياة، فمع استمرار التق
ى دني وحركي، ركن إل  األنسان الى وسائل التكنولوجيا التي تعفيه عن ما كان يبذله من مجھود ب

اة العصرية ان الراحة، ولم يعد يؤدي إال النادر اليسير من األعمال ال اط الحي بدنية، إذ تتطلب أنم
ار، ويمكث  ة من النھ ي ساعات طويل يجلس الكثيرين الى مكاتبھم او امام شاشات الحاسوب األل
ة  آخرون في حيز محدود اغلب ايام األسبوع وقد حرموا بذلك من الحد األدنى من معدالت الحرك

ة حة والحيوي ع بالص ة للتمت ة المطلوب ك التق ،البدني اط تل ة النش ادت اوج اعت وس ى ش ات الت ني
وت  اة داخل البي احي الحي دريب، وفي من يم والت االنساني في مجاالت العمل وفي مؤسسات التعل
ة دون االخرى او  ى مھن ا او عل وفي نطاق االسرة ذاتھا، وليس االمر قاصر على فئة دون غيرھ

  ). ١٦٧ص ،١٩٩٩ السعد،. (جنس او عمر بذاته

د من الدراسات ومن ھنا ظھرت الحا جة إلى ممارسة النشاط الرياضي حيث أشارت العدي
ار  ث أش ة حي ة الحرك راض قل ن أم الج م ة والع ي الوقاي اط الرياضي ف ى دور النش ة إل العلمي

رك( ذه   (Elrick, p 1996))الي ة ھ ي معالج ة ف يلة ايجابي ر وس دني يعتب اط الب ى أن النش إل
 ).١٠ص ،٢٠٠٩، زريقات( .األمراض

ى عاتق  انحثويرى البا ع عل ذي يق أنه البد من التشجيع على ممارسة األنشطة الرياضية ال
راً  دة، ألن كثي ار المفي تثمار األفك ود، واس المجتمع بجميع مؤسساته، ويحتاج ذلك إلى تكثيف الجھ
ذي  ة، األمر ال من األفراد في المجتمعات العربية ال يمارسون األنشطة الرياضية بصورة منتظم

 .ذل فيه الجھود الكبيرة جماعياً وتصبح الممارسة الرياضية جزءاً من حياه األفرادال بد أن نب

ات  ت المؤسس د اھتم رد فق ى الف ة عل ا اإليجابي ية وآثارھ ة الرياض ة التربي راً ألھمي ونظ
ة  ة البدني رامج اللياق ة ب ة، وخاص ا المختلف ية بأنواعھ ة الرياض رامج التربي يم ب ركات بتنظ والش

اً للموظفين، وذلك  راً متاح دني أم لرفع كفاءة األجھزة الوظيفية للجسم، وتعتبر ممارسة النشاط الب
ة  ث إن ممارس حية، حي التھم الص ھم وح ارھم وأجناس تالف أعم ى اخ ع عل راد المجتم ع أف لجمي
ة  اھيم التربي د تختلف مف ع، وق ل ھي للجمي أنشطة التربية الرياضية ليست حكراً على فئة معينة ب

  ).١٠ص ،٢٠٠٩، زريقات( .إلى آخر وذلك الختالف ثقافاتھم الرياضية من فرد
  

  الدراسةأھمية 
ى  على االقل او مكون نزوعي ان اساتذة الجامعات يملكون مكون معرفي مما الشك فيه عل

دھا الصحية، ة، وفوائ ة البدني اه الرياضة، واللياق ب، تج ة،  األغل ية، واالجتماعي ة، والنفس والبدني
نشطة بدنية للفرد جزء من اللياقة الشاملة، إال أنھم يعانون من قلة ممارسة األحيث تعتبر اللياقة ال
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اد اغلب المدرسين عن ممارسة  ى ابتع ا ساعد عل في المالعب  يالرياض النشاطالرياضية مم
ة، الرياضية خالل الدوام الصاالتو اقتھم البدني ى مستوى لي ر بشكل واضح عل ذا أث  اليومي، وھ

ى أسباب  وقد يعللوالصحية، والنفسية،  امعيين عدم ممارسة الرياضة إل اتذة الج الكثير من األس
ا ....مثل قلة الوقت وعدم وجود المالعب والصاالت ومتباينة  متعددة ا ،وغيرھ جاءت  ومن ھن

وف  ة للوق ة الدراس ى اھمي ى الصعوبات الت قعل طة  تعي ة االنش ن ممارس امعيين م اتذه الج االس
   .ةالرياضية واللياقة البدني

ات او الرغم من إدراكنا ب ى المعوق ى التعرف إل ى ھدفت إل ر من الدراسات الت لوجود الكثي
ام، إال أن  الصعوبات، أو المشاكل، أو العزوف عن ممارسة النشاط الرياضي والرياضة بشكل ع

ة الخاصة  تعيقأي منھا لم يتطرق إلى الصعوبات التي  االساتذة الجامعيين في الجامعات االردني
ى في األردن  نحو م الباحث(ممارسة النشاط الرياضي، وھي األول ي ، و)انحسب عل تناولت الت

  .  وجھة نظر االساتذة بشكل مباشر
  

  مشكلة الدراسة
دريس تواجد الباحثان  تنحصر مشكلة البحث من خالل ة ت ة اليرموك، اعضاء ھيئ في جامع

ً ( ومن خالل عملھم في الجامعات الخاصة ك الجامعات ومعرفتھم للع )سابقا ديد من الزمالء في تل
الرياضية  الصاالتة في المالعب ويعن ممارسة األنشطة الرياض الحظا ابتعاد اغلب المدرسين

دوام ومي خالل ال ية ،الي ة والصحية والنفس اقتھم البدني توى لي ى مس ر بشكل واضح عل ذا اث  وھ
دھنيات،  ل،السكري، والضغط، والكوليسترو(إصابتھم بالعديد من أمراض العصر و ات ال وثالثي

ب، والسمنة ر، وأمراض القل ا من وألم المفاصل، واآلم أسفل الظھ ، الناتجة )األمراض، وغيرھ
عن قلة الحركة وممارسة األنشطة الرياضية بأنواعھا المختلفة، وأن معظم األعمال التي يقوم بھا 

ة سواٌء في المكتب أو أعضاء ھيئة التدريس ھي أعمال مكتبية، تحتاج إلى الجلوس فترات طوي ل
م،  ل خاصة بھ أثناء المحاضرات التدريسية، وكذلك اقتناء معظم أعضاء ھيئة التدريس وسائل نق

  .حركيةالبدنية أو النشطة األوھذا يقلل من فرص مشاركتھم في 

اين واختالف في ممارسة النشاط الرياضي من  ة ونتيجة مالحظة الباحثان لوجود تب جامع
اعتھم من ،دراسي إلى آخر فرعلى أخرى ومن ألخرى ومن بيئة إ ان وقن خالل  و إلدراك الباحث

ة، من  ة ومتزن ة متكامل رد تربي ة الف ة ممارسة النشاط الرياضي، ودوره في تربي ا سبق بأھمي م
ة،  كلة الدراس د مش م تحدي د ت ة، فق ة، واالنفعالي ة، واالجتماعي مية، والعقلي واحي الجس ع الن جمي

اتذةالحاجة الملحة ل وبرزت ي تواجه اس  دى الباحثان للتعرف إلى أبرز المعوقات والصعوبات الت
  .نشطة الرياضيةألمن ممارسة ا الجامعات االردنية الخاصة

  
  ھدف الدراسة
  دراسة الى تحقيق االھداف التاليةسعت ال
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 األنشطةمن ممارسة الخاصة  األردنيةالجامعات  أساتذةالصعوبات التي تعيق  الىالتعرف  .١
 .ةالرياضي

روق .٢ ى الف رف ال ي  التع ق ف ي تعي عوبات الت اتذةالص ات  أس ةالجامع ة  األردني ن الخاص م
 ).ذكور، إناث(تبعاً لمتغير الجنس  الرياضية األنشطةممارسة 

رف  .٣ ىالتع ي  إل روق ف ق الف ي تعي عوبات الت اتذةالص ات  أس ةالجامع ة  األردني ن الخاص م
ر العمر  األنشطةممارسة  اً لمتغي ل من  -٣٠(الرياضية تبع ل من  -٣٥، ٣٥أق  ٤٥، ٤٥أق
 ).وأكثر

رف  .٤ ىالتع ي  إل روق ف ق الف ي تعي عوبات الت اتذةالص ات  أس ةالجامع ة  األردني ن الخاص م
ة  طةممارس ي  األنش ل العلم ر المؤھ اً لمتغي ية تبع ن (الرياض ى م تير، أدن وراه، ماجس دكت
 ).ماجستير

  
  فروض الدراسة

ق  توجد − اتذةصعوبات تعي  الرياضية األنشطةمن ممارسة الخاصة  ةاألردنيالجامعات  أس
 .حسب مجاالت الدراسة

ائية − ة إحص ة ذات دالل ود عالق د  وج توى عن ة ) ٠.٠٥ ≤ α(مس عوبات ممارس ين ص ب
  . الجامعيين تعزى لمتغير الجنس الرياضية لدى االساتذه األنشطة

ائية − ة إحص ة ذات دالل ود عالق د  وج توى عن ة ) ٠.٠٥ ≤ α(مس عوبات ممارس ين ص ب
  . الرياضية لدى االساتذه الجامعيين تعزى لمتغير العمرشطة األن

ائية − ة إحص ة ذات دالل ود عالق د  وج توى عن ة ) ٠.٠٥ ≤ α(مس عوبات ممارس ين ص ب
 . الرياضية لدى االساتذه الجامعيين تعزى لمتغير التخصص العلمياألنشطة 

  
 مجاالت الدراسة

 . اساتذة الجامعات األردنية الخاصة :المجال البشري .١

  ).٢٠١٢-٢٠١١. (٢٠١١ -٦/١١ -٥/١٠الفصل االول للعام الدراسي  :المجال الزمني .٢

 .جامعة جرشوجامعة جدارا وجامعة اربد  :المجال المكاني .٣
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  الدراسات السابقة

  الدراسات العربية
ر  رى خنف دفت) ٢٠١٠(أج ة ھ رةالتعرف إلى معوقات ممارسة لعبة   دراس القدم لدى  ك

راءولتحقيق ذلك تم  ،لرياضية في الجامعات الفلسطينيةتخصص التربية ا طالبات  الدراسة  اج
طالبة من طالبات جامعة النجاح وجامعة ابوديس وجامعة فلسطين ) ٩٠(عينة قوامھا  على 
راض وقد استخدم الباحث المنھج الوصفي لمالءمته  ،التقنية وتم تحديد المعوقات  ،الدراسةألغ

ة   . الشخصي ل والمجا، الفنيل والمجا، االسريل والمجا، االجتماعيل مجاالت ھي المجابأربع
 كانتبينما كبيرة   جاءتاالجتماعي والفني المجالين درجة المعوقات على أن النتائج أظھرت وقد 

الين درجة المعيقات على  ا. االسري والشخصي متوسطةالمج رت  كم ن أعلى درجة أالنتائج  أظھ
تمن المعيقات  ل درجة من المعوقات في المجا ل واق، درجة) ٢.٥١(االجتماعي ل في المجا كان

اركةرفع مستوى ل ومن اج ، درجة) ١.٧١(الشخصي  لدى الطالبات في ھذا النوع من  المش
ى النشاط  وبث  ل، زيادة عدد المدربين المتخصصين في ھذا المجاوالباحث بتوفير المالعب  أوص

العاملين في  الباحث أوصى  كما، اللعبةھذه  ممارسةأھمية على ل ھألالمجتمع واأفراد الوعي بين 
رةالجامعات الفلسطينية على حث طالبات التخصص في ممارسة لعبة  رفع ل اج القدم من  ك

  .من بين مساقات المواد العمليةإجباريا مستوى ھذه اللعبة وان تكون مساقا 

ي و ة  ف وم لدراس وان) ٢٠٠٣(برس ة بعن ة بجامع دن الجامعي ات الم زوف طالب باب ع  أس
ة المسحيةحلوان عن ممارسة األنشطة الرياضية،  نھج الوصفي بالطريق ة الم ، واستخدمت الباحث

واشتملت الدراسة على عينة  ،وذلك باستخدام االستبيان والمقابالت الشخصية كأداة لجمع البيانات
ا  ة ) ٤٠٠(قوامھ ات بالجامع م الكلي ن معظ وائية م ة العش ارھم بالطريق م اختي ة ت ة(طالب  النظري
ة امعي ) والعملي ل الج يم قب ام التعل دم اھتم باب ع ك األس م تل ن أھ ة أن م ائج الدراس رت نت وأظھ

وم  ع، واإلرھاق والشعور بالحاجة للن بإشباع ھوايات الطالب، وقلة الوعي الرياضي في المجتم
 تستغرق وقتا طويال في الدروس، وزيادة عدد ساعات العلميةبعد اليوم الدراسي، كما أن الكليات 

ص  رات، ونق ات والمحاض ي االمكان زةف ية األجھ ب الرياض ة و والمالع االت المتخصص الص
  .اوعدم صالحيتھأ

ىالتعرف ھدفت بدراسة ) ٢٠٠٢(وبن سعيد وقام الحجار   عائقا دون  ف ـاالسباب التي تق ال
 الدراسة تكونت عينة حيث ،ممارسة النشاط الرياضي لطالبات المدارس الثانوية في مدينة المكال

ى وتوصلت الدراسة ، طالبة من طالبات المدارس الثانوية) ١١٨(من  م  إل االسباب التي أن أھ
ام تقف عائقاً  المالعب والتجھيزات  وفر ـممارسة االنشطة الرياضية عند الطالبات ھو عدم تأم
العادات والتقاليد االجتماعية  وان ، يةـة الرياضـة للتربيـوعدم وجود معلمة متخصص، الرياضية

بته اتـالطالب مشاركةعدم إلى االسباب التي تؤدي أھم من  ھي %) ٨٣.٨٩(، حيث أشارت ما نس
ات أن  ن الطالب ا نظرة سلبية ي ـي ھـنظرة المجتمع للفتاة التي تمارس النشاط الرياضم ، وأن م

يته  اط %) ٧٥.٤٢(نس ة النش ن ممارس ع م د تمن ادات والتقالي ى أن الع رن إل ات أش ن الطالب م
  . الرياضي
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اد و  دم) ١٩٩٩(في دراسة حم ره الق ات لك ات ممارسة الفتي ى معوق ى التعرف عل  ھدفت إل
ائية،  دادي ) ١٠٠(تكونت عينة الدراسة من  حيث النس ذة من الصف الثالث اإلع من مدارس تلمي
رة السلة ) ١٠٠(القاھرة و ل ك دم مث رة الق ر ك واع أخرى من الرياضة غي ات أن ة من العب العب

ائرة، واأل رة الط ة، وك اب الفردي غراض ألوقد استخدم الباحث المنھج الوصفي لمالءمته لع
ذات، الدراسة ، وقد أعطى الباحث عدة محاور أساسية للدراسة تحوي كل من المساندة، ومفھوم ال

ى وتوصلت الدراسة . والثقافي االجتماعي، واإلمكانات، والوقت، واالقتصادي م  إل االسباب أن أھ
ام التي تقف عائقا  باب سة االنشطة الرياضية عند الطالبات ممارأم ي األس ب ھ ب الترتي حس

ات الصحية ومساندة من اآلخرين، وعدم وجود االجتماعية وضعف اإلمكانات الرياضية،  المعوق
ا اءت رابع اركةرفع مستوى ل ومن اج ،ج اليب الباحث  أوصى  المش اھج وأس ال من ادة إدخ بزي

دا ي الم ائية ف دم النس رة الق دريب ك دريس وت يم ت ين وزارة التعل ع والتنسيق ب ات المجتم رس وكلي
ة خطط النھوض برياضة  ة الرياضية في كاف ات التربي دم وكلي رة الق رةواالتحاد المصري لك  ك

  .القدم

دى  ة القبن دفت دراس ا ھ رف ) ١٩٩٩(كم ىالتع ة  ال ى أداء رعاي ؤثر عل ي ت ات الت المعوق
دىالشباب ودورھا فيما يتعلق باألنشطة االجتماعية وال ت، وم ة الكوي  ثقافية والرياضية في جامع

ات،  ك المعوق ة تل ة مواجھ ي كيفي تكونت وإشباع ھذه األنشطة الحتياجات الطالب، والتوصل إل
اطالبة طالباً و) ٢٦٣(عينة الدراسة من  : وانتھت في نتائجھا إلي وجود مجموعة من العوائق منھ

باب، محدودي ة الش رامج وأنشطة رعاي ات ب دم وضوح أوق ي ع ة الشباب ف رامج رعاي اءة ب ة كف
ات،  ى الكلي ا عل وء توزيعھ طة، وس رامج األنش ل تضم ب ة عم ود خط دم وج دافھا، ع ق أھ تحقي

  .ونقص اإلمكانات

دفھا التعرف ) ١٩٩٩(وفي دراسة أخرى عن جامعة قطر قامت بھا الباحثة درويش  ان ھ ك
ى ر، ال ة قط ات جامع ال طالب وطالب غل ب ي تش طة الرياضية الت د  األنش راغھم وتحدي ت ف ووق

ة المسحية وبلغت العوامل التي تعوق مشاركتھم نھج الوصفي بالطريق ة الم ، و استخدمت الباحث
ة العشوائية طالب و) ١٦٠(عينة الدراسة على  ارھم بالطريق م اختي ى طالبة ت تھا إل وانتھت دراس

اكن مناسبة لمم: وجود عدة معوقات منھا ديھم، وعدم وجود أم ارسة األنشطة عدم وجود وقت ل
  .الترويحية، ونقص في اإلمكانات

الم  د الس رى عب ا أج رف ) ١٩٩٦(كم دف التع ة بھ ىدراس طة  ال ة األنش ات ممارس معوق
ة المسحية  واستخدم، الترويحية لدى طالب جامعة قناة السويس نھج الوصفي بالطريق الباحث الم

ة وأظھرت ن) ٢٥٠(واشتملت الدراسة على عينة قوامھا  ائج الدراسة طالب وطالب ى أن نظام ت إل
ا ال  ودة حالي ات الموج ة، وأن اإلمكان ة بالكلي ة األنشطة الترويحي ى ممارس اعد عل ة ال يس الدراس
ع األنشطة، وأن األنشطة ال  ة لجمي ات كافي وفر ميزاني ه ال تت ا أن داد الطالب، كم ع أع تتناسب م

  .دمة من الكليةتراعي الفروق الفردية بين الطالب، وھناك ضعف في البرامج المق

ي  التي تعوق طالب جامعة  التعرف إلى األسباب ت التي ھدف) ١٩٩٤( المصطفىدراسة وف
اءل الملك فيص في عن ممارسة األنشطة الرياضية باالحس نھج الوص ث الم تخدمت الباح ، واس
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حية ة المس ا  ،بالطريق ة قوامھ ى عين ة عل تملت الدراس ة ) ٤٠٠(واش ارھم بالطريق م اختي ة ت طالب
ائج أظھرت ، طالبا) ٤١٣(العينة من وتكونت  عزوف الطلبة عن  باب ـم أسـالدراسة أن من أھنت

  . االشتراك في األنشطة الرياضية ھو قلة اإلمكانات واألدوات

ا   دفت ) ١٩٩٣(دراسة مطر أم ى التعرف ھ رأة  وق ـي تعـالمشكالت والمعوقات التإل الم
ى أن توصلت الدراسة و ،الكويتية من ممارسة الرياضة للمجتمع تقف عائقاً  لبية ـرة السـالنظإل

رأة  ام الم ى االھمعارضة من ممارسة الرياضة وان أم ؤدي إل ال عدم ل للممارسة ت ات الطإقب الب
  . على ممارسة االنشطة الرياضية

ذا  ر من األنشطة، وھ تھم لكثي وھناك معوقات أخرى أدت إلى عزوف الطالب عن ممارس
ي دراس دة، فف اش ھو ما أكدته دراسات عدي ىھدفت التعرف ) ١٩٩٢(ة طن مستوى مشاركة  ال

ة للطالب  ة والمعنوي ات المادي وفر اإلمكان ة، ومدى ت طلبة الجامعة األردنية في األنشطة الطالبي
اركين، حية المش ة المس نھج الوصفي بالطريق تخدمت الباحث  الم ى  ،واس ة عل تملت الدراس واش
ً ) ٦٧٥(عينة قوامھا  ارھم و طالبا انيةمطالبة تم اختي ة واإلنس ات العلمي توصل و ،ن مختلف الكلي

وين صداقات  من خاللھا إلى أن أھم دوافعھم لممارسة األنشطة تتمثل في رغبتھم وميولھم في تك
اجتماعية وشغل وقت الفراغ، ومن أھم المعوقات تعارض األنشطة مع الجدول الدراسي، وعدم 

  .والمعنوية توفر النشاط المالئم وعدم توفير اإلمكانات المادية
  

   الدراسات األجنبية
ونج وآخرون  ىبھدف التعرف ) Yonug et. al, 2003(قامت ي ات ال من خالل  المعوق

درك ة الم ية  اتدراس طة الرياض ي األنش ة ف ات األمريكي الب الكلي اركة ط ى مش ا عل وتأثيرھ
ئلة، وعدم الترويحية، وخلصت الدراسة إلى عدم وجود وقت كاف بسبب العمل أو الدراسة أو العا

  . معرفة األنشطة المتاحة للطالب كانت من أقوى المعوقات

ام الكسندرس وآخرون  ا ق ىبدراسة ھدفت التعرف  )et.al, 2002 Alexandris(كم  ال
ة  ة الذاتي ى الدافعي ية عل ة الرياض طة الترويحي ي األنش اركة ف ات المش اد معوق أثير أبع ة ت درج

ي الي طة ف ي األنش اركين ف ة للمش انوالخارجي ن  ،ون ة م ود مجموع ى وج ة إل وتوصلت الدراس
ا ا، منھ ة أو االستمرار فيھ ات شخصية : المعوقات التي تحد من ممارسة األنشطة الترويحي معوق

  .ونفسية، وقلة الوقت، وقلة المعرفة بالبرامج، وقلة أماكن األنشطة وقلة الموارد المادية

ي تحول  الىتعرف دراسة ھدفت ال) Al Fadhil, 1996(كذلك أجرى الفاضل  العوامل الت
يم  الحكومية في األنشطة الترويحية الرياضية،" ميتشجن"دون مشاركة طالب جامعة  وقد تم تقس

ر مشاركين( مجموعتين إلىالعينة  ل المعلومات الخاصة ) مشاركين بشكل مستمر وغي م تحلي وت
ر المشاركي، بالمجموعتين بشكل منفصل ى مجموعة الغي ز عل م التركي ة  ،نحيث ت وتكونت عين

ى ) ٦٠٠(الدراسة من  م الحصول عل ة العشوائية و ت ة الطبقي ) ٢٤٠(طالب تم اختيارھم بالطريق
نھم  ل م ة كك ن العين تجابة م اركين و) ١٤٤(اس ر مش ون الغي ين) ٩٦(يمثل ون الممارس  .يمثل

ادة الرغبة في ز أظھرتمن عينة المشاركين ) ٧٦(المرتبطة بھذه الدراسة إن  وأظھرت النتائج ي



  ٩١٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نبيل شمروخ، وخالد الزيود

 ٢٠١٢ ،)٤(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــ مجلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين الجنسين في  ،حجم المشاركة ر المشاركين عدم وجود اختالف ب بينما أشارت النتائج من غي
اركة ة المش ات ممارس ذلك  معوق اركةالوك ادة المش ي زي ة ف ك  ،رغب ى ذل دتإضافة إل ائج  أك نت

ائج  كما حدد في النموذج الھرمي معوقاتأنواع من الوجود ثالث  إلىالدراسة  د النت م تؤك ولكن ل
اتعد واع أخرى من المعوق ادة  ،م وجود أن ات زي ارات معوق ى عب ى عل ائج إل د أشارت النت و ق

ارات ذا يتوافق  ،المشاركة إلى وجود اختالف ذات داللة إحصائية بين الجنسين في بعض العب وھ
  .مع وضع المواصلة بعد المشاركة المشار إليھا في النموذج الھرمي للمعوقات

  
  سابقة ومدى االستفادة منھاالتعليق على الدراسات ال

ان تصوراً واضحاً  ،دراسة) ١٣(التي بلغ عددھا  ال شك أن الدراسات السابقة دمت للباحث ق
اتذة والمدرسين  ى عزوف االس ؤدي إل امعيين عن أھم األسباب التي يمكن أن ت عن ممارسة الج

طة  ية، األنش رات أوالرياض ياغة فق ة وص االت الدراس ي وضع مج ا ف تفادا منھ اس، اس داة القي
ر  ة خنف ارت دراس وم )٢٠١٠(وأش ة برس ة )٢٠٠٣(، ودراس رون الحجار ،  ودراس وآخ

دم )١٩٩٩(، ودراسة حماد )٢٠٠٢( رة الق ات لممارسة ك ي تواجه الطالب ، إلى أھم المعوقات الت
وية، و دفت ) ١٩٩٣(دراسة مطر النس ي ھ ى التعرف الت   وقـي تعـالمشكالت والمعوقات التإل

ة المرأة من مم  ارسة األنشطة الرياضية، وھناك دراسات عديدة أشارت إلى أسباب عزوف الطلب
ة  ل دراس ية مث طة الرياض ي األنش اركة ف ن المش طفىع ة الفاض)١٩٩٤( المص   ل ـ، ودراس

)Al Fadhil, 1996( ات المشاركة في األنشطة ى معوق ة عل ا تركزت الدراسات األجنبي ، كم
ين الجن تالف ب ود اخ دم وج ية وع تالف الرياض ود لالخ ك يع اركة وذل ات المش ي معوق ين ف س

ونج وآخرون  ل دراسة ي ة مث ة عن الشعوب العربي د الشعوب الغربي الواضح في عادات و تقالي
)Yonug, et.al, 2003( ودراسة الكسندرس وآخرون ،)Alexandris, et.al, 2002.(   

  :عن الدراسات السابقة بما يليھذه الدراسة تميزت و

 .الدراسة ألعضاء ھيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصةاختيار مجتمع  −

ين − ةأداة  تقن ات  الدراس ق باإلمكان عوبات تتعل ملت ص االت ش ى مج وت عل ا احت ث أنھ حي
 .بالمجال االجتماعيو بالمجال النفسيوالبدني المجال الصحي وو الرياضية

ي  - روق ف ى الف رف إل ات االالتع اتذة الجامع ق اس ي تعي عوبات الت ن الص ة م ة الخاص ردني
 ).المؤھل العلميالجنس، العمر، (من حيث  الرياضيةاألنشطة ممارسة 

  
  خامسا اإلجراءات

  .استخدم الباحثان المنھج الوصفي لمالئمته لطبيعة وأھداف الدراسة الحالية: منھج الدراسة

ة: مجتمع الدراسة ة الخاصة من حمل اتذة الجامعات األردني  تكون مجتمع الدراسة من أس
ا دون الماجستير(غير ذلك و شھادة الدكتوراة و الماجستير يم الشمال  )م د(في اقل  ).محافظة ارب

  .)٣٧٤(البالغ عددھم 
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ة الدراسة ة الدراسة :عين اتذة) ١٠٦(من  تكونت عين ي  أس ة الخاصة ف ات األردني الجامع
رش( ة ج دارا وجامع ة ج د و جامع ة ارب بة  )جامع ت بنس ع األصلي% ٢٨تمثل ن المجتم م ، م ت

دول  ة، ج ع الدراس ن مجتم وائية م ة عش ارھم بطريق اً ) ١(اختي ة تبع راد العين ع أف يوضح توزي
  .للمتغيرات الشخصية

  .توزيع أفراد العينة تبعاً للمتغيرات الشخصية: )١(جدول 

 النسبة المئوية التكرار المستوى المتغير

 العمر

 ٦٩.٨ ٧٤ سنة ٣٥اقل من-٣٠
 ١٧.٩ ١٩ سنة ٤٥اقل-٣٥
 ١٢.٣ ١٣ سنة فأكثر ٤٥

 ١٠٠.٠ ١٠٦ المجموع

 الجنس
 ٥٧.٥ ٦١ ذكر
 ٤٢.٥ ٤٥ أنثى

 ١٠٠.٠ ١٠٦ المجموع

 المؤھل العلمي

 ٥٥.٧ ٥٩ دكتوراه
 ٣٥.٨ ٣٨ ماجستير
 ٨.٥ ٩ غير ذلك
 ١٠٠.٠ ١٠٦ المجموع

ة ) ٢(يظھر من جدول  ة العمري انوا ضمن الفئ ة ك ل -٣٠(أن أغلبية أفراد العين ن ٣٥اق ) ةس
ة بلغت %)٦٩.٨(بنسبة مئوية  ذكور في العين اث %) ٥٧.٥(، وأن نسبة ال ا بلغت نسبة اإلن بينم

ر المؤھل العلمي %)٤٢.٥( %) ٥٥.٧(، كما أن أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعاً لمتغي
  ).دكتوراه(للمؤھل العلمي 

ى : أداة الدراسة دا عل د استبانهمعتم م) ١٩٩٩( حام تباناال استخدام ت يلة ةس  لجمع كوس
مع طبيعة البيئة األردنية ولمرور  ،والذي جرى تعديلة من قبل الباحثان بما يتناسب البحث بيانات

بعد إن تم حذف وتعديل بعض الفقرات  ،الباحثان ھا من قبلدااعتمتم فقد  االستبانةزمن على بناء 
ا خمس  االتوإعطائھ دول  مج ي الج ا ف ه كم ة  )٢(ل ع بيئ تبانليتناسب م ة لالس ن الدراس  ةوزم

رات أداة الدراسة بحيث تأخذ وإعطائھا  التدريج الخماسي في تحويل إجابات العينة على جميع فق
دأ اإلجابة رة ج رةدرجات،  ٥، كبي ةدرجات،  ٣ - متوسطدرجات،  ٤- كبي ان،  -قليل ة درجت قليل

  :واربعة محاور موزعة كما يلي. درجة واحدة -جداً 

   ت تتعلق باإلمكانات الرياضيةصعوبا: المجال األول −

  صعوبات تتعلق بالمجال الصحي و البدني: المجال الثاني −



  ٩١٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نبيل شمروخ، وخالد الزيود

 ٢٠١٢ ،)٤(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــ مجلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صعوبات تتعلق بالمجال النفسي: المجال الثالث −

  صعوبات تتعلق بالمجال االجتماعي :المجال الرابع −

ى كل  المحككما تم استخدام  دريس عل ة الت ديرات أعضاء ھيئ دريج تق ي لت اإلحصائي اآلت
  .رات األداةفقرة من فق

  .وھي متدنية  ٢.٤٩ - ١.٠٠من  −

  وھي متوسطة  ٣.٤٩ - ٢.٥٠من  −

 وھي عالية ٥.٠٠ – ٣.٥٠من  −
  

  صدق وثبات الدراسة

  االستطالعية الدراسة
ة خارج من عضو ھيئة تدريس من الجنسيين) ٢٠(قوامھا استطالعية عينة اختيار تم  العين
   التالية تحقيقا لألھداف وذلك األساسية

 . الحقيقية للعينة والتعليمي الثقافي للمستوى االستبانة مالئمة مدى معرفة −

  .ةاناالستب عبارات ووضوح سھولة من التأكد −

  . المفحوصين تواجه أن يمكن عقبات أي تذليل −

ا االستطالعية الدراسة نتيجة وكانت أتي كم ة -:ي ارات مالئم تبانة في المستخدمة العب  االس
افي التعليمي للمستوى ين عدم ،ة الدراسةللعين والثق د تب م في مشكلة وجود أي وق ارات فھ  عب
  .ةاالستبان

  صدق األداة
ين  .أ  دق المحكم تبان: ص دق االس ن ص د م م التأك ن  ةت ة م ى مجموع ه عل الل عرض ن خ م

ة الرياضية ) ٣عددھم (المحكمين  ات التربي ذوي الخبرة والمؤھل في مجال الدراسة من كلي
اد  م اعتم ة، وت ات األردني ي الجامع بة ف ى نس ي حصلت عل ارات الت اق % ٧٥العب ن اتف م

  .المحكمين لكل عبارة

ذاتي  .ب  اط: الصدق ال امالت االرتب تخراج مع م اس ع ) Pearson Correlation( ت ين جمي ب
ألداة  فقرات مجاالت الدراسة والمجال الذي تنتمي له واألداة ككل للتأكد من الصدق البنائي ل

امالت االرت ع مع ت جمي ث كان ة، حي ة إحصائيالدراس اط دال   ة ـوى الداللـد مستـاً عنـب
)α ≥ يوضح ذلك) ٢(جدول  ،)٠.٠٥.  
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دول  اط: )٢(ج امالت االرتب ة ) Pearson Correlation( مع االت الدراس رات مج ين فق ب
  .والمجال الذي تنتمي له واألداة ككل

 الرقم الفقرة
صعوبات تتعلق 
 باإلمكانات الرياضية

صعوبات تتعلق 
بالمجال الصحي 

 لبدنيوا

صعوبات تتعلق 
 بالمجال النفسي

صعوبات تتعلق 
 بالمجال االجتماعي

المجال 
 ككل

األداة 
 ككل

المجال 
 ككل

األداة 
 ككل

المجال 
 ككل

األداة 
 ككل

المجال 
 ككل

األداة 
 ككل

٠.٣٨ ٠.٥٦ ٠.٤٤ ٠.٨١ ٠.٤٠ ٠.٦٣ ٠.١٩ ٠.٧٨ ١ 
٠.٤١ ٠.٦٨ ٠.٢٦ ٠.٧٧ ٠.٢٨ ٠.٦٣ ٠.٢٦ ٠.٨٤ ٢ 
٠.٦٠ ٠.٧٠ ٠.٢١ ٠.٦٣ ٠.٤٨ ٦٦.٠ ٠.١٥ ٠.٨٤ ٣ 
٠.٦٦ ٠.٦٨ ٠.٣٧ ٠.٦٨ ٠.٤٩ ٠.٨٠ ٠.٢٨ ٠.٦٣ ٤ 
٠.٥١ ٠.٦٧ ٠.٤٤ ٠.٧٨ ٠.٤٣ ٠.٨٠ ٠.١٩ ٠.٧٤ ٥ 
٠.٠٩ ٠.٣٥ ٠.٤٠ ٠.٦٤ ٠.٥٠ ٠.٦٤ ٠.٢٣ ٠.١٦ ٦ 
٠.٢٩ ٠.٤٤   ٠.٣٦ ٠.٧٧ ٠.٣٩ ٠.٧٩ ٧ 

 ٠.٧٢  ٠.٥٠  ٠.٦٠  ٠.٣٥  المجال ككل
  

  ثبات األداة
على جميع فقرات مجاالت الدراسة واألداة ككل للتحقق من ) كرونباخ ألفا(ة تم تطبيق معادل

  .يوضح ذلك) ٣(ثبات أداة الدراسة، جدول 

  .معامالت الثبات لمجاالت الدراسة واألداة ككل: )٣(جدول 

 معامل الثبات عدد الفقرات المجال
 ٠.٨٠ ٧ صعوبات تتعلق باإلمكانات الرياضية

 ٠.٨٢ ٧ الصحي والبدنيصعوبات تتعلق بالمجال 
 ٠.٨١ ٦ صعوبات تتعلق بالمجال النفسي

 ٠.٦٨ ٧ صعوبات تتعلق بالمجال االجتماعي
 ٠.٧٥ ٢٧ األداة ككل

ين ) ٣(يظھر من جدول  ات لمجاالت الدراسة تراوحت ب امالت الثب ) ٠.٨٢-٠.٦٨(أن مع
دني" أعالھا لمجال ق بالمجال الصحي و الب ا لمجال"صعوبات تتعل ق " ، وأدناھ صعوبات تتعل

اعي ال االجتم ل "بالمج ألداة كك ات ل ل الثب غ معام ا بل ة ) ٠.٧٥(، كم ة ومقبول يم مرتفع ي ق وھ
  .راض تطبيق الدراسةألغ
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  المعالجات االحصائية
  دام المعالجات االحصائية التاليةلتحقيق اھداف ھذه الدراسة تم استخ

 .حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .١

 .ارتباط بيرسون معامل .٢

 .معامل كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي .٣

 .للعينات المستقلة )t-test) (ت(اختبار  .٤

 .)One Way ANOVA(تحليل التباين األحادي  .٥

 .للمقارنات البعدية  ('Scheffe)اختبار شيفيه  .٦
  

   ومناقشة النتائجعرض 

  :نتائج المتعلقة بالفرضية األولىعرض ال

  ضيةعلق باإلمكانات الرياصعوبات تت: المجال األول
رات مجال : )٤(جدول  ق "المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فق صعوبات تتعل

  ."باإلمكانات الرياضية

المتوسط  الفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف 
 الدرجةالمعياري

  عالية ٠.٩٨ ٤.٠٧ قله توفر األدوات واألجھزة الرياضية في الجامعة  ١
 عالية ١.١٠ ٣.٨٦ وفر أماكن خاصة لتبديل المالبسعدم ت ٢
 عالية ١.٢٣ ٣.٧٩ عدم وجود الصاالت الرياضية المغلقة و المناسبة ٣
ى حساب المالعب  ٤ ة عل اني الجامعي إنشاء وإقامة المب

 عالية ١.١١ ٣.٦٣ والساحات الرياضية 

ال  ٥ ب لالغتس كل مناس أة بش اكن مھي ود أم دم و ج ع
 عالية ١.١٢ ٤.١٤ مارسة األنشطة الرياضيةواالستحمام بعد م

 عالية ١.١٠ ٣.٧٨ ال أجد الوقت الكافي لممارسة األنشطة الرياضية ٦
ية  ٧ زة الرياض بة األدوات واألجھ ة ومناس دم مالئم ع

 عالية ١.٠١ ٣.٦٦ لممارسة األنشطة الرياضية

 عالية ٠.٧٤  ٣.٨٥ الدرجة الكلية لمجال صعوبات اإلمكانات الرياضية 

  .)٥( = لالستجابةاقصى درجة   *
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٤(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

ات ) ٤(يظھر من جدول  ق باإلمكان رات مجال صعوبات تتعل ابية لفق أن المتوسطات الحس
عدم وجود أماكن مھيأة بشكل مناسب ) "٥(أعالھا للفقرة ) ٤.١٤-٣.٦٣(الرياضية تراوحت بين 

ى نسبة ،"لالغتسال واالستحمام بعد ممارسة األنشطة الرياضية ى في ) ٤.١٤(عل ة االول المرتب
، "الرياضيةإنشاء وإقامة المباني الجامعية على حساب المالعب والساحات ) "٤(وأدناھا للفقرة 

  ).٣.٨٥( وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل ،في الترتيب االخير) ٣.٦٣(على نسبة 

  ات تتعلق بالمجال الصحي والبدنيصعوب: المجال الثاني
رات مجال المتوسطات الحسابية : )٥(جدول  ق "واالنحرافات المعيارية لجميع فق صعوبات تتعل

  ."بالمجال الصحي والبدني

المتوسط  الفقرة الرقم
الحسابي

االنحراف 
  الدرجةالمعياري

ضعف بصري يجعلني أتردد في ممارسة األنشطة  ١
  متدنية ١.١٢ ٢.٠٨ الرياضية

 متدنية ١٤.١ ١.٩٤زيادة سمنتي تمنعني من ممارسة األنشطة الرياضية ٢

عدم توفر عوامل األمن والسالمة تمنعني من  ٣
متوسطة ١.٢٩ ٢.٨٤ ممارسة األنشطة الرياضية

مرضي المزمن الذي أعاني منة يمنعني من  ٤
 متدنية ١.١٣ ٢.٠٨ ممارسة األنشطة الرياضية

اشعر أن ممارسة األنشطة الرياضية قد تسبب لي  ٥
 متدنية ١.١٤ ١.٩٤ إضرار صحية

لياقتي البدنية يقلل من ممارسة األنشطة ضعف  ٦
 متوسطة ١.٢٩ ٢.٤٢ الرياضية

العيوب ألقواميه التي أعاني منھا تمنعني من  ٧
 متدنية ١.١٥ ١.٩٢ ممارسة األنشطة الرياضية

  متدنية ٠.٨٣ ٢.١٧ الدرجة الكلية لمجال صعوبات المجال الصحي والبدني 

  .)٥( =اقصى درجة لالسنجابة   *

ن ج ر م ال ) ٥(دول يظھ ق بالمج عوبات تتعل ال ص رات مج ابية لفق طات الحس أن المتوس
ين  ت ب دني تراوح حي والب رة ) ٢.٨٤-١.٩٢(الص ا للفق ن ) "٣(أعالھ ل األم وفر عوام دم ت ع

ا  في الترتيب االول) ٢.٨٤(على نسبة ،"والسالمة تمنعني من ممارسة األنشطة الرياضية وأدناھ
ي من ممارسة األنشطة الرياضيةالعيوب ألقواميه الت) "٧(للفقرة  ا تمنعن بنسبة ، "ي أعاني منھ

  ).٢.١٧(وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل ) ١.٩٢(



  ٩٢٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نبيل شمروخ، وخالد الزيود

 ٢٠١٢ ،)٤(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــ مجلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صعوبات تتعلق بالمجال النفسي: لثالمجال الثا
رات مجال : )٦(جدول  ق "المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فق صعوبات تتعل

  ."بالمجال النفسي

المتوسط  ةالفقرالرقم
 الحسابي

االنحراف 
  الدرجةالمعياري

متوسطة  ١.٣٢ ٢.٥٦ اخجل عند ارتداء المالبس الرياضية ١
أخشى عدم قدراتي من مجاراة زمالئي في ممارسة  ٢

متوسطة ١.٠٤ ٢.٣٧ األنشطة الرياضية

ة األنشطة  ٣ زمالء لممارس ين ال جيع ب ود تش دم وج ع
متوسطة ١.٠٧ ٣.٢٢ الرياضية

 عالية ١.٢٥ ٣.٦١ جود وقت كافي لممارسة األنشطة الرياضيةعدم و ٤
متوسطة ١.٢٢ ٢.٤٦ اخجل من حركة جسدي اثناء ممارسة الرياضة  ٥
ع  ٦ د المجتم اددات و تقالي ع ع ق م ة ال تتف الرياض

 متدنية ١.٢٤ ٢.٢٨ والمجتمع األكاديمي

متوسطة ٠.٨٦ ٢.٧٥ الدرجة الكلية لمجال الصعوبات النفسية

  .)٥( =اقصى درجة لالسنجابة   *

دول  ن ج ر م ال ) ٦(يظھ ق بالمج عوبات تتعل ال ص رات مج ابية لفق طات الحس أن المتوس
ين  ت ب ي تراوح رة ) ٣.٦١-٢.٢٨(النفس ا للفق ة ) "٤(أعالھ افي لممارس ت ك ود وق دم و ج ع

طة الرياضية بة ، "األنش رة ) ٣.٦١(بنس ا للفق ا) "٦(وأدناھ ع ع ق م د تقادات والرياضة ال تتف لي
  ).٢.٧٥( وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل )٢.٢٨(على نسبة ،"المجتمع والمجتمع األكاديمي

  صعوبات تتعلق بالمجال االجتماعي :المجال الرابع
رات مجال : )٧(جدول  ق "المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فق صعوبات تتعل

  ."بالمجال االجتماعي

 المتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف 
  الدرجةالمعياري

غير مقبولة في  اعتقد إن ممارسة األلعاب الرياضية ١
 متدنية ١.٢٢ ٢.٣٧ المجتمع الجامعي

 متدنية ١.١٩ ٢.٢٢ طالبي يسيء لي ممارسة األلعاب الرياضية مع ٢

بالشخصية  اعتقد أن اللياقة البدنية ليس لھا عالقة ٣
متوسطة ١.٣٩ ٣.٠٨ الجامعية
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٤(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

 )٧(تابع جدول رقم ... 

المتوسط  الفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف 
  الدرجةالمعياري

معلوماته النظرية  شخصية الجامعي ترتكز على ٤
 متوسطة ١.٢٢ ٢.٥٢ والتطبيقية فقط

 متوسطة ١.٣٥ ٣.٠٣ الجامعي ليس لھا عالقة بكفاءته المھنية رشاقة ٥
 متوسطة ١.١٨ ٣.٢٩ األساتذة عائق في عمل)السمنة(زيادة الوزن اعتقد ٦

 تزداد األلفة بين األساتذة عند ممارسة األلعاب ٧
 عالية ١.٢٥ ٣.٧٩ الرياضية

متوسطة ٠.٧٤ ٢.٩٠ الدرجة الكلية لمجال الصعوبات االجتماعية

  .)٥( =اقصى درجة لالسنجابة   *

دول  ن ج ر م ق بالم) ٧(يظھ عوبات تتعل ال ص رات مج ابية لفق طات الحس ال أن المتوس ج
ين  ت ب اعي تراوح رة ) ٣.٧٩-٢.٢٢(االجتم ا للفق د ) "٧(أعالھ اتذة عن ين األس ة ب زداد األلف ت
ي م) "٢(وأدناھا للفقرة  )٣.٧٩(على نسبة ،"ممارسة األلعاب الرياضية مارسة األلعاب يسيء ل

  ).٢.٩٠(وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل ) ٢.٢٢(بنسبة ، "الرياضية مع طالبي
  

  المتعلقة بالفرضية الثانيةتائج عرض الن

بين صعوبات ممارسة ) ٠.٠٥ ≤ α(وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  .األنشطة الرياضية لدى األساتذة الجامعيين تعزى لمتغير الجنس

ار  ق اختب م تطبي ى مجاالت الدراسة واألداة ) Test -Independent Samples T(ت عل
  .يوضح ذلك) ٨(للتحقق من صحة ھذه الفرضية، جدول  ككل تبعاً لمتغير الجنس

على مجاالت الدراسة ) Independent Samples T- Test(نتائج تطبيق اختبار : )٨(جدول 
  .الجنس واألداة ككل تبعاً لمتغير

المتوسط عددالجنس المجال
الحسابي

االنحراف 
الداللة   Tالمعياري

اإلحصائية
صعوبات تتعلق باإلمكانات 

 ياضيةالر
 ٠.٦٨ ٣.٩٦ ٤٥ إناث ١.٣٦٠.١٨ ٠.٧٨ ٣.٧٦ ٦١  ذكور

صعوبات تتعلق بالمجال الصحي 
 و البدني

 ٠.٦٠ ٢.١٦ ٤٥ إناث ٠.١٣٠.٩٠ ٠.٩٧ ٢.١٨ ٦١ ذكور

 ٠.٨١ ٢.٨٤ ٤٥ إناث ٠.٩٧٠.٣٣ ٠.٨٩ ٢.٦٨ ٦١ ذكور صعوبات تتعلق بالمجال النفسي



  ٩٢٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نبيل شمروخ، وخالد الزيود

 ٢٠١٢ ،)٤(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــ مجلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨(تابع جدول رقم ... 

المتوسط عددنسالج المجال
الحسابي

االنحراف 
الداللة   Tالمعياري

اإلحصائية
صعوبات تتعلق بالمجال 

 االجتماعي
 ٠.٦٧ ٣.٠٥ ٤٥ إناث ١.٨٠٠.٠٨ ٠.٧٧ ٢.٧٩ ٦١ ذكور

 ٠.٤٠ ٣.٠١ ٤٥ إناث ١.٧٩٠.٠٨ ٠.٤٤ ٢.٨٦ ٦١ ذكور األداة ككل

  ١.٩٧دالة عند مستوى   *
دول  ن ج ر م ود عال) ٨(يظھ دم وج ة ع توى الدالل د مس ائية عن ة إحص ة ذات دالل   ق

)α ≥ ر  )٠.٠٥ امعيين تعزى لمتغي اتذة الج دى األس بين صعوبات ممارسة األنشطة الرياضية ل
ى للدراسة ) T(الجنس، حيث كانت جميع قيم  غير دالة إحصائياً، وبالتالي ترفض الفرضية األول

د مستوى "لتصبح  ة إحصائية عن ة ذات دالل ة ال وجود عالق ين صعوبات  )٠.٠٥ ≤ α(الدالل ب
  ".تذة الجامعيين تعزى لمتغير الجنسممارسة األنشطة الرياضية لدى األسا

  تائج المتعلقة بالفرضية الثالثةعرض الن
بين صعوبات ممارسة  )٠.٠٥ ≤ α(عند مستوى الداللة وجود عالقة ذات داللة إحصائية 

  .لمتغير العمراألنشطة الرياضية لدى األساتذة الجامعيين تعزى 
ادي  اين األح ل التب ق تحلي م تطبي اً ) ANOVA(ت ل تبع ة واألداة كك االت الدراس ى مج عل

  .يوضح ذلك) ٩(لمتغير العمر للتحقق من صحة ھذه الفرضية، جدول 
دول  ادي : )٩(ج اين األح ل التب ار تحلي ق اختب ائج تطبي ة ) ANOVA(نت االت الدراس ى مج عل

  .رواألداة ككل تبعاً لمتغير العم

المتوسط عدد العمر المجال
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  F المعياري

 اإلحصائية

صعوبات تتعلق 
 باإلمكانات الرياضية

 ٠.٧٧ ٣.٨٥ ٧٤ سنة ٣٥اقل -٣٠
 ٠.٤٤ ٣.٨٩ ١٩ سنة ٤٥اقل-٣٥ ٠.٩٢ ٠.٠٨

 ٠.٩٩ ٣.٧٨ ١٣ سنة فأكثر ٤٥
صعوبات تتعلق 
بالمجال الصحي 

 والبدني

 ٠.٨٥ ٢.٢٦ ٧٤ سنة ٣٥اقل-٣٠
 ٠.٧١ ١.٨٣ ١٩ سنة اقل٤٥-٣٥ ٠.١٤ ٢.٠٢

 ٠.٧٥ ٢.٢٠ ١٣ سنة فأكثر ٤٥

صعوبات تتعلق 
 بالمجال النفسي

 ٠.٩٠ ٢.٨٠ ٧٤ سنة اقل٣٥-٣٠
 ٠.٧٠ ٢.٤٧ ١٩ سنة اقل٤٥-٣٥ ٠.٣٠ ١.٢٣

 ٠.٧٧ ٢.٨٦ ١٣ سنة فأكثر ٤٥
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 )٩(تابع جدول رقم ... 

المتوسط عدد العمر المجال
 لحسابيا

االنحراف 
الداللة  F المعياري

 اإلحصائية

صعوبات تتعلق 
 بالمجال االجتماعي

 ٠.٦٥ ٣.١٠ ٧٤ سنة ٣٥اقل-٣٠
 ٠.٨٢ ٢.٢١ ١٩ سنة ٤٥اقل-٣٥ ١٣.٦٩٠.٠٠

 ٠.٤٩ ٢.٧٨ ١٣ سنة فأكثر ٤٥

 األداة ككل
 ٠.٤٣ ٣.٠١ ٧٤ سنة ٣٥اقل-٣٠

 ٠.٢٢ ٢.٦١ ١٩ سنة ٤٥اقل-٣٥ ٠.٠٠ ٧.٤٥
 ٠.٤٩ ٢.٩١ ١٣ سنة فأكثر ٤٥

  ١.٩٧دالة عند مستوى   *

  ما يلي) ٩(يظھر من جدول 

ة  .١ توى الدالل د مس ائية عن ة إحص ة ذات دالل ود عالق ين صعوبات  )٠.٠٥ ≤ α(وج ب
ة  ر، حيث بلغت قيم ر العم امعيين تعزى لمتغي اتذة الج دى األس اعي ل ) F(تتعلق بالمجال االجتم

)١٣.٦٩ ( ً ة وھي قيمة دالة إحصائيا ق طريق م تطبي روق ت ) Scheffe(، ولمعرفة مصادر ھذه الف
 .يوضح) ١٠(للمقارنات البعدية، جدول 

ة : )١٠(جدول  ق طريق ائج تطبي ق ) Scheffe(نت ال صعوبات تتعل ى مج ة عل ات البعدي للمقارن
  .بعاً لمتغير العمرتبالمجال االجتماعي 

المتوسط  العمر
 الحسابي

 ٣٥أقل من  - ٣٠
 سنة

٤٥- ٣٥ 
 سنة

سنة  ٤
 فأكثر

  *٠.٨٩  ٣.١٠  سنة ٣٥أقل  -٣٠
    ٢.٢١ سنة ٤٥اقل-٣٥
    ٢.٧٨ سنة فأكثر ٤٥

  .)٠.٠٥ ≤ α(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة   *

ر من جدول  ة ) ١٠(يظھ ات العمري ين الفئ روق كانت ب ن) ٣٥-٣٠(أن مصادر الف ل م  اق
  ).٣.١٠(بمتوسط حسابي  )سنة ٣٥اقل من-٣٠(لصالح الفئة العمرية ) سنة ٤٥-٣٥سنة، 

ة  .٢ توى الدالل د مس ائية عن ة إحص ة ذات دالل ود عالق ين صعوبات ) ٠.٠٥ ≤ α(وج ب
ة  ر، حيث بلغت قيم ر العم امعيين تعزى لمتغي ) F(ممارسة األنشطة الرياضية لدى األساتذة الج

ة ) ٧.٤٥( ق طريق م تطبي روق ت ذه الف ة مصادر ھ ) Scheffe(وھي قيمة دالة إحصائياً، ولمعرف
  .يوضح) ١١(للمقارنات البعدية، جدول 



  ٩٢٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نبيل شمروخ، وخالد الزيود

 ٢٠١٢ ،)٤(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــ مجلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة : )١١(جدول  ق طريق ائج تطبي ر ) Scheffe(نت اً لمتغي ى األداة ككل نبع ة عل ات البعدي للمقارن
  .العمر
 سنة فأكثر ٤٥ سنة ٤٥اقل-٤٠ سنة ٣٥اقل-٣٠ المتوسط الحسابي العمر
  *٠.٤٠  ٣.٠١ سنة اقل٣٥-٣٠
    ٢.٦١ سنة ٤٥-٣٥
    ٢.٩١ سنة فأكثر ٤٥

  ).)٠.٠٥ ≤ α((دالة إحصائياً عند مستوى الداللة   *

نة،  ٣٥اقل من-٣٠(أن مصادر الفروق كانت بين الفئات العمرية ) ١١(يظھر من جدول  س
  ).٣.٠١(بمتوسط حسابي ) سنة ٣٥اقل من-٣٠(لصالح الفئة العمرية ) سنة ٤٥اقل من-٣٥

د مستوى ال ة إحصائية عن ة ذات دالل ين وجود عالق ة ومما سبق تب ين ) )٠.٠٥ ≤ α(دالل ب
ل  الي تقب صعوبات ممارسة األنشطة الرياضية لدى األساتذة الجامعيين تعزى لمتغير العمر، وبالت

  .الفرضية الثانية

  تائج المتعلقة بالفرضية الرابعةعرض الن

بين صعوبات ممارسة ) ٠.٠٥ ≤ α(عند مستوى الداللة وجود عالقة ذات داللة إحصائية 
  .لدى األساتذة الجامعيين تعزى لمتغير المؤھل العلمي األنشطة الرياضية

ادي  اين األح ل التب ق تحلي م تطبي اً ) ANOVA(ت ل تبع ة واألداة كك االت الدراس ى مج عل
  .يوضح ذلك) ١٢(لمتغير المؤھل العلمي للتحقق من صحة ھذه الفرضية، جدول 

اين األحادي : )١٢(جدول  ل التب ار تحلي ق اختب ى مجاالت الدراسة ع) ANOVA(نتائج تطبي ل
  .واألداة ككل تبعاً لمتغير المؤھل العلمي

المؤھل  المجال
المتوسط عدد العلمي

 الحسابي
االنحراف 
الداللة   F المعياري

 اإلحصائية

ات  ق باإلمكان صعوبات تتعل
 الرياضية

 ٠.٧١ ٣.٩٦ ٥٩ دكتوراه
 ٠.٧٦ ٣.٦٤ ٣٨ ماجستير ٠.١٠ ٢.٣١

 ٠.٧٧ ٤.٠٠ ٩ غير ذلك

عوب ال ص ق بالمج ات تتعل
 الصحي و البدني

 ٠.٧٦ ٢.٠٣ ٥٩ دكتوراه
 ٠.٦٥ ٢.١٠ ٣٨ ماجستير ٠.٠٠ ١٤.٣٤

 ٠.٩٣ ٣.٤٣ ٩ غير ذلك

ال  ق بالمج عوبات تتعل ص
 النفسي

 ٠.٩١ ٢.٧٩ ٥٩ دكتوراه
 ٠.٨٣ ٢.٧٨ ٣٨ ماجستير ٠.٤٢ ٠.٨٧

 ٠.٥١ ٢.٣٩ ٩ غير ذلك
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٤(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

 )١٢(تابع جدول رقم ... 

مؤھل ال المجال
المتوسط عدد العلمي

 الحسابي
االنحراف 
الداللة   F المعياري

 اإلحصائية

ال  ق بالمج عوبات تتعل ص
 االجتماعي

 ٠.٧٦ ٢.٨٢ ٥٩ دكتوراه
 ٠.٧٨ ٢.٩٧ ٣٨ ماجستير ٠.٣٧ ٠.٩٩

 ٠.١٢ ٣.١٤ ٩ غير ذلك

 األداة ككل
 ٠.٤٧ ٢.٩٠ ٥٩ دكتوراه

 ٠.٣٤ ٢.٨٨ ٣٨ ماجستير ٠.٠٤ ٣.٤١
 ٠.٣٢ ٣.٢٧ ٩ ذلكغير 

  .)٠.٠٥ ≤ α(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة   *

  :ما يلي) ١٢(يظھر من جدول 

ة  .١ توى الدالل د مس ائية عن ة إحص ة ذات دالل ود عالق ين صعوبات ) ٠.٠٥ ≤ α(وج ب
تتعلق بالمجال الصحي والبدني لدى االساتذه الجامعيين تعزى لمتغير المؤھل العلمي، حيث بلغت 

ة ) ١٤.٣٤() F(قيمة  ق طريق م تطبي روق ت ذه الف ة مصادر ھ ة إحصائياً، ولمعرف ة دال وھي قيم
)Scheffe ( للمقارنات البعدية، جدول)يوضح) ١٣.  

ة : )١٣(جدول  ق طريق ائج تطبي ق ) Scheffe(نت ال صعوبات تتعل ى مج ة عل ات البعدي للمقارن
  .بالمجال الصحي و البدني نبعاً لمتغير المؤھل العلمي

 غير ذلك ماجستير دكتوراه المتوسط الحسابي علميالمؤھل ال
 *- ١.٤٠   ٢.٠٣  دكتوراه
 *- ١.٣٣   ٢.١٠ ماجستير
    ٣.٤٣ غير ذلك

  .)٠.٠٥ ≤ α(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة   *

دول  ن ج ر م ة ) ١٣(يظھ ين اإلجاب ت ب روق كان ادر الف ك(أن مص ر ذل ن ) غي ل م وك
  ).٣.٤٣(بمتوسط حسابي ) غير ذلك(لصالح لإلجابة ) ردكتوراه، ماجستي(المؤھالت العلمية 

ة  .٢ توى الدالل د مس ائية عن ة إحص ة ذات دالل ود عالق ين صعوبات ) ٠.٠٥ ≤ α(وج ب
ر المؤھل العلمي، حيث  امعيين تعزى لمتغي اتذه الج دى االس ممارسة األنشطة الرياضية ككل ل

ة ر ھذه الفروق تم تطبيق وھي قيمة دالة إحصائياً، ولمعرفة مصاد) ٣.٤١) (F(بلغت قيمة  طريق
)Scheffe ( للمقارنات البعدية، جدول)يوضح) ١٤.  



  ٩٢٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نبيل شمروخ، وخالد الزيود

 ٢٠١٢ ،)٤(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــ مجلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة : )١٤(جدول  ق طريق ائج تطبي ر ) Scheffe(نت اً لمتغي ى األداة ككل نبع ة عل ات البعدي للمقارن
  .المؤھل العلمي

 غير ذلك ماجستير دكتوراه المتوسط الحسابي المؤھل العلمي
    ٢.٩٠  دكتوراه
 *٠.٣٩-   ٨٢.٨ ماجستير
    ٣.٢٧ غير ذلك

  .)٠.٠٥ ≤ α(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة   *

ة ) ١٤(يظھر من جدول  ين اإلجاب ك(أن مصادر الفروق كانت ب ر ذل والمؤھل العلمي ) غي
  ).٣.٢٧(بمتوسط حسابي ) غير ذلك(لصالح لإلجابة ) ماجستير(
  

  المتعلقة بالفرضية األولى مناقشة النتائج

  عوبات تتعلق باإلمكانات الرياضيةص: ولالمجال األ

ات  ق باإلمكان عوبات تتعل ال ص رات مج ابية لفق طات الحس ائج أن المتوس رت النت أظھ
أة بشكل عدم و) ٥("حيث حصلت الفقرة ) ٤.١٤-٣.٦٣(ن الرياضية تراوحت بي اكن مھي جود أم

تح ال واالس ب لالغتس يةمناس طة الرياض ة األنش د ممارس ة " مام بع ى المرتب ىعل بة  األول بنس
وم )٤.١٤( دني تتطلب أن يق ، حيث أن ھذا الجانب يشكل عبء على األستاذ فممارسة النشاط الب

ع من  ل نقطة تمن ذا الجانب يمث وفر ھ باالستحمام من أجل استمرار دوامه بشكل طبيعي وعدم ت
رة لت الفق ا حص ية، بينم طة الرياض ة األنش ة " )٤( ممارس اني الجامعي ة المب اء وإقام ى إنش عل

رة" حساب المالعب والساحات الرياضية ة األخي ى المرتب ة )٣.٦٣(بنسبة  عل ، حيث أن الجامع
يوجد بھا مالعب وساحات رياضية مصممة مسبقاً وال حاجة ألن تكون المالعب والساحات على 
ا  حساب المباني فالساحات تعتبر من أساسيات توفرھا في الجامعات الخاصة وبالتالي فان وجودھ

  .طبيعياً ومن ھنا فال توجد صعوبة تجاه ممارسة األنشطة بالنسبة لھذا الجانب يعتبر

حيث توصلت ) ٢٠٠٢(وبن سعيد الحجار وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة 
وفر ـممارسة االنشطة الرياضية عند الطالبات ھو عدم تأمام االسباب التي تقف عائقاً إلى أن أھم 

  .زات الرياضيةالمالعب والتجھي 

اد  ة حم ع دراس ت م ا واتفق ة ) ١٩٩٩(كم ات ممارس ى معوق رف عل ى التع دفت إل ث ھ حي
ائية،  ى وتوصلت الدراسة الفتيات لكره القدم النس م  إل ام االسباب التي تقف عائقا أن أھ ممارسة أم

ات االنشطة الرياضية عند الطالبات  عف اإلمكان ة وض باب االجتماعي ي األس ب ھ ب الترتي حس
  .اضيةالري

ى التعرف ) ١٩٩٩(واختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة القبندى  حيث ھدفت إل
ة  طة االجتماعي ق باألنش ا يتعل ا فيم باب ودورھ ة الش ى أداء رعاي ؤثر عل ي ت ات الت ى المعوق عل
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ى أداء  ؤثر عل ي ت ات الت ر من المعوق ات يعتب والثقافية والرياضية وأشارت إلى أن نقص اإلمكان
  .اية الشبابرع

ار  ا وأش ى ) ١٩٩٤( المصطفىكم شتراك في إلعزوف الطلبة عن ا باب ـم أسـأن من أھإل
  . األنشطة الرياضية ھو قلة اإلمكانات واألدوات

  ات تتعلق بالمجال الصحي والبدنيصعوب: المجال الثاني
رات مج ابية لفق ائج أن المتوسطات الحس ق بالمجال الصحي أظھرت النت ال صعوبات تتعل

ين او ت ب دني تراوح رة ) ٢.٨٤-١.٩٢(لب لت الفق ث حص ن ) ٣("حي ل األم وفر عوام دم ت ع
ا )٢.٨٤(بنسبة  على المرتبة األولى" ألنشطة الرياضيةالسالمة تمنعني من ممارسة او ، ومن ھن

ثال(نجد بأن عضو ھيئة التدريس يواجه الخوف من التعرض الصابات رياضية  د ) كسر م او ق
ه  االنشطةه من ممارسة يواجة مشاكل صحية تمنع وي لدي افز الق الرياضية بالرغم من وجود الح

رة  ا حصلت الفق تھا بينم ة  )٧("لممارس ن ممارس ي م ا تمنعن اني منھ ي أع ه الت وب القوامي العي
رة" األنشطة الرياضية ذا الجانب ال يتعارض مع )١.٩٢( بنسبة على المرتبة األخي ، حيث أن ھ

ك ال الرياضية فالقا االنشطةممارسة  ان ذل وب ف ا صممت بالشكل المطل عات المخصصة إذا م
ا  االنشطةيمنع من ممارسة  ة يمكن التغلب عليھ العيوب القوامي الرياضية على أتم وأكمل وجه ف

  .من خالل اختيار الشريحة التي يمكن ممارسة النشاط الرياضي معھا

اد  ى التعرف ح) ١٩٩٩(وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة حم يث ھدفت إل
ائية،  دم النس ره الق ات لك ة الفتي ات ممارس ى معوق ى وتوصلت الدراسة عل ات  إل اك معوق أن ھن

  .صحية تواجه الفتيات عند ممارسة الرياضة

  صعوبات تتعلق بالمجال النفسي: لثالمجال الثا
ائج  رت النت ال النفأظھ ق بالمج ال صعوبات تتعل رات مج ابية لفق سي أن المتوسطات الحس

ين  ت ب رة) ٣.٦١-٢.٢٨(تراوح لت الفق ث حص ة " )٤( حي افي لممارس ت ك ود وق دم و ج ع
ى"األنشطة الرياضية ة األول ى المرتب بة  ، عل ة )٣.٦١(بنس دى عضو ھيئ ين أن ل ا يتب ، ومن ھن

دريس  ةالت ن  المعرف ة م ت يمنع ود الوق دم وج ن ع ة الرياضة ولك ة وممارس ن أھمي ة ع والخلفي
ان ضيق  ذا ف ا ل ل مزاولتھ ذي يلعب العام و ال ت ھ رالوق ة  االكب ن ممارس الرياضية  االنشطةم

رة  ا حصلت الفق تھا، بينم ه لممارس اً أمام الي عائق الرياضة ال تتفق مع عادات  )٦("ويشكل بالت
اديميو رة" تقاليد المجتمع و المجتمع األك ة األخي ى المرتب ادات )٢.٢٨(بنسبة  عل ، حيث أن الع

  .الرياضية االنشطةجتمع ال تتعارض مع ممارسة والتقاليد السائدة في الم

ة دراسة  ع نتيج ة م ائج الدراسة الحالي د تعارضت نت عيد الحجار وق ن س حيث ) ٢٠٠٢(وب
ى أن  ة العادات والتقاليد توصلت إل م ھي من االجتماعي ى االسباب التي تؤدي أھ اركةعدم إل  مش

  .شطة الرياضيةممارسة االنأمام االسباب التي تقف عائقاً و أھم ات ـالطالب
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  صعوبات تتعلق بالمجال االجتماعي :المجال الرابع
اعي  أظھرت النتائج أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال صعوبات تتعلق بالمجال االجتم

رة) ٣.٧٩-٢.٢٢(تراوحت بين  د ممارسة " )٧( حيث حصلت الفق اتذة عن ين األس ة ب زداد األلف ت
، حيث أن اللقاء في الساحات المخصصة )٣.٧٩(بنسبة  لى، على المرتبة األو"األلعاب الرياضية

وين صداقات  ذا يساعد في تك اد وھ اً خارج عن التعامل المعت لأللعاب الرياضية يجعل منه مكان
د روابط  ر االيجابي في نفوسھم من خالل توطي رك االث ى ت بعض و ال ين بعضھم ال اجتماعية ب

ة الزمالة رة، بيالتى تجمعھم في البيئة الجامعي ا حصلت الفق ي ممارسة األلعاب " )٢( نم يسيء ل
ي رة"الرياضية مع طالب ة األخي ى المرتب ة )٢.٢٢(بنسبة  ، عل ة العالي روح المعنوي ، حيث أن ال

  .التي يتمتع بھا عضو ھيئة التدريس تبعده عن الحرج أمام طالبه

ى حيث ھدفت د) ١٩٩٢(وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة طناش  راسته إل
وفر  دى ت ة، وم طة الطالبي ي األنش ة ف ة األردني ة الجامع اركة طلب توى مش ى مس رف عل التع
اإلمكانات المادية والمعنوية للطالب المشاركين، توصل من خاللھا إلى أن أھم دوافعھم لممارسة 
م راغ، ومن أھ  األنشطة تتمثل في رغبتھم وميولھم في تكوين صداقات اجتماعية وشغل وقت الف

وفير  دم ت م وع اط المالئ وفر النش دم ت ي، وع دول الدراس ع الج طة م ارض األنش ات تع المعوق
  .اإلمكانات المادية والمعنوية

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية: ثانياً 

بين صعوبات ممارسة ) ٠.٠٥ ≤ α(وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  .ساتذة الجامعيين تعزى لمتغير الجنساألنشطة الرياضية لدى األ

اتذة  دى األس ين صعوبات ممارسة األنشطة الرياضية ل أظھرت النتائج عدم وجود عالقة ب
  .الجامعيين تعزى لمتغير الجنس

ة  ين لممارس ام الجنس اً أم ون عائق أة ال تك ة والمھي احات المخصص ث أن الس طةحي  االنش
  . ناثالرياضية فھناك ساحات مخصصة للذكور واإل

ة دراسة  ع نتيج ة م ائج الدراسة الحالي د تعارضت نت عيد الحجار وق ن س حيث ) ٢٠٠٢(وب
بته  توصلت إلى  ا نس ات أن %) ٨٣.٨٩(أن م نظرة المجتمع للفتاة التي تمارس النشاط من الطالب

يته نظرة سلبية ي ـي ھـالرياض ا نس ادات %) ٧٥.٤٢(، وأن م ى أن الع رن إل ات أش ن الطالب م
  .تمنع من ممارسة النشاط الرياضيوالتقاليد 

ى التعرف ھدفت ) ١٩٩٣(دراسة مطر كما وتعارضت مع نتيجة   المشكالت والمعوقات إل
رأة  وق ـي تعـالت ى أن فقد توصلت الدراسة ، الكويتية من ممارسة الرياضةالم لبية ـرة السـالنظإل

  . من ممارسة الرياضةأمام المرأة للمجتمع تقف عائقاً  
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  تائج المتعلقة بالفرضية الثالثةنمناقشة ال

ائية " ة إحص ة ذات دالل ود عالق ة وج توى الدالل د مس عوبات ) ٠.٠٥ ≤ α(عن ين ص ب
  .ممارسة األنشطة الرياضية لدى األساتذة الجامعيين تعزى لمتغير العمر

دى دالة إحصائية أظھرت النتائج وجود عالقة  ين صعوبات ممارسة األنشطة الرياضية ل ب
راألساتذة ال ر العم ل  -٣٥( لمستوى جامعيين تعزى لمتغي ان  ،)٤٥أق رى الباحث أن وي ممارسة ب
ة بالصحة ومكافحة الشيخوخة  األنشطة اً في العناي ة تلعب دوراً ھام أمراض والرياضية والبدني
ترول،(العصر  غط، والكولس كري، والض فل  الس ل، واآلم أس م المفاص دھنيات، وأل ات ال وثالثي

ة ،)، والسمنة، وغيرھا من اإلمراضالظھر، وأمراض القلب ة الحرك وخاصة أن  الناتجة عن قل
ذليل ھذه الفترة العمرية تمتاز بتراكم الدھون وكثرة المتغيرات الفسيولوجية  د من ت الي ال ب و بالت

ةمن خالل  الصعوبات التي تواجھھم ا المختلف ذا  ممارسة األنشطة الرياضية بأنواعھ ة ھ لمواجھ
  .التحدي

  تائج المتعلقة بالفرضية الرابعةنمناقشة ال

بين صعوبات ممارسة ) ٠.٠٥ ≤ α(عند مستوى الداللة وجود عالقة ذات داللة إحصائية 
  .األنشطة الرياضية لدى األساتذة الجامعيين تعزى لمتغير المؤھل العلمي

اتذة  دى األس دني ل ق بالمجال الصحي والب ين صعوبات تتعل ة ب أظھرت النتائج وجود عالق
روق ) ١٤.٣٤) (F(عيين تعزى لمتغير المؤھل العلمي، حيث بلغت قيمة الجام وكانت مصادر الف

ة ) غير ذلك(بين اإلجابة  تير(وكل من المؤھالت العلمي وراه، ماجس ة ) دكت ر (لصالح لإلجاب غي
  ).ذلك

دى  ل ل ة األنشطة الرياضية كك ين صعوبات ممارس ة ب ود عالق ائج وج رت النت ا وأظھ كم
ة األساتذة الجامعي ة ) ٣.٤١) (F(ين تعزى لمتغير المؤھل العلمي، حيث بلغت قيم ة دال وھي قيم

ة  ين اإلجاب روق ب ك(إحصائياً، وكانت مصادر الف ر ذل تير(والمؤھل العلمي ) غي لصالح ) ماجس
  ).غير ذلك(لإلجابة 

اظ  ى الحف وھنا يظھر بأن ممارسة األنشطة الرياضية ال تتأثر بالمؤھل العلمي فالكل يتجه إل
ه وصحتهعل ذ ى بدن ة يمتل اوھ ة الرياضية العام ى أن الثقاف دل عل ين بغض كي ع المدرس ا جمي ھ

راغ حسن استغاللإلى  ةإضاف كحاجة من الحاجات الجسمية، النظر عن المؤھل العلمي  أوقات الف
دني، ھو ، ولديھم في ممارسة األنشطة البدنية والرياضية أن المجال الصحي، والب ا أجد ب من ھن

  .ممارسة األنشطة الرياضيةالدافع ل
  

  االستنتاجات
أة بشكل مناسب  .١ اكن مھي دم و جود أم ل بع ات الرياضية تتمث ھناك صعوبات تتعلق باإلمكان

  .لالغتسال واالستحمام بعد ممارسة األنشطة الرياضية
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وفر عوامل األمن والسالمة  .٢ دم ت ل بع دني تتمث ق بالمجال الصحي والب ھناك صعوبات تتعل
  .من ممارسة األنشطة الرياضية لمنع االساتذة

طة  .٣ ة األنش افي لممارس ت ك ود وق دم وج ل بع ي تتمث ال النفس ق بالمج اك صعوبات تتعل ھن
  .الرياضية

ة  .٤ د ممارس اتذة عن ين األس ة ب ة األلف ل بقل اعي تتمث ال االجتم ق بالمج عوبات تتعل اك ص ھن
  .األلعاب الرياضية

ة األنشطة الرياضية .٥ ين صعوبات ممارس ة ب د عالق امعيين تعزى  ال توج اتذة الج دى األس ل
  .لمتغير الجنس

توجد عالقة بين صعوبات ممارسة األنشطة الرياضية لدى األساتذة الجامعيين تعزى لمتغير  .٦
 .العمر

امعيين تعزى  .٧ اتذة الج دى األس دني ل توجد عالقة بين صعوبات تتعلق بالمجال الصحي و الب
ك(إلجابة لمتغير المؤھل العلمي، وكانت مصادر الفروق بين ا وكل من المؤھالت ) غير ذل

 ).غير ذلك(لصالح لإلجابة ) دكتوراه، ماجستير(العلمية 

امعيين تعزى  .٨ اتذة الج دى األس توجد عالقة بين صعوبات ممارسة األنشطة الرياضية ككل ل
ة  ين اإلجاب روق ب ر (لمتغير المؤھل العلمي، وھي قيمة دالة إحصائياً، وكانت مصادر الف غي

 ).غير ذلك(لصالح لإلجابة ) ماجستير(ل العلمي والمؤھ) ذلك
  

 التوصيات
  : بما يلي انفي ضوء أھداف الدراسة وعرض النتائج ومناقشتھا يوصي الباحث

  : توفير ما يلزم لممارسة النشاط الرياضي من خالل ما يلي −

o اعتماد ميزانية مناسبة وكافية للنشاط الرياضي .  

o كافية والمناسبة في الجامعاتتوفير األدوات واالجھزه الرياضية ال .  

o  ات د الجامع اط الرياضي بتزوي آت الخاصة بالنش صاالت رياضية (المرافق والمنش
  ). العب رياضية، غرف لتبديل المالبسمغلقة، ساحات وم

ات  − ز االتجاھ دف تعزي ة، بھ الم المختلف ائل اإلع الل وس ن خ ي م اط الرياض راز النش إب
ب، االيجابية نحو ممارسة النشاط الري ع الجوان ى جمي ذا النشاط عل اضي، وفوائد ممارسة ھ

  . الجسمية، العقلية، االجتماعية، النفسية وعقد الندوات والمحاضرات

ى الساحات والمالعب الرياضية − ام بعوامل . عدم إنشاء وإقامة المباني الجامعية عل واالھتم
  . األمن والسالمة عند ممارسة النشاط الرياضي
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ات إعادة النظر في تخطي − ى التعارض مع أوق ؤدي إل ط وتنظيم النشاط الرياضي بحيث ال ي
 . وظروف عمل االساتذة في الجامعات

 .النشاط الرياضي يممارس تواجهمشابھة للصعوبات التي  اتإجراء دراس −
  

 المراجع والمصادر

وان ). "٢٠٠٣( .سوزان فھمي ،برسوم − ة حل ة بجامع ات المدن الجامعي أسباب عزوف طالب
ة  ن ممارس اط الرياضيع تير ."النش الة ماجس ات .رس ية بن ة الرياض ة التربي ة  .كلي جامع

 .حلوان

د − د ،حام ليمان حم اء" .)١٩٩٩( .س دني بن دريب الب و الت رين نح ات االم اس اتجاھ  ."مقي
  .التربية الرياضية كلية. جامعة البصرة .اطروحة دكتوراة

رةمعوقات ممارسة  ). "٢٠١٠( .وليد ،خنفر − ت تخصص التربية البدنية القدم لدى طالبا ك
انية ."في الجامعات الفلسطينية وم االنس ة العل ابلس. جامعة النجاح الوطنية  .)٦(٢٤. مجل . ن

   .١٨٣٢-١٨١٥ .فلسطين 

طالبت المدارس  زوف ـباب عـاس"). ٢٠٠٢. (سالم برك ،وبن سعيد .ياسين ،الحجار  −
حضرموت للدراسات   ةـمجل ."الـة المكـي مدينـي فـالثانوية عن ممارسة النشاط الرياض

 .٦٣١-١٢١.)٢(٢ .والبحوث

ه،مطر − ة "). ١٩٩٣( .عدل راة للرياضة بدول ة الم ن ممارس وق م ى تع بعض المشكالت الت
ة والرياضية ."الكويت ة البدني ة  .ة االسكندريةجامع .)٥( .المجلة العلمية للتربي ة التربي كلي

 .١٧٧-١٥٢  .الرياضية للبنات

عد − ان ،الس اب الرياضية"). ١٩٩٩( .عثم ي  لاللع اد العرب رأة و االتح ائع ". رياضة الم وق
وم  رأة وعل ه الم وعه رياض رأة و موض ة والم ث للرياض دولي الثال ي ال ؤتمر العلم الم

 .٥٢٣ .جامعه االسكندريه كليه التربية الرياضية. المستقبل

دي − ھام علي،القبن ة الك). "١٩٩٠( .س باب بجامع ة الش رامج رعاي ة لب ة تقويمي تدراس  ."وي
 .جامعة حلوان .كلية الخدمة االجتماعية .رسالة ماجستير

اش − المة ،طن ة). "١٩٩٢( .س ة األردني ي الجامع ة ف طة الطالبي ات ."األنش ة دراس   .مجل
٧٣ – ٣٨ .)٢(١٩. 

دين ،عبد الخالق − وق ). "١٩٩٩( .عصام ال رأة ف اة افضل للم ممارسة النشاط الرياضي لحي
رأة وموضوعه رياضه وقائع المؤتمر ال". سن االربعين دولي الثالث للرياضة والم علمي ال

  .٢٥٥-٢٥٢  .جامعه االسكندريه كليه التربية الرياضية .المرأة وعلوم المستقبل
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ويس اة الس ة قن تير ."جامع الة ماجس ية ببور .رس ة الرياض ة التربي عيدكلي اة  .س ة قن جامع

 .السويس

ف − ة ،الكاش رون .ھني ة " ).١٩٩٩( .وآخ دى الطلب اء ل ا باالنتم ية وعالقتھ ة الرياض الثقاف
كندرية ة اإلس ربين بجامع ات المغت ث للرياضة  .والطالب دولي الثال ؤتمر العلمي ال ائع الم وق

تقبل وم المس رأة وعل ه الم وعه رياض رأة وموض ه التر .والم كندريه كلي ه االس ة جامع بي
  .٥٢٣  .الرياضية

ك فيصل باإلحساء "). ١٩٩٤( .عبد العزيز ،المصطفى − ة المل أسباب عزوف طالب جامع
  .٢٣-١١  .األردن .سلسلة العلوم اإلنسانية .مجلة دراسات ."عن ممارسة النشاط الرياضي

قائع و" .ياضة كرة القدم النسائيةقات ممارسة الفتيات لرمعو). ١٩٩٩( .نفتي ابراھيم ،حماد −
وم  رأة وعل ه الم وعه رياض رأة وموض ة و الم ث للرياض دولي الثال ي ال ؤتمر العلم الم

  .جامعه اإلسكندرية .كليه التربية الرياضية .المستقبل

اھج للنشر  .١ط .المرأة والرياضة من منظور إسالمي .)٢٠٠٠( .محمد ،منصور − دار المن
  .عمان .التوزيعو
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ش − دي  ،دروي طفىھ الب " .)١٩٩٠( .مص دي ط راغ ل ت الف غل وق ي ش ة ف دور الرياض
ا ؤثرة فيھ ل الم ة قطر وبعض العوام ات جامع ة  ."وطالب ؤتمر األول بكلي ائع الم ة وق التربي
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  ملحق
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  األساتذة الكرام

قالصعوبات التي "يقوم الباحثان بإجراء دراسة بعنوان  اتذة الجامعات األرد تعي ة الخاصة من ممارسة أس ني
ية طة الرياض ذه " األنش بة لھ ول المناس ه وضع الحل ا و محاول رف عليھ وف و التع اتكم ا الوق الل إجاب ن خ آل م ام

  .في المكان المناسب إلجابتكم Xبوضع إشارة لذا نرجو اإلجابة بدقة وأمانة على ھذا االستبيان . المشكلة

ذكر  :الجنس(فاكثر  -سنة٤٥، من (   )سنة   ٤٥اقل-٣٥، من (   )ة سن ٣٥اقل من  -٣٠من : العمر:  بيانات عامه
   الجامعة(     )  أنثى(    ) 

  ،  غير ذلك (     )ماجستير(      )     دكتوراة:  المؤھل العلمي

كبيرة  العبارة الرقم
قليلة  قليلة متوسط كبيرة جداً 

 جداً 
 صعوبات تتعلق باإلمكانات الرياضية: المجال األول

      قله توفر األدوات و األجھزة الرياضية في الجامعة  ١
      عدم توفر أماكن خاصة لتبديل المالبس ٢
      عدم وجود الصاالت الرياضية المغلقة و المناسبة ٣

ى حساب المالعب و  ٤ ة عل اني الجامعي ة المب اء و إقام إنش
 الساحات الرياضية 

     

كل  ٥ أة بش اكن مھي ود أم دم و ج ال و ع ب لالغتس مناس
 االستحمام بعد ممارسة األنشطة الرياضية

     

      ال اجد الوقت الكافي لممارسة االنشطة الرياضية ٦

ية  ٧ زة الرياض بة األدوات و األجھ ة و مناس دم مالئم ع
 لممارسة األنشطة الرياضية

     

 صعوبات تتعلق بالمجال الصحي و البدني: المجال الثاني

ري ١ عف بص طة  ض ة األنش ي ممارس ردد ف ي أت يجعلن
 الرياضية

     

      زيادة سمنتي تمنعني من ممارسة األنشطة الرياضية ٢

ي من ممارسة  ٣ وفر عوامل األمن و السالمة تمنعن عدم ت
 األنشطة الرياضية

     

ة  ٤ ن ممارس ي م ة يمنعن اني من ذي أع زمن ال مرضي الم
 األنشطة الرياضية

     

رسة األنشطة الرياضية قد تسبب لي إضرار اشعر أن مما ٥
 صحية

     

      ضعف لياقتي البدنية يقلل من ممارسة األنشطة الرياضية ٦

ة  ٧ ن ممارس ي م ا تمنعن اني منھ ي أع ه الت وب ألقوامي العي
 األنشطة الرياضية
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 صعوبات تتعلق بالمجال النفسي: المجال الثالث

      بس الرياضيةاخجل كثير عند ارتداء المال ١

ة  ٢ ي ممارس ي ف اراة زمالئ ن مج دراتي م دم ق ى ع أخش
 األنشطة الرياضية

     

طة  ٣ ة األنش زمالء لممارس ين ال جيع ب ود تش دم وج ع
 الرياضية

     

      عدم و جود وقت كافي لممارسة األنشطة الرياضية ٤
      اخجل من حركة جسدي اثناء ممارسة الرياضة  ٥

د المجتمع و المجتمع الرياضة  ٦ ال تتفق مع عاددات و تقالي
 االكاديمي

     

 صعوبات تتعلق بالمجال االجتماعي: المجال الرابع

ية ١ اب الرياض ة األلع د إن ممارس ي  اعتق ة ف ر مقبول غي
 المجتمع الجامعي

     

      طالبي يسيء لي ممارسة األلعاب الرياضية مع ٢
     بالشخصية الجامعية يس لھا عالقةاعتقد أن اللياقة البدنية ل ٣

ى ٤ ز عل امعي ترتك ية الج ة  شخص ه النظري معلومات
 والتطبيقية فقط

     

      الجامعي ليس لھا عالقة بكفاءته المھنية رشاقة ٥
      عائق في عمل األساتذة)السمنة(زيادة الوزن اعتقد ٦
      رياضيةال تزداد األلفة بين األساتذة عند ممارسة األلعاب ٧

 

 

 


