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  ملخص 

المعوقات التي تواجه الحرآه الرياضية في اندية محافظة  إلىالتعرف  فت هذة الدراسههد
- :سؤالين التاليينولتحقيق ذلك طرحت الدراسه ال، الزرقاء من وجهه نظر االداريين والالعبين

ترتيب مجاالت المعوقات التي تواجه الحرآه الرياضيه في انديه محافظة الزرقاء من وجهه  ما
هل يوجد فروق ذات دالله احصائيه حول المعوقات التي تواجهه  - الداريين ؟ نظرالالعبين وا

تبعا لمتغيرات  من وجهه نظر االداريين والالعبين الحرآة الرياضية في انديه محافظه الزرقاء
اداريا ) ٢١٣( ونوع اللعبة؟ تكونت عينة الدراسه من، برةخسنوات الو، المؤهل العلميو، الجنس

اداريا من انديه محافظة الزرقاء وقد طبقت عليهم استبانه ) ٤٥(العبا و) ١٦٨( والعبا منهم
، عيالمجال االجتماو، فقره وزعت على خمسه مجاالت هي المجال االداري) ٣٨( تضمنت

جاء  - :وأظهرت نتائج الدراسة ما يأتي . اإلمكاناتمجال و، المجال الماليو، المجال الفنيو
ترتيب معوقات الحرآة الرياضية في محافظة الزرقاء من وجهة نظر اإلدرايين والالعبين على 

في حين  .اإلداريو، االجتماعي، الفني، االمكانات، المالي:  االداريين وعلى التوالي: النحو اآلتي
وجود  - .  االجتماعي، الفنيو، اإلداري، االمكانات، المالي :لدى الالعبين على التواليجاءت 

ولصالح اإلداريين من ، فروق ذات دالله احصائيه لصالح اإلداريين الذآور في المجال المالي
مكانات واال، ولصالح الالعبين الذآور في مجالي المالي. واالمكانات، اإلناث في مجالي الفني

وآذلك لصالح اإلداريين من حملة المؤهل . ولصالح الالعبات اإلناث في المجال االجتماعي
ولصالح الالعبين من حملة  .)والفني، االجتماعي( المجالينالعلمي دراسات عليا في 

وآذلك فروق لصالح  .)والمالي واالمكانات، واالجتماعي، االداري( البكالوريوس في مجاالت
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والمالي ، في مجاالت الفني، ممن لديهم الخبرة اإلدارية أآثر من عشر سنوات اإلداريين
في مجاالت اإلداري  تأآثر من عشر سنوا ةولصالح الالعبين ممن لديهم الخبر. واالمكانات

وفيما يتعلق بنوع اللعبة آانت لصالح اإلداريين في االلعاب . واالجتماعي والمالي واالمكانات
الفني  نمجاليال ولصالح األلعاب الفردية في. ت اإلداري و االجتماعيالجماعية في مجاال

. في حين آانت لصالح الالعبين في االلعاب الجماعية في المجال االجتماعي. واالمكانات
  .ولصالح الالعبين في االلعاب الفردية في مجاالت اإلداري والفني والمالي واالمكانات

 
Abstract  

This study aims at investigating the obstacles that face the sportive 
movement in the clubs of Zarqa Governorate from the administrators and 
players point of view. To achieve this objective, the study raises the two 
following questions:  - What is the order of the obstacles that face the 
sport movement in the clubs of Zerqa Governorate from the 
administrators and players' viewpoint? - Are there statistically significant 
differences in the obstacles that face the sport movement in the clubs of 
Zarqa Governorate from the administer, rotors and players' point of view 
on the basis of sex, scientific qualification, years of experience, and the 
type of game?  The study sample consisted of 213 administers and 
players, 168 players, and 45 administrators from the sport clubs in Zarqa 
Governorate. The 38-item questionnaire which was administered to the 
total number of the sample, included the following five aspects: The 
administrative, the social, the technical, the finical, and the potentiality.  
The study reached the following conclusions: Obstacles facing sportive 
movement in clubs of Zarqa Governorate were ordered as follows: 
Financial, potential, administrative, technical in favor of and social. 
Statistically significant differences worked in the favour of male 
administrators in the field of the finance; in the favour of female 
administrators in both the technical and availability of facilities aspects; 
in then favour of male players in both the financial and availability of 
facilities aspects; in the favour of female players in the social aspect; in 
favour of scientifically qualified administrators in social, technical and 
all aspects; in the favour of  administrators of more than ten years 
experience in administrators in technical, financial and availability of 
facilities aspects ،in the favour of players of more than ten years 
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experience in administrative, social, financial, and availability of 
facilities aspects. Differences concerning the type of game were found to 
be in the favour of administrators in group-games in the administrative, 
social and the rest of aspects; in the favour of single-player games in both 
technical and availability of facilities aspects; in the favour of group-
games players in all aspects; and, finally, in the favour of players of 
single-players games in administrative, technical, financial and 
availability of facilities aspects. 

 
  المقدمة

، الجتماعيةا، تقدمًا علميًا مذهًال في مختلف نواحي الحياة يعيش عالمنا الحاضر
حيث أن التقدم العلمي الهائل لم يأتي من فراغ بل نتيجة ، الرياضية، الثقافية، العلمية، االقتصادية
 حيث لم تترك جهدًا أو علمًا إال وقدمته في سبيل تقدم التربية الرياضية. مية هائلةثورة عل

حيث أن طابع العصر الحديث ال ، ومواآبتها لتصورات العصر السريعة) الحرآة الرياضية(
  .صر على جانب دون الجوانب االخرىتقي

ي ميدان االنشطه لقد شهدت السنوات األخيرة في مختلف أنحاء العالم تطورَا ملحوظَا ف
فلم تعد فلسفة ، األندية الرياضية نشاطات من خالل الترآيز علىويظهر ذلك الرياضية والشبابية 

لم تعد هي الغاية الوحيدة آذلك و، الدول منصبة على التنافس الرياضي بين األنديةالرياضة في 
ة فقط بل تعدى ذلك قتصر دور األندية على المشارآات الرياضييولم ، من العمليات التعلمية

ليصبح من أدوارها األساسية العمل على تنمية قدرة الشباب على التفكير الناقد واالبتكار ورفع 
يزَا بالتفاعل بين طرفين لكل منها أدوار ممستوى الدافعية لديهم واعتبار العملية الرياضية موقفَا م

  . يمارسها من اجل تحقيق اهداف معينة

وال ، ففي آل مجال حقق فيه العالم وثبة آبيرة، قدم علمي مذهلحيث يعيش العالم عصر ت
فظهر ، وطموح العلماء لم يعد يقف عند حد معين، يزال يثب باضطراد مستمر لتحقيق تقدم أآبر

ولكنه أصبح ، بمعنى أنه يقف عند حد فرع واحد من فروع المعرفه" شمول التقدم"ما يسمى
  .تستوعب المعارف جميعًا، بوتقة

يمكن في أي مجتمع أن يتقدم جانب  وال "بأن فروع المعرفه تتكامل"يقة العلمية القائلة والحق
يقتصر  ال، فطابع العصر الحديث، أصبحت أآثر تأآيدًا ووجودًا، دون سائر الجوانب األخرى

ومن هنا وشعورًا بأن التقدم . ولكنه يمتد الى سائر الجوانب االخرى، على جانب دون جانب
، حلمي وغريب( وسرى في آل مجال وأصبح سمة من سمات العصر الحديثالعلمي شمل 

١٩٨٧ ( .   

في مجال  أآان سواء، أصبح ميدان التربية الرياضية واسعًا، ومع بداية القرن العشرين
وأصبحت التربية الرياضية أحد النشاطات التي يهتم بها ، الترويح أم، التدريب أم، اإلدارة
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 أن تسير على هدي من االسس العامة، لزامًا على التربية الرياضيةوآان ، المجتمع اإلنساني
، وخاصة عندما يكون الهدف االرتقاء بالمستوى الحرآي والمهارة الفردية، إلدارة أي نشاط

  . )١٩٩١، وبدوي منيري( وإظهار أقصى ما تسمح به القدرات

س بما تمتلك من صحة جيدة وانما تقا، الدول المتقدمة ال تقاس فقط بما تمتلك من موارد انو
والتربية الرياضية تهدف الى تنمية الفرد بدنيَا وعقليَا واجتماعيَا عن طريق ممارسة ، الفرادها

  .)١٩٩٥، علوان( مختلفة أي التربية عن طريق البدنة اليااللعاب الرياض

َا بعصاألندية الرياضية وما يمثلها من العبون رياضيون في أي دولة من دول العالم  دتعو
لذا  ،من أهمية في مختلف مجاالت الحياةما تمثلة بسيَا وثروة من الثروات القومية وذلك ئير

  . تحرص الدول على االهتمام بها ونموها واالرتقاء بمستواها

ومن هنا يأتي اهتمام مختلف دول العالم على اختالف مشاريعها بالشباب عامة والرياضيين 
بية الشباب وخاصة الرياضيين يعكس مدى االهتمام بهم وأن ما يصرف على تر، بشكل خاص
، باالمكانيات والبرامج، خاصة ان وراء آل مشكلة عدد من األسباب قد تتعلق، وحل مشاآلهم

ن في البحث ولون عن الشباب والرياضة يعتمدؤووإذا آان المس، ةوالظروف االجتماعية السائد
ناسب حتى تعامل الجهود وتساعد في االرتقاء فإن االهتمام الم، وراء مشكالت هؤالء الشباب

ابرز  إلىوهذه الدراسة واحدة من الدراسات التي يحاول منها الباحثون ان يتعرفوا . والتقدم
والتي تعد ثاني اآبر محافظات في محافظة الزرقاء  االندية الرياضيةالمعوقات التي تواجه 

أللتحاق باألندية الرياضية وممارسة األلعاب ونظرَا لألقبال المتزايد من الشباب على ا. االردن
توفير المتطلبات  إلى الحاجةهرت ظفقد ، الرياضية ولكال الجنسين ولجميع الفئات العمرية

، زانيةيت الرياضية واألدوات والمالالمختلفة لهذة األندية وسد النقص من حيث المالعب والصا
  . ز من اجل تطوير هذة األنديةالكفاءات الرياضية واالمكانيات المادية والحوافو

عن األندية والشباب  القرار وأصحاب المسئولينيساعد  عوقاتالم أهم إلىالتعرف  إن حيث
 عوقاتوآذلك المدربين والمشرفين والالعبين على تذليل العقبات وايجاد الحلول المناسبه للم

لي تعكس على تحقيق اهداف والتي من شأنها ان تساعد على االرتقاء بمستوى هذه األندية وبالتا
لذا ظهرت الحاجه لمثل هذه الدراسة ألندية محافظة الزرقاء في االردن ومما . وفلسفه هذه األندية

  .تبين من خالل الدراسة الميدانية
  

  لة الدراسةمشك

سجلت الحرآة الرياضية والشبابية في محافظة الزرقاء حضورًا الئقًا من خالل النشاطات 
، ونظرًا لحجم الكثافة السكانية العالية والتي تتميز بأغلبية شبابية في المحافظة، التي تزخر بها

العديد من البرامج الرياضية ذات الصلة بمشارآات محلية ) ناديًا ١٧( حيث نفذت اندية المحافظة
آما ان الحرآة الرياضية في . حصدت العديد من النتائج الفنية المتقدمةو، وعربية متنوعة

من خالل حقيقة ان ، صبحت من الرآائز األساسية في نهوض الرياضة االردنية عمومًاالزرقاء ا
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، هم من ابناء محافظة الزرقاء اللعابا قطاعًا واسعًا من الكوادر الفنية واالدارية في مختلف
  .ت الرياضة تتلمس خطواتها االولى في االتجاه الصحيح بمساندة المجلس االعلى للشبابتوبا

من هذا آله اال ان هناك جملة من المعوقات حالت دون تطور الرياضة في وعلى الرغم 
المادية وضعف البنية التحتية  اإلمكاناتمنها محدودية ، المحافظة نفسها من خالل عقود عديدة

اضافة الى قلة المنشآت الرياضية من مالعب ، لالندية التي تعمل في اغلبها بعقار مستأجر
  .وصاالت للتدريب

التخطيط السليم ومواآبة التطور واالرتقاء بمستوى الطموح وتحدي الصعاب  ومن اجل
وجد الباحثون ضرورة دراسة هذا الموضوع دراسة علمية ميدانية للتعرف على ابرز المعوقات 

  . التي تواجه االندية الرياضية في محافظة الزرقاء
  

  أهداف الدراسة

  اآلتيينتحقيق الهدفين  إلىسعت الدراسة 

نظر ترتيب معوقات الحرآة الرياضية في أندية محافظة الزرقاء من وجهة  إلىف التعر .١
  .اإلداريين والالعبين

معوقات الحرآة الرياضية في محافظة الزرقاء من وجهة نظر  الفروق في إلىالتعرف  .٢
  .اللعبةو، الخبرةسنوات و، العلمي والمؤهل، لمتغيرات الجنساإلداريين والالعبين تبعًا 

  
  الدراسة تساؤالت

  اآلتيينعن التساؤلين  اإلجابة إلىسعت الدراسة 

نظر اإلداريين ما ترتيب معوقات الحرآة الرياضية في أندية محافظة الزرقاء من وجهة  .١
   والالعبين؟

معوقات الحرآة الرياضية في محافظة الزرقاء من  فيهل يوجد فروق ذات داللة إحصائية  .٢
، الخبرةسنوات و، العلمي والمؤهل، لمتغيرات الجنس وجهة نظر اإلداريين والالعبين تبعًا

  اللعبة ؟و
  

  مجاالت الدراسة

  .العبي واداريو اندية محافظة الزرقاء: المجال البشري -

 . اندية محافظة الزرقاء: المجال المكاني -

-١٥/١١تم اجراء هذه الدراسة في الفترة الزمنية الواقعة بين : المجال الزماني -
١٥/١٢/٢٠٠٦  .  
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  ةسات السابقالدرا

بعض المشكالت التي تواجه العبي الكرة  إلىبدراسة هدفت التعرف ) ٢٠٠٥( ىقام عيس
ولتحقيق ، لكذاضافة الى تحديد اثر متغيري المؤهل العلمي والخبرة على ، الطائرة في فلسطين

ولغاية جمع البيانات ، العبا لمختلف الدرجات) ١٣٠( الدراسة على عينة قوامها أجريتلك ذ
، والتدريبية، فقرة موزعة على ستة مجاالت هي المادية) ٣٧( تخدمت اسبانة مكونة مناس

وتوصلت الدراسة الى ان درجة المشكالت . واالسرية والسياسية، واالجتماعية، والشخصية
حيث ، درجة من المشكالت على المجال المادي أعلىوآانت ، )%٢، ٥٧( الكلية قليلة بنسبة

وآانت اقل درجة من المشكالت على مجال ، )%٦٨،٨( لالستجابةوصلت النسبة المئوية 
النتائج  أظهرتذلك  إلى إضافة، )%٨,٤٠( العالقات االجتماعية حيث وصلت النسبة المئوية الى

ال توجد فروق ذات داللة احصائية في المشكالت التي تواجه العبي الكرة الطائرة تعزى  بأنه
    .رفاآثسنوات ) ٥( ولصالح، لمتغير الخبرة

المشكالت التي تواجه مدربي آرة السلة  إلىالتعرف  هدفتبدراسة  )٢٠٠٥( قام دويكاتو
تم اختيارهم بالطريقة ، مدربًا) ٥٧( ولتحقيق ذلك اجريت الدراسةعلى عينة قوامها، في فلسطين

 وزعت، فقرة) ٣٤( تتضمن استبانهعليهم  وقد طبقت، من اندية آرة السلة في فلسطين، العمدية
. واإلعالم، المدربو، االتحادو، الناديو، اإلمكاناتو، مجال الالعبين: على ستة مجاالت هي

في فلسطين عدم اهتمام  وقد أشارت النتائج أن اهم المشكالت التي تواجه مدربي آرة السلة
آما ، اضافة الى عدم اقرار ادارات االندية مكافآت مالية، ادارات االندية بحل مشاآل الالعبين

جدًا  ةشارت نتائج الدراسة ان الدرجة الكلية للمشكالت التي تواجه مدربي آرة السلة آانت آبيرا
باإلضافة الى ذلك أظهرت النتائج أن ) %٨١.٢( حيث بلغت النسبة المئوية لالستجابة عليها

إدارة النادي ومجال االتحاد ومجال : النحو التاليالتوالي على الت جاء كترتيب مجاالت المش
  . اإلعالممجال  وأخيرالتدريب ومجال االمكانات ومجال الالعبين ا

بدراسة هدفت التعرف على المعوقات التي تواجه العبي ) ٢٠٠٥( وقام الحليق وخصاونة
ومعرفة الفروق في تلك المعوقات تبعًا لمتغيري النادي ، آرة الطاولة في األندية األردنية

فقرة للمعوقات ) ٤٣( لك بتصميم استبانه تتكون منوقد استخدم المنهج الوصفي وذ.  والجنس
، واالجتماعية، واإلدارية، والنفسية، واإلمكانات، الفنية( مجاالت وهي) ٦( موزعة على

العبًا والعبة يمثلون أندية الدرجة األولى لكرة ) ٨٤( وتكونت عينة الدراسة من، )والمالية
عوقات التي تواجه العبي آرة الطاولة في األندية وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أآثر الم. الطاولة

وآانت أهم ، وأقلها حدة المعوقات المتعلقة بالنواحي النفسية، األردنية حدة هي المعوقات الفنية
ونشر مفاهيم اللعبة على نطاق ، توصيات الباحث هي ضرورة توفير المعسكرات التدريبية

  . أوسع

الصعوبات التي تواجه طالبات تخصص  إلى هدفت التعرفبدراسة ) ٢٠٠٣( خنفروقام 
حيث أجريت الدراسة ، في الجامعات والمعاهد الفلسطينية في مساق آرة السلة الرياضيةالتربية 

واستخدم الباحث ، طالبة اختيرت عشوائيًا من هذه المؤسسات التعليمية) ١٠٠( على عينة قوامها
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ان درجة : قد أظهرت النتائج ما يليوقد تضمنت خمس مجاالت و، االستبانة لجمع البيانات
وان ترتيب الصعوبات . )%٦٠.٤( الصعوبات الكلية آانت متوسطة حيث بلغت النسبة المئوية

والمجال ، و مجال المناهج، مجال الرياضة المدرسية: آما يلي على التوالي تبعًا للمجاالت آانت
   .مجال طرق التدريس وأخيرا، النفسي

الصعوبات التي تواجه البطوالت  إلىدراسة هدفت التعرف ) ٢٠٠٢( أجرى النعيميو
 من وجهة نظر أعضاء مجالس االتحادات، العربية لاللعاب الجماعية والحلول المقترحة لها

فقرة ) ٧٤( واستخدم الباحث استبانه مكونة من، لاللعاب الجماعية في الدول العربية) المحلية(
عضوًا ) ١٨١( وتكونت العينة من، لمجاالت الدراسةاشتملت على الصعوبات والحلول المقترحة 

وأظهرت . )العراقو، األردنو، تونسو، مصرو، اإلماراتو، قطر( يمثلون الدول العربية التالية
النتائج ان جميع مجاالت الصعوبات آانت حادة او حادة بدرجة آبيرة وآان محور الصعوبات 

رحة مناسبة بدرجة آبيرة جدًا والحلول المقترحة وان جميع الحلول المقت، االقتصادية اآثرها حدة
  . للصعوبات التنظيمية اآثرها مناسبة

المعوقات التي تواجه الالعبين والعاملين  إلىبدراسة هدفت التعرف ) ١٩٩٩، جمعه( وقام
، ًاحكمو، ًامدربو، ًاالعب) ٢٣٥( تكونت عينة الدراسة منو. في مجال الكرة الطائرة في االردن

 لكرة الطائرة من مجتمع الدراسة البالغلمسجلين ضمن آشوفات االتحاد االردني ، وإداريا
فقرة ) ٤٨( واستخدام الباحث استبانه من، وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية. )٣٩٠(

، النفسيوالمجال  ،المجال االجتماعيو، مجال اإلمكانات: (موزعه على اربع مجاالت هي
وأظهرت نتائج الدراسة ان هنالك فروقًا ذات دالله . )المجال اإلعالميو، المجال التنظيميو

  . احصائية في درجة شيوع االمكانات آمعوقات آانت عاليه

المشاآل التي تواجه األندية  إلىهدفت التعرف ) ١٩٩٩، الحديدي( وفي دراسة قام بها
، واإلداريين، المدربين( ظرلها ودرجة شيوعها من وجهة ن الرياضية األردنية والحلول المقترحة

فقرة ) ١٠٦( وقام الباحث بتصميم استبانه من، فرد) ٣٠٠( وآانت العينة ممثلة من) الالعبين
حاجات و، االجتماعيو، الفنيو، اإلداريو، المالي( مجاالت رئيسية هي) ٦( وتم توزيعها على

لقة باإلمكانات هي أآثرها الفنية والمتع وأظهرت النتائج أن المشكالت. )واإلمكانات، الالعبين
وآانت الحلول المقترحة ، حده وأن جميع الحلول المقترحة آانت حلول مناسبة بدرجة آبيرة
    .لمجال المشكالت المتعلقة باإلمكانات هي أآثر الحلول المقترحه مناسبة

المشكالت التي تواجه  إلىوالتي هدفت التعرف ) ١٩٩٨( وفي دراسة المدانات والشرمان
اضة المدرسية في محافظات جنوب المملكة من وجهة نظر معلمي ومعلمات التربية الري

حيث أظهرت النتائج أن أآثر ، فقرة ٥٣مكونة من  استبانهواستخدم الباحثان ، الرياضية
المشكالت حدة هي عدم وجود مدارس رياضية متخصصة بينما وجد أن اقل المشكالت حدة هي 

آما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة ، ألنشطةعداد خطة شاملة لمختلف اأعدم 
  .إحصائية في مجاالت الدراسة تعزى للخبرةأو المؤهل العلمي أوالمحافظة باستثناء الجنس
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المعوقات التي تواجه المنتخبات  إلىبدراسة هدفت التعرف ) ١٩٩٧، الخالدي( وقام
هيئة التدريس في ( لها من وجهة نظرالوطنية لكرة القدم في االردن وأنسب الحلول المقترحة 

وآانت عينة الدراسة ، )السابقين ممن العبي المنتخب الوطني سواء الحاليين ا، التربية الرياضية
) ٦٠( فرد واستخدم الباحث المنهج الوصفي وذلك بتصميم استبانه مكونة من) ١٣٩( مكونة من

، التحكيم: (مجاالت رئيسية هي) ٧( لحلول المقترحة موزعة علىلفقرة ) ٥٥(لمعوقات ولفقرة 
ودلت النتائج ان ). التخطيط اإلداري والمعوقات القليلة بعامهو، الفنيو، الحوافزو، اإلمكاناتو

وأن جميع الحلول مناسبة بدرجة آبيرة والحلول المقترحة للمجال ، مجال التخطيط أآثرها حدة
  . اإلداري هي أآثر الحلول المقترحة مناسبة

الصعوبات التي تواجه العبي األندية  إلىبدراسة هدفت التعرف  )١٩٩٥، هللاعبد ا( وقام
) ٥٠( وقام الباحث بتصميم استبانه تكونت من، حرآيا في األردن قيناالرياضية الخاصة بالمع
، المعوقات االجتماعيةو، النواحي الفنيةو، االمكانات( محاور هي) ٥( فقرة تم توزيعها على

أظهرت النتائج أن و. )لالمعوقات في مجال العمو، المعوقات الشخصيةو، المعوقات النفسيةو
بينما ، مجال االمكانات والنواحي الفنية أآثر المجاالت صعوبة وهو يعبر عن صعوبات آبيرة

أما ، صعوبات بدرجة متوسطة داحتل مجال الصعوبات االجتماعية الترتيب االخير وهي تع
وهي تعبر عن درجة آبيرة من  )%٦٢، ٧٤( وصل الى متوسط النسبة المئوية بشكل عام فقد

  . الصعوبات

الصعوبات المهنية التي يواجهها مدرسي  إلىالتعرف التي هدفت ) ١٩٩٢( دراسة الزعبي
لتعرف لومدرسات التربية الرياضية لمرحلة التعليم األساسي في األساسي في األردن باالضافة 

وتم اجراء ) نوع الدراسةو، المؤهل العلميو، الجنس( الصعوبات تبعًا لمتغيرات هدرجة هذ إلى
الصعوبات المهنية  استبانهمدرسًا ومدرسة وتم استخدام ) ٤٧٨( الدراسة على عينة قوامها

 واإلشراف، لتالميذو، تنفيذ البرامج( مجاالت هي) ٦( فقرة موزعة على) ٧٩( من ةالمكون
وتوصلت الدراسة الى وجود ) الرياضية ناتاإلمكا، لنمو المهنيو، المدرسية واإلدارة، التربوي

لصالح حملة الدبلوم في وفروق في الصعوبات المهنية لدى حملة مؤهل الدبلوم والبكالوريوس 
  . الخبرة، الجنس يحين لم تكن الفروق دالة احصائيًا تبعًا لمتغير

  
  التعليق على الدراسات السابقة

العديد من الدراسات التي سبق لها أن  أستطاع الباحثون االطالع على في ضوء الدراسات
ولكن لم تكن هناك دراسات تناولت المعيقات التي . تحدثت عن موضوع المعوقات بشكل عام

  -:ويمكننا التعليق على هذه الدراسات بما هو آت، تواجه منطقة معينة

، أآثر الدراسات التي تحدثت عن المعوقات أو الصعوبات آانت في مجاالت التخطيط -
  .وهذا بحد ذاته إجماع على أهمية هذه المجاالت، واإلمكانات ،والمالية، والفنية، دارةواإل

 .وهذا يتفق مع الدراسة، الدراسات التي سبقت هذه الدراسة استخدمت المنهج الوصفي -
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ووضع ، تم االستفادة من الدراسات السابقة في صياغة التساؤالت وبناء أداة الدراسة -
 .المجاالت المناسبة لها

  : عن الدراسات التي األخرى بما يلي وقد امتازت هذه الدراسة

لم تتناول الدراسات السابقة المعيقات أو المشاآل التي تحد من تطور الرياضة بشكل عام  -
  .ومنطقة معينة

آانت الوصيات تتعلق بضرورة وجود تشريعات تعمل على تطوير الحرآة الرياضية بشكل  -
  . عام ومكان الدراسة بشكل خاص

  
  واإلجراءاتالطريقة 

  
  منهجية الدراسة

  .م المنهج الوصفي التحليلي باعتباره المنهج المالئم لغايات تحقيق أهداف الدراسةااستخدتم 
  

  مجتمع وعينة الدراسة

من جميع الالعبين واإلداريين المنتسبين لألندية الرياضية في  تكون مجتمع الدراسة
ناديًا يمارسون ) ١٧( المسجلة رسميًا في المحافظة حيث بلغ عدد االندية، محافظة الزرقاء

، العبًا والعبة) ٥٦٥( المسجلين في قيود االندية وبلغ عدد الالعبين، المختلفة الرياضية االلعاب
  . إداريًا) ١٥٣( وبلغ عدد اإلداريين العاملين في هذه االندية

% ٣٠ة ويمثلون ما نسبة والعبالعبًا ) ١٦٨( وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة من الالعبين
ويمثلون ، اداريًا ٤٥من المجتمع االصلي المتعلق في الالعبين بينما بلغ عدد العينة من االداريين 

 بقيةحيث تم اختيار العينة بالطريقة الط .اإلداريينمن المجتمع االصلي من % ٣٠ما نسبته 
  .التصنيفية هالمتغيرات الدراسة تبعاتوزيع عينة يوضح ) ١( والجدول العشوائية

  .توزيع افراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة:  )١( جدول

 المجموع الكلي   %النسبه  العدد  المتغير
  ٤٥  %٦٧  ٣٠  ذآر  اداري   الجنس

  %٣٣  ١٥  انثى
  ١٦٨  %٦٧  ١١٢  ذآر   العب

  %٣٣  ٥٦  انثى
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 )١(تابع جدول رقم ... 
 المجموع الكلي   %النسبه  العدد  المتغير

مؤهل العلميال   ٤٥  %٩  ٤  اقل من ثانوية عامة  اداري 
  %٢٧  ١٢  ثانوية عامة 

  %١١  ٥  دبلوم آلية مجتمع 
    %٣٣  ١٥  بكالوريوس   
    %٢٠  ٩  دراسات عليا  

  ١٦٨  %٢٢  ٣٧  اقل من ثانوية عامة  العب
  %٢٢  ٣٨  ثانوية عامة 

  %١٨  ٣٠  دبلوم آلية مجتمع 
  %٢٧  ٤٥  بكالوريوس 
  %١١  ١٨  دراسات عليا

  ٤٥  %٢  ١  سنوات٣أقل من   اداري   سنوات الخبرة 
  %٢٧  ١٢  سنوات ٥-٣من 
  %٣١  ١٤  سنوات١٠-٦من 

  %٤٠  ١٨  سنوات١٠أآثرمن 
  ١٦٨  %٢٩  ٤٩  سنوات٣أقل من   العب

  %٣٢  ٥٣  سنوات ٥-٣من 
  %٢٢  ٣٧  سنوات١٠-٦من 

  %١٧  ٢٩  سنوات١٠أآثرمن 
  ٤٥  %٦٠  ٢٧  جماعية   اداري    نوع اللعبة

  %٤٠  ١٨  فردية
  ١٦٨  %٦٥  ١١٠  جماعية   العب

  %٣٥  ٥٨  فردية 
  

  أداة الدراسة

من  ستبانهحيث قاموا باعداد ا، ستبانه آوسيلة أساسية لجمع البياناتااستخدم الباحثون  -
، ةالحليق وخصاون( مثل دراسة. خالل الرجوع الى الدراسات ذات العالقة بالموضوع

 ودراسة) ١٩٩٨، المدانات والشرمان( ودراسة) ٢٠٠٥، عيسى( ودراسة) ٢٠٠٥
  . )١٩٩٨، الخالدي(

مجاالت االداة والفقرات بناء على مراجعة االدب النظري الدراسات السابقة تم تحديد  -
 .بصورتها االولية بما يتناسب وبيئة الدراسة



 ١٣٦٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وآخرون ،زهير الزعبي

 ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ت وآذلك استطالع رأي الخبراءتم اقتراح مجموعة الفقرات من خالل ما سبق من إجراءا -

تم عرض الفقرات على مجموعة من الخبراء لمعرفة مالءمتها وقياسها لمعوقات الحرآة  -
 . الرياضية في اندية محافظة الزرقاء

بعد ذلك تم تعديل الفقرات وشطب بعضها بناء على رأي الخبراء وتم استخالص الفقرات  -
: اشتملت األداة بصورتها النهائية على قسمينوقد ، فقرة) ٣٨( لتصبح بصورتها النهائية

اما القسم الثاني من االداة فهو الذي يقيس . القسم األول يتكون من البيانات الشخصية
موزعة على  فقرة) ٣٨( معوقات الحرآة الرياضية في اندية محافظة الزرقاء ويتكون من

  :خمس مجاالت هي

  . فقرات) ٩( المجال اإلداري ويتكون من -

  . فقرات) ٧( لمجال االجتماعي ويتكون منا -

  . فقرات) ٧( المجال الفني ويتكون من -

  . فقرات) ٨( المجال المالي ويتكون من -

  . فقرات) ٧( المجال االمكانات ويتكون من -

وتكون سلم االستجابة ، وتم صياغة جميع فقرات االستبانه بصيغة سلبية ألنها تقيس معوقات
) ٥( درجة آبيرة جدًا( -:يقة ليكرت وذلك على النحو اآلتيبطر من خمس استجابات أعدت

درجة ، درجة قليلة درجتان، درجات) ٣( درجة متوسطة، درجات) ٤( درجة آبيرة، درجات
  .يبين االستبانه) ١( والملحق رقم. قليلة جدًا درجة واحدة

  
  األداةصدق 

من  خمسةض االداة على تم التأآد من صدق االداة من خالل صدق المحتوى المرتبط بعر
وقد طلب من المحكمين التأآد من مالءمة فقرات االستبانة لموضوعها وبعد ، الخبراء المحكمين

، فقرة) ٣٨( اجراء التعديالت في ضوء مالحظات المحكمين اصبح عدد الفقرات اداة الدراسة
  . فأآثر من المحكمين) %٧٠( حيث تم اعتماد الفقرات التي اجمع عليها

  
  األداة ثبات

تم استخدام معادلة آرونباخ الفا للحصول على ثبات األداة وقد تم الحصول على معامل 
  . ويعد هذا المقدار من الثبات داًال على الثبات وآافيًا الغراض هذه الدراسة) ٠.٨٣( ثبات مقداره
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  اإلحصائية اتالمعالج

ت الحسابية واالنحرافات لغايات اإلجابة عن سؤال الدراسة األول تم استخدام المتوسطا
تم استخدام المتوسطات الحسابية اإلحصائية واالنحرافات ، ولإلجابة عن السؤال الثاني. المعيارية

واختبار شفيه ) ANOVA One-Way( وتحليل التباين األحادي" ت"المعيارية واختبار 
Scheffe Test .  

  
  عرض النتائج ومناقشتها

 :اسئلتهاسيتم عرض النتائج ومناقشتها وفق 

 ما ترتيب معوقات الحرآة الرياضية في أندية محافظة الزرقاء من وجهة:  األول التساؤل
  ؟ اإلداريين والالعبين نظر

) ٢( والجدول، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التساؤلبة عن الإلج
  . يوضح ذلك

أندية محافظة الزرقاء حسب  ترتيب مجاالت معوقات الحرآة الرياضية في:  )٢( جدول
  .المتوسطات المتوسطات الحسابية

  الالعبين  اإلداريين  المجال الرقم

المتوسط   الترتيب
  *الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط  الترتيب
  *الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  ١.٨٨  ٣.٣٩  ٣  ١.٧٩  ٣.٠٦  ٥  اإلداري  ١

  ١.٩٣  ٢.٨٦  ٥  ١.٠٦  ٣.١٩  ٤ االجتماعي  ٢

  ٠.٧٦  ٣.١٢  ٤  ٠.٩٨  ٣.٧١  ٣  يالفن  ٣

  ٠.٨٨  ٣.٦٢  ١  ٠.٧٥  ٣.٨٦  ١  المالي  ٤

  ٠.٩٧  ٣.٤٥  ٢  ٠.٨٦  ٣.٧٨  ٢  اإلمكانات  ٥

  ١.٢٦  ٣.٢٨    ١.٠٢  ٣.٥١  الدرجة الكلية 

  درجات ) ٥( أقصى درجة لالستجابة  *

  :ما يأتي) ٢( يالحظ من الجدول

وجهة نظر اإلداريين جاء ترتيب معوقات الحرآة الرياضية في أندية محافظ الزرقاء من 
  : والالعبين على النحو اآلتي



 ١٣٦٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وآخرون ،زهير الزعبي

 ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وبانحراف معياري) ٣.٥١( آان المتوسط الحسابي للدرجة الكلية فيما يتعلق باإلداريين -
 وانحراف معياري) ٣.٨٦( جاء المجال المالي بالترتيب اآلول بمتوسط حسابيو، )١.٠٢(
وانحراف ) ٣.٧٨( حسابيثم جاء بالمرتبة الثانية مجال االمكانات بمتوسط ) ٠.٧٥(

وانحراف ) ٣.٧١( وجاء بالمرتبة الثالثة المجال الفني بمتوسط حسابي، )٠.٨٦( معياري
) ٣.١٩( وحل بالمرتبة الرابعة المجال االجتماعي بمتوسط حسابي، )٠.٩٨( معياري

بمتوسط  داريوجاء بالمرتبة الخامسة واألخيرة المحور اال، )١.٠٦( وانحراف معياري
  . )١.٧٩( وانحراف معياري) ٣.٠٦( حسابي

 وبانحراف معياري) ٣.٢٨( آان المتوسط الحسابي للدرجة الكليةيتعلق بالالعبين فيما  أما -
 وانحراف معياري) ٣.٦٢( جاء المجال المالي بالترتيب االول بمتوسط حسابيو، )٣.٢٨(
نحراف وا) ٣.٤٥( ثم جاء بالمرتبة الثانية مجال االمكانات بمتوسط حسابي) ٠.٨٨(

) ٣.٣٩( وجاء بالمرتبة الثالثة المجال اإلداري بمتوسط حسابي، )٠.٩٧( معياري
) ٣.١٢( وحل بالمرتبة الرابعة المجال الفني بمتوسط حسابي، )١.٨٨( وانحراف معياري
وجاء بالمرتبة الخامسة واألخيرة المحور االجتماعي بمتوسط ، )٠.٧٦( وانحراف معياري

  ). ١.٩٣( ياريوانحراف مع) ٢.٨٦( حسابي

فيما يتعلق بترتيب معوقات الحرآة الرياضية في أندية حيث يمكن تفسير هذه النتائج 
محافظة الزرقاء من وجهة نظر اإلداريين اذ ان االمور المالية تعد الرآن االساسي للنهوض 
بالرياضة في اندية محافظة الزرقاء حيث ومن خالل توفر التجهيزات المالية لالعبين ووضع 
نظام الحوافز يشجع الالعبين على متابعة التدريبات وااللتزام بها ويرتبط بالجانب المالي ايضًا 

التي تواجهه الحرآة  المعوقاتاذ توفرت االمكانات والبنية التحتية يحد من ، االمكانات
 يساعد على تطور الرياضة في هذه االندية) الفني( وآذلك ان وجود الكوادر المؤهلة، الرياضية

وقد جاء بالمرتبة الرابعة المجال االجتماعي حيث يرى االداريين انه في حال توافر االموال 
واالمكانات والمدرب الفني المتخصص تخف حدة الصعوبات التي تواجه الرياضة وتصبح نظرة 

وجهة نظر  منحيث و، وحل في المرتبة االخيرة الجانب االداري، المجتمع للرياضة في تحسن
  . ان الجانب االداري يعد الجانب االخير من حيث اعاقته لتطور الرياضة االداريين

اما فيما يتعلق بالالعبين فيمكن تفسير ترتيب معوقات الحرآة الرياضية في اندية محافظة 
الزرقاء فلم يختلف الالعبين في ترتيب المجالين المالي واالمكانات الترتيب االول والثاني من 

تطور  أمام المعوقاتتفقا على ان الجانب المالي واالمكانات تشكالن اهم فقد ا، معوقاتحيث ال
فيما جاء بالمرتبة الثالثة المجال االداري بخالف ما جاء لدى ، الحرآة الرياضية في المحافظة

ن االدارة الناجحة يمكن ان تعمل على استقطاب أ ناالداريين ويمكن تفسير هذا بان الالعبين يرو
دور  وجاء بالترتيب الرابع الجانب الفني اذ يرى الالعبين ان للمدرب الفني. ضةالداعمين للريا

في استقطاب الالعبين بمختلف الفئات العمرية من خالل التشجيع الزائد والتدريب بطرق علمية 
وجاء بالمرتبة االخيرة المجال االجتماعي . مما يتحسن المستوى الفني وبالتالي النتائج االيجابية

من قبل ابناءهم وخاصة في  ن الالعبين اليرون ان االهالي يمانعوا من ممارسة الرياضةوذلك ال
) ١٩٩٩جمعة( واتفقت هذه الدراسة مع دراسة. اوقات الفراغ او حتى االلتزام المستمر بالتدريب
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، المجاالت صعوبة من حيث مجال االمكانات والمجال المالي آانت أآثر) ١٩٩٥، عبداهللا(و
والتي اشارت ) ١٩٩٧، الخالدي( ودراسة) ٢٠٠٥، دويكات( ه الدراسة مع دراسةواختلفت هذ

الى ان اولى الصعوبات آانت النادي واالتحاد ثم مجال التدريب ثم االمكانات ومجاالت الالعبين 
  . وأخيرًا االعالم

هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية حول معوقات الحرآة الرياضية في : الثاني لتساؤلا
، المؤهل العلميو، الجنس ظة الزرقاء من وجهة نظر اإلداريين والالعبين تبعًا لمتغيراتمحاف
  اللعبة ؟ و، سنوات الخبرةو

  :الفرعية اآلتية لألسئلة تقسيمهتم التساؤل ولإلجابة عن هذا 

هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية حول معوقات الحرآة الرياضية ) أ( الثاني التساؤل
  قاء من وجهة نظر اإلداريين والالعبين تبعًا لمتغيرالجنس ؟ في محافظة الزر

) ٣( والجدول، t-testتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 
  . يوضح ذلك

  اإلداريين : اوًال

اء قالزر محافظةالرياضية في  األنديةلداللة الفروق في معوقات ) ت( نتائج اختبار  :)٣( جدول
  .اإلداريينلتغير الجنس عند تبعاً 

  المجال

  الجنس

  قيمة ت
مستوى 
  الداللة

  انثى  ذآر
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  ٠.٢٦١  ٠.٣٥  ١.٢٦  ٣.٨٦  ٠.٩٥  ٣.٣١  اإلداري
  ٠.٤٥  ٠.١١  ١.١٢  ٣.٢٩  ١.٠٦  ٣.١٨  االجتماعي

  *٠.٠٠٠١  ٣.٣٥  ١.٣١  ٣.٤٦  ٠.٩٨  ٣.٠٩  الفني
  *٠.٠٠٠١  ٤.٦٨  ١.٠١  ٣.٢٨  ٠.٨٧  ٣.٩٥  المالي

  *٠.٠٠٠١  ٣.٠٤  ٢.٠١  ٣.٤٩  ١.٣٦  ٣.٤٥  اإلمكانات
 *٠.٠٠٠١  ٣.١٦  ١.٦٥  ٣.٤٧  ١.١٩  ٣.٣٩  الدرجة الكلية

 ). α≤0.05( مستوى الداللة اإلحصائية(

  ما يأتي ) ٣( يتضح من الجدول

ولصالح ) المالي( مجالالداريين الذآور في وجود فروق ذات دالله احصائيه لصالح اال -
 ولصالح اإلناث في الدرجة الكلية) واإلمكاناتالفني ( نمجاليالفي  ناثإلداريين من اإلا

  . للمعوقات



 ١٣٦٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وآخرون ،زهير الزعبي

 ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) جتماعيواال، اإلداري( نمجاليالفي  اإلداريين بينوجد فروق ذات دالله احصائيه ال ت -
  . تعزى لتغير الجنس

و ان االداريين الذآور يرون ان االمور المالية تعد االساس ويمكن تفسير هذه النتيجة ه
  . للنهوض بالرياضة في الزرقاء حيث يمكن توفير آافة الجوانب من خالل توفير المال

وفيما يتعلق باإلداريين االناث فيرون ان اهم المعوقات لتطوير الرياضة في اندية محافظة 
حيث ان توفرها يحد من المعيقات . االمكانات الزرقاء هي وجود آوادر فنية متخصصة وتوافر

واتفقت . ويخفف من الصعوبات وبالتالي يشجع على االقبال على الرياضة والتدريبات المتخلفة
والتي اشارت الى وجود فروق دالة احصائيًا تبعًا ) ١٩٩٨، المدانات والشرمان( مع دراسة

التي اشارت الى عدم وجود ) ١٩٩٢، يالزعب( واختلفت هذه الدراسة مع دراسة ،لمتغير الجنس
  . فروق دالة إحصائيًا تبعًا لمتغير الجنس

  الالعبين   :ثانيًا

) ٤( والجدول، t-testتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 
  . يوضح ذلك

ظة الزرقاء لداللة الفروق في معوقات األندية الرياضية في محاف) ت( نتائج اختبار:  )٤( جدول
  :تبعاً لتغير الجنس عند الالعبين

  المجال

  الجنس

  قيمة ت
مستوى 
  الداللة

  انثى  ذآر
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  ٠.١٨  ٠.٦٥  ١.٩٥  ٣.٧٠  ٢.١١  ٣.٠٥  اإلداري
  *٠.٠٠٠١  ٣.٧٢  ٢.١١  ٣.٨٦  ١.٠٧  ٣.١٤  االجتماعي

  ٠.٤٥  ٠.٥٠  ٠.٩٧  ٣.٧٨  ٠.٩٥  ٣.٢٨  الفني
  *٠.٠٠٠١  ٢.١٥  ١.٣٧  ٣.٣٦  ٠.٨٧  ٣.٥١  المالي

  *٠.٠٠٠١  ٤.٧٦  ٢.١٨  ٢.٩٨  ٠.٩٥  ٣.٢٢  اإلمكانات

  *٠.٠٠٠١  ٣.٢٦  ٠.٩٦  ٣.٥٣  ١.٠١  ٣.٢٤  الدرجة الكلية 

 ). α≤0.05( مستوى الداللة اإلحصائية  *

  ما يأتي ) ٤( يتضح من الجدول

) واإلمكانات، المالي( العبين الذآور في مجاليلا الحلصوجود فروق ذات دالله احصائيه  -
 ولصالح اإلناث في الدرجة الكلية. جتماعيالعبات األناث في المجال االلولصالح ا
  .للمعوقات

  ). والفني، اإلداري( المجالينالعبين في لبين ا عدم وجود فروق ذات دالله احصائيه -



 "......قاء من المعوقات التي تواجه الحرآة الرياضية في أندية محافظة الزر" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٦٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ر يرون ان من اهم المعوقات تطوير ويمكن تفسير هذه النتيجة هو ان الالعبين الذآو
الحرآة الرياضية في محافظة الزرقاء هي عدم توفر الجوانب المالية وآذلك نقص االمكانات 

حيث يرون ان الجوانب المالية تخفف من المعيقات االخرى من حيث وجود الحوافز ، للتدريب
يساعد على تخفيف ووجود اماآن وادوات للتدريب ، المالية واجور المواصالت والتغذية

  . المعيفات او اثرها

بنظرة االناث بأن من اهم المعيقات لتطوير رياضة محافظة الزرقاء هي اما فيما يتعلق 
يوجد تشجيع من االهالي  النظرة االجتماعية الى الرياضة ما زالت دون الطموح وبالتالي ال

النتيجة دراسة عويدات  ههذوتؤآد على مثل  لالبناء بالشكل المطلوب على ممارسة الرياضة
العوامل مساهمة  أآثرالعوامل الثقافية االجتماعية من  أن إلى أشارتوالتي ) ١٩٨٨( وآخرون

واختلفت هذه النتيجة . الرياضية األنشطةعن االشتراك في  األردنيةفي عزوف طالبات الجامعة 
ائيًا في درجة فروق دالة إحص يوجد ال أنةالتي أشارت الى ) ١٩٩٢، الزعبي( مع دراسة

  . الصعوبات المهنية تبعًا لمتغير الجنس

هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية حول معوقات الحرآة الرياضية  :)ب( السؤال الثاني
  في محافظة الزرقاء من وجهة نظر اإلداريين والالعبين تبعًا لمتغير المؤهل العلمي ؟ 

  اإلداريين  :اوًال

  . يوضح ذلك) ٥( والجدول، ليل التباين اآلحاديتم حساب المتوسطات الحسابية وتح

لداللة الفروق في معوقات الحرآة  أآلحاديالمتوسطات الحسابية وتحليل التباين :  )٥( جدول
  .حسب متغير المؤهل العلمي لإلداريين الزرقاء محافظة الرياضية في

  المجال

  ل العلميهالمؤ

  قيمة ف
مستوى 
  الداللة

أقل من 
ثانوية 
  عامة

وية ثان
  عامة

 دبلوم
آلية 
  مجتمع

 بكالوريوس
دراسات 
  عليا

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي

  ٠.٤٥  ٠.٠٢٣٢  ٣.٢١  ٣.٠٩  ٣.١٧  ٣.٠٧  ٣.٠٦  اإلداري
 *٠.٠٠٠١  ٢.٩١  ٣.٦٥  ٣.٤٧  ٣.٢١  ٣.١٨  ٣.٠٧  االجتماعي

  ٠.٣٦  ٠.٠٢٧٢  ٣.٤٧  ٣.٤٥  ٣.٣٥  ٣.٣٦  ٣.٢٠  الفني
 *٠.٠٠٠١  ٣.٠٧  ٣.٣٦  ٣.٢٨  ٣.١٦  ٢.٨٧  ٢.٦٥  المالي

 *٠.٠٠٠١  ٢.٨٧  ٣.١٢  ٣.٠٨  ٣.٠٥  ٢.٩٥  ٢.٧٨  اإلمكانات
  ٠.٢١ ٠.٠٤٢١  ٣.٣٢  ٣.٣٠  ٣.١٩  ٣.٠٨  ٢.٩٣الدرجة الكلية 

 ). α≤0.05( مستوى الداللة اإلحصائية  *



 ١٣٦٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وآخرون ،زهير الزعبي

 ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   : ما يأتي) ٥( يالحظ من الجدول

 تبعا) مكاناتالوا، الماليجتماعي والا( صائيه في المجاالتوجود فروق ذات دالله اح -
  . لمؤهل العلميا لمتغير

 والدرجة الكلية للمعوقات) الفني، داريإلا( لينمجاالفروق ذات دالله احصائيه في  توجدال  -
   .تبعا لمتغير المؤهل العلمي

ر الفروق في لبيان مصدفيه يوللكشف عن مواقع فروق الداله احصائيا استخدام اختبار ش
  . يوضح ذلك) ٦( والجدولداريين إلالمؤهل العلمي ل

، والمالي، االجتماعي، في المجاالت فيه لبيان مصدر الفروقيش اختبارنتائج  :)٦( جدول
  .ب متغير المؤهل العلمي لإلداريينحس، واإلمكانات

  المؤهل العلمي المجال
المتوسط 
  الحسابي

أقل 
من 

ثانوية 
  عامة

ثانوية 
  عامة

 لومدب
آلية 
  مجتمع

 بكالوريوس
دراسات 
  عليا

ي
اع
تم
الج
ا

  

            ٣.٠٧  أقل من ثانوية عامة
            ٣.١٨  ثانوية عامة

            ٣.٢١  دبلوم آلية مجتمع
            ٣.٤٧  بكالوريوس
    *  *  *  *  ٣.٦٥  دراسات عليا

ي 
مال
ال

  

            ٢.٦٥  أقل من ثانوية عامة
            ٢.٨٧  ثانوية عامة
            ٣.١٦  جتمعدبلوم آلية م
            ٣.٢٨  بكالوريوس
    *  *  *  *  ٣.٣٦  دراسات عليا

ت
انا
مك
اال

  

            ٢.٧٨  أقل من ثانوية عامة
            ٢.٩٥  ثانوية عامة

            ٣.٠٥  دبلوم آلية مجتمع
            ٣.٠٨  بكالوريوس
    *  *  *  *  ٣.١٢  دراسات عليا

 ). α≤0.05( مستوى الداللة اإلحصائية  *



 "......قاء من المعوقات التي تواجه الحرآة الرياضية في أندية محافظة الزر" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٧٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

فيه لبيان مصدر الفروق حسب متغير يختبار شباوالمتعلق ) ٦( لجدول رقميتضح من ا
دالله احصائيه لصالح األداريين ذوي  ذات وجود فروقات : المؤهل العلمي لألداريين ما يأتي

  .)واإلمكانات، والفني، االجتماعي( مجاالتالفي ) دراسات عليا( المؤهل العلمي

يين العاملين في اندية محافظة الزرقاء والذين يحملون ويمكن تفسير هذه النتيجة بان اإلدار
يرون ان اآثر معيقات الحرآة الرياضية هي المجاالت ، المؤهل العلمي دراسات عليا

وذلك يعود لعدم تفاعل المجتمع في توجيه االبناء نحو ممارسة ، واالمكانات، والمالي، االجتماعي
وايضًا ان المجاالت المالية واالمكانات ، مستقبلهاالرياضة لعدم وجود اهتمام لديهم بالرياضة و

واختلفت هذه النتيجة مع  .في حال توافرها تحد الصعوبات التي تواجهها الرياضة في الزرقاء
وجود فروق لصالح المؤهل العلمي من حملة درجة  والتي اشارت) ١٩٩٢، الزعبي( دراسة
  . الدبلوم

  الالعبين  :ثانيًا

  . يوضح ذلك) ٧( والجدول ، سابية وتحليل التباين اآلحاديتم حساب المتوسطات الح

لداللة الفروق في معوقات الحرآة المتوسطات الحسابية وتحليل التباين اآلحادي :  )٧( جدول
  .متغير المؤهل العلمي لالعبين الرياضية في محافظة الزرقاء حسب

  المجال

  ل العلميهالمؤ

  قيمة ف
مستوى 
  الداللة

أقل من 
ثانوية 
  عامة

ثانوية 
  عامة

 دبلوم
آلية 
  مجتمع

 بكالوريوس
دراسات 
  عليا

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي

 *٠.٠٠٠١  ٣.٩٨  ٣.٥٢  ٣.٨٦  ٣.٧١  ٣.٢١  ٣.١٧  اإلداري
 *٠.٠٠٠١  ٤.٨٦  ٣.٦١  ٣.٧٧  ٣.٤٥  ٣.٥٦  ٣.٣٢  االجتماعي

  ٠.٢٦  ٠.٠١١٦  ٣.٧١  ٣.٧٢  ٣.٦٣  ٣.٤١  ٣.٠٩  الفني
 *٠.٠٠٠١  ٣.٨٧  ٣.٨٥  ٣.٨٩  ٣.٧٠  ٣.٣٨  ٣.٣١  المالي

 *٠.٠٠٠١  ٣.٣٦  ٣.٨٧  ٣.٨٧  ٣.٧٥  ٣.٢١  ٣.٠٤  اإلمكانات
  ٠.١٨ ٠.٠٣٢١  ٣.٧١  ٣.٨٢  ٣.٦٤  ٣.٣٥  ٣.١٨  الدرجة الكلية

 ). α≤0.05( مستوى الداللة اإلحصائية  *

  :ما يأتي) ٧( ظ من الجدولحيال

 له احصائيه لصالح االعبيين من حملة درجة البكالوريس في مجاالتوجود فروق ذات دال -
  .)واإلمكانات، والمالي، جتماعياال، داريإلا(



 ١٣٧١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وآخرون ،زهير الزعبي

 ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تبار شفيه لبيان مصدر الفروق صائيه تم استخدام اخحوللكشف عن مواقع الفروق الداله ا
  .يوضح ذلك) ٨( والجدولفي متغير المؤهل العلمي لالعبين 

، والمالي، االجتماعي، في المجاالت فيه لبيان مصدر الفروقيش اراختبنتائج : )٨( جدول
  .سب متغير المؤهل العلمي لالعبينح واإلمكانات

ال
مج
ال

  

المتوسط   المؤهل العلمي
  الحسابي

أقل 
من 

ثانوية 
  عامة

ثانوية 
  عامة

 دبلوم
آلية 
  مجتمع

دراسات  بكالوريوس
  عليا

ي
ار
إلد
ا

  

            ٣.١٧  أقل من ثانوية عامة
            ٣.٢١  ة عامةثانوي

            ٣.٧١  دبلوم آلية مجتمع
      *  *  *  ٣.٨٦  بكالوريوس
            ٣.٥٢  دراسات عليا

ي
اع
تم
الج
ا

  

            ٣.٣٢  أقل من ثانوية عامة
            ٣.٥٦  ثانوية عامة

            ٣.٤٥  دبلوم آلية مجتمع
      *  *  *  ٣.٧٧  بكالوريوس
            ٣.٦١  دراسات عليا

ي
لفن
ا

  

            ٣.٣١  ة عامةأقل من ثانوي
            ٣.٣٨  ثانوية عامة

            ٣.٧٠  دبلوم آلية مجتمع
      *  *  *  ٣.٨٩  بكالوريوس
            ٣.٨٥  دراسات عليا

ت
انا
مك
اال

  
            ٣.٠٤  أقل من ثانوية عامة

            ٣.٢١  ثانوية عامة
            ٣.٧٥  دبلوم آلية مجتمع

      *  *  *  ٣.٧٨  بكالوريوس
            ٣.٧٧  دراسات عليا

 ). α≤0.05( مستوى الداللة اإلحصائية  *

شيفيه لبيان مصدر الفروق حسب متغير المؤهل  والمتعلق باختبار) ٨( يتضح من الجدول
  : العلمي لالعبين ما يأتي



 "......قاء من المعوقات التي تواجه الحرآة الرياضية في أندية محافظة الزر" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٧٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

في ) بكالوريوس( وجود فروق ذات داللة احصائية لصالح الالعبين حملة المؤهل العلمي -
  .)االمكانات، المالي، االجتماعي، اإلداري(مجاالت 

ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن نظرة الالعبين ممن يحملون مؤهل علمي بكالوريوس ان اهم 
الصعوبات التي تواجه تطور الحرآة الرياضية في محافظة الزرقاء هي الجانب االداري 

م حيث انهم وبسبب انخراطهم اثناء فترة الدراسة يكون اطالعه. واالجتماعي والمالي واالمكانات
اذ يرون ان وجود الكوادر اإلدارية ، اآثر على الجوانب المعيقة لتطور الرياضة بشكل عام

القيادية يمكن ان تساهم في تطور الرياضة وبالتالي ينعكس ذلك على منظور المجتمع للرياضة 
وآذلك ان وجود الجوانب المالية . مما يشكل دافع للمجتمع لتوجيه االبناء نحو الرياضة

ات تساعد على تشجيع االفراد على ممارسة الرياضة واالنخراط في التدريبات المعدة واالمكان
من قبل االندية سواء من خالل توفير الحوافز المالية لالعبين وآذلك توفر اماآن وادوات 

 . للتدريب

هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية حول معوقات الحرآة الرياضية ) ج( السؤال الثاني
  زرقاء من وجهة نظر اإلداريين والالعبين تبعًا لمتغير سنوات الخبرة ؟ في محافظة ال

  اإلداريين  :اوًال

  . يوضح ذلك) ٩( والجدول ، تم حساب المتوسطات الحسابية وتحليل التباين اآلحادي

أآلحادي لداللة الفروق في معوقات الحرآة المتوسطات الحسابية وتحليل التباين   :)٩( جدول
  .حسب متغير سنوات الخبرة لإلداريين حافظة الزرقاءالرياضية في م

  المجال

  سنوات الخبرة

  قيمة ف
مستوى 
  الداللة

أقل من 
 سنوات ٣

 ٥–٣من 
  سنوات

 – ٦من 
  سنوات١٠

أآثر من 
 سنوات ١٠

المتوسط 
  الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

  ٠.٤٥  ٠.٠٢٢١  ٣.٩١  ٣.٨٠  ٣.٦٣  ٣.٥٧  اإلداري
  ٠.٦٢١  ٠.٠٣٣٥  ٣.٨٧  ٣.٨٢  ٣.٧٣  ٣.٦١  االجتماعي

  *٠.٠٠٠١  ٣.٨٧  ٣.٥٦  ٣.٤٥  ٣.١٢  ٢.٩٨  الفني
  *٠.٠٠٠١  ٤.٩٥  ٣.٦٧  ٣.٥٤  ٣.٥٦  ٣.٠٩  المالي

  *٠.٠٠٠١  ٣.٢٤  ٣.٤٧  ٣.٤٢  ٣.٣٥  ٣.٢٧  اإلمكانات
  ٠.٤٣  ٠.٠٣٢٣  ٣.٦٩  ٣.٦٠  ٣.٤٧  ٣.٣٠ الدرجة الكلية 

 ). α≤0.05( مستوى الداللة اإلحصائية  *

  :ما يأتي) ٩( يتضح من الجدول



 ١٣٧٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وآخرون ،زهير الزعبي

 ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذات دالله احصائيه حسب متغير سنوات الخبره ولصالح األداريين اللذين  فروق وجود -
، والمالي، الفني( لديهم من الخبره األداريه اآثر من عشرة سنوات وذلك في المجاالت

 ). واالمكانات

، االداري( ليين في مجارياعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حسب متغير الخبرة لإلد -
 .والدرجة الكلية للمعوقات) االجتماعي

، فيه لبيان مصدر الفروقيقع الفروق الدالة إحصائيًا تم استخدام اختبار شواوللكشف عن م
  . يوضح ذلك) ١٠( والجدول

في المجاالت الفني والمالي واإلمكانات اختبارشفيه لبيان مصدر الفروق نتائج :  )١٠( جدول
  .لإلداريينسنوات الخبرة ر حسب متغي

  سنوات الخبرة  المجال
المتوسط 
 الحسابي

أقل من 
٣ 

  سنوات

 – ٣من 
 سنوات ٥

 – ٦من 
 سنوات١٠

أآثر من 
١٠ 
  سنوات

          ٢.٩٨  سنوات ٣أقل من   الفني
          ٣.١٢  سنوات ٥ – ٣من 
          ٣.٤٥  سنوات١٠ – ٦من 

    *  *  *  ٣.٥٦  سنوات ١٠أآثر من 
          ٣.٠٩  سنوات ٣أقل من   المالي 

          ٣.٥٦  سنوات ٥ – ٣من 
          ٣.٥٤  سنوات١٠ – ٦من 

    *  *  *  ٣.٦٧  سنوات ١٠أآثر من 
          ٣.٢٧  سنوات ٣أقل من   مكاناتإلا

          ٣.٣٥  سنوات ٥ – ٣من 
          ٣.٤٢  سنوات١٠ – ٦من 

    *  *  *  ٣.٤٧  سنوات ١٠أآثر من 

 ). α≤0.05( مستوى الداللة اإلحصائية  *

والمتعلق باختبار شيفيه لبيان مصدر الفروق حسب متغير سنوات ) ١٠( ضح من الجدوليت
  :الخبره لالعبين ما يأتي

سنوات في  ١٠وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلداريين الذين خبرتهم اآثر من  -
  . )واالمكانات، والمالي، الفني( مجاالت

يكونوا اقدر على تحديد  ما ازدادت خبرتهمويمكن تفسير هذه النتيجه هو ان اإلداريين آل
حيث تزداد لديهم القدره على معرفة الجوانب التي تعمل على زيادة ، معوقات الحرآة الرياضية



 "......قاء من المعوقات التي تواجه الحرآة الرياضية في أندية محافظة الزر" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٧٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

اذ يرون ان المستوى الفني للقائمين على الجوانب الفنية ، تطور الحرآة الرياضية في المحافظة
آان المستوى الفني متقدم آلما انعكس ذلك للرياضة يعد اهم الجوانب لتطوير الرياضة وآلما 

على مستوى الرياضه واقبال االهالي على تشجيع ابناءهم على الرياضة واالنخراط في 
الجوانب المادية واالمكانات تساعد على استقطاب  اضافة الى ذلك فإن توافر، التدريبات

ية او توفير مستلزمات المال الرياضيين وتهيء لهم الظروف المنسبة سواء من خالل الحوافز
  . التدريبات المختلفة

  الالعبين  :ثانيًا

  . يوضح ذلك) ١٠( والجدول ، تم حساب المتوسطات الحسابية وتحليل التباين اآلحادي

  .المتوسطات الحسابية وتحليل التباين اآلحادي حسب متغير سنوات الخبرة لالعبين: )١٠( جدول

  المجال

  سنوات الخبرة

  قيمة ف
مستوى 

  اللةالد

 ٣أقل من 
  سنوات

 ٥ – ٣من 
  سنوات

 – ٦من 
  سنوات١٠

 ١٠أآثر من 
  سنوات

المتوسط 
  الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

  *٠.٠٠٠١  ٣.١٣  ٣.٩١  ٣.٨٩  ٣.٧٦  ٣.٥٢  اإلداري

  *٠.٠٠٠١  ٤.٨٦  ٣.٨٧  ٣.٨٤  ٣.٤٦  ٣.٠١  االجتماعي

  ٠.٢٤  ٠.٠١٢٦  ٣.٦٠  ٣.٥٥  ٣.٥٣  ٣.٢٦  الفني

  *٠.٠٠٠١  ٣.٦٩  ٣.٨١  ٣.٧٥  ٣.٦٩  ٣.٤٦  المالي

  *٠.٠٠٠١  ٣.٢٧  ٣.٤٥  ٣.٣٦  ٣.٢٧  ٣.٠٩  اإلمكانات

  ٠.١٣١  ٠.٠٢٧١  ٣.٧٢  ٣.٦٧  ٣.٥٤  ٣.٢٦الدرجة الكلية 

 ). α≤0.05( مستوى الداللة اإلحصائية  *

  :ما يأتي) ١٠( يتضح من الجدول

ولصالح الالعبين ، برة لالعبينسنوات الخ حسب متغيرإحصائية وجود فروق ذات داللة  -
، المالي، االجتماعي، اإلداري( في مجاالت، الذين لديهم من الخبرة أآثر من عشر سنوات

  ). االمكانات

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حسب متغير سنوات الخبرة لالعبين في مجالي -
 .والدرجة الكلية للمعوقات) والكلي، الفني(



 ١٣٧٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وآخرون ،زهير الزعبي

 ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق الدالة إحصائيًا تم استخدام اختبار شفيه لبيان مصدر الفروق في وللكشف عن مواقع الفرو
  . يوضح ذلك) ١١( والجدول، متغير سنوات الخبرة

، واالجتماعي، في المجاالت اإلداري اختبارشفيه لبيان مصدر الفروقنتائج :  )١١( جدول
  .لالعبين سنوات الخبرةحسب متغير  واإلمكانات، والمالي

  ةسنوات الخبر  المجال
المتوسط 
  الحسابي

أقل من 
٣ 

  سنوات

 – ٣من 
٥ 

  سنوات

 – ٦من 
 سنوات١٠

أآثر من 
١٠ 
  سنوات

          ٣.٥٢  سنوات ٣أقل من   اإلداري
          ٣.٧٦  سنوات٥ – ٣من 
          ٣.٨٩  سنوات١٠–٦من 

          ٣.٩١ سنوات١٠أآثر من 
    *  *  *  ٣.٠١  سنوات ٣أقل من   االجتماعي

          ٣.٤٦  سنوات ٥ –٣من 
          ٣.٨٤  سنوات١٠–٦ من

    *  *  *  ٣.٨٧ سنوات١٠أآثر من 
          ٣.٤٦  سنوات ٣أقل من   المالي

          ٣.٦٩  سنوات٥ – ٣من 
          ٣.٧٥  سنوات١٠–٦من 

    *  *  *  ٣.٨١ سنوات١٠أآثر من 
          ٣.٠٩  سنوات ٣أقل من   االمكانات

          ٣.٢٧  سنوات٥ – ٣من 
          ٣.٣٦  سنوات١٠– ٦من 

    *  *  *  ٣.٤٥ سنوات١٠أآثر من 

 ). α≤0.05( مستوى الداللة اإلحصائية  *

والمتعلق باختبار شيفيه لبيان مصدر الفروق حسب متغير سنوات ) ١١( يتضح من الجدول
  :الخبره لالعبين ما يلي

سنوات ١٠وجود فروق ذات دالله إحصائية لصالح الالعبين ذوي سنوات الخبره أآثر من  -
  .)واالمكانات، والمالي، واالجتماعي، اإلداري( في المجاالت

ويمكن تفسير هذه النتيجة ان الالعبين وآلما ازدادت خبرتهم في ممارسة الرياضة يتشكل 
اذ يرو ان المجال ، لديهم الخبره في تحديد اهم معوقات الحرآة الرياضية في محافظة الزرقاء

خاصة اذا آانت االدارة ناجحة اإلداري يعد االساس في قيادة زمام االمور في تطور الرياضه و



 "......قاء من المعوقات التي تواجه الحرآة الرياضية في أندية محافظة الزر" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٧٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ما زالت ضيقة آما ان نظرة المجتمع للرياضة ، ولديها النظرة الواسعة نحو تطوير الرياضة
بسبب االنطباع المأخوذ عن الرياضة والتي تعد من اهم المعيقات للحرآة الرياضية في محافظة 

توفر الجانب المالي واالمكانات  آما ان عدم. وبالتالي البد من تغيير هذه النظره الضيقة، الزرقاء
فالبد من العمل وبشكل تعاوني مع الجهات المختلفة لتوفير . يعيق تطور الحرآة الرياضية

متطلبات واحتياجات الرياضة من اجل العمل على تقليل الصعوبات التي تقف امام تطور 
 . الرياضة

قات الحرآة الرياضية هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية حول معو :)د( السؤال الثاني
  نوع اللعبة ؟  في محافظة الزرقاء من وجهة نظر اإلداريين والالعبين تبعًا لمتغير

  اإلداريين : أوال

  . يوضح ذلك) ١٢( والجدول ، تم حساب المتوسطات الحسابية وتحليل التباين اآلحادي

ق في معوقات الحرآة لداللة الفروالمتوسطات الحسابية وتحليل التباين اآلحادي :  )١٢( جدول
  .متغير نوع اللعبة لإلداريين الرياضية في محافظة الزرقاء حسب

  المجال

  نوع اللعبة

  تقيمة 
مستوى 
  الداللة

  فردية  جماعية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  *٠.٠٠٠١  ٣.٤٦  ١.٤٦  ٣.٤٥  ٣.٢١  ٣.٩١  اإلداري
  *٠.٠٠٠١  ٢.٢٦  ١.٦٥  ٣.٦٣  ٠.٩٧  ٣.٨٩  عياالجتما
  *٠.٠٠٠١  ٢.١٧  ٠.٨٧  ٣.٩٢  ٠.٩٤  ٣.٧٥  الفني
  *٠.٠٠٠١  ٣.١٥  ٠.٩٦  ٣.٩٧  ١.٠٣  ٣.٨٢  المالي

  *٠.٠٠٠١  ٤.١٦  ١.٨٧  ٤.١١  ٠.٩٨  ٣.٩٥  اإلمكانات
 *٠.٠٠٠١  ٤.٨١  ١.٠٥  ٣.٨١  ٠.٩٤  ٣.٨٦  الدرجة الكلية 

 ). α≤0.05( مستوى الداللة اإلحصائية  *

  :ما يأتي) ١٢( الجدوليتضح من 

داريين إلوجود فروق ذات دالله احصائيه في جميع المجاالت وحسب متغير نوع اللعبه ل -
. والدرجة الكلية) جتماعيالا، اإلداري( نليمجاالفكانت لصالح األلعاب الجماعيه في 

    . )مكاناتالا، المالي، الفني( مجاالتالولصالح األلعاب الفرديه في 

ه النتيجه هو ان اهم المعيقات لتطوير الرياضة الجماعية هي الجوانب ويمكن تفسير هذ
االدارية وآذلك النظرة االجتماعية وهما مرتبطان مع بعضهما البعض حيث ان االداره الناجحه 
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للرياضة وخاصة االلعاب  تقود الرياضه نحو االمام وبالتالي تتغير نظرة المجتمع للرياضة
  . لى التعاون من قبل الجميعالجماعية والتي هي بحاجة ا

اما فيما يتعلق بااللعاب الفردية فنجد ان اهم المعيقات التي يراها االداريين لاللعاب الفردية 
آان لديه وهي الجانب الفني اي الكادر الفني المتخصص الذي يدرك آيفية تطوير الرياضة 

رياضة الفردية من الناحية ة بواجباته نحو تطوير الرياضة ذلك ينعكس على المستوى الالمعرف
الجانب الملي وتوافر االمكانات المختلفة يقلل من الصعوبات  اضافة لما سبق فإن توافر، الفنية

بل يكون محفزًا لالقبال على المشارآة في االلعاب الرياضية ، التي تعيق الحرآة الرياضية
والتي اشارت الى وجود  )١٩٩٦، سليم( واتفقت هذه الدراسة مع دراسة. وخاصة الفردية منها

   .مشكالت تواجه العبات المنتخبات الجماعية مجتمعة

  الالعبين  :ثانيًا

) ١٣( والجدول، )t-test( واالنرافات المعيارية واختبارتم حساب المتوسطات الحسابية 
  . يوضح ذلك

لحرآة المتوسطات الحسابية وتحليل التباين أآلحادي لداللة الفروق في معوقات ا:  )١٣( جدول
  .لالعبينالرياضية في محافظة الزرقاء حسب متغير نوع اللعبة 

  المجال

  نوع اللعبة

  قيمة ت
مستوى 
  الداللة

  فردية  جماعية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  *٠.٠٠٠١  ٤.٣٧  ١.٦٧  ٣.٩١  ٠.٩٥  ٣.٥٤  اإلداري
  *٠.٠٠٠١  ٢.٢٨  ١.٢١  ٣.٣٨  ١.٦٥  ٣.٦٦  االجتماعي

  *٠.٠٠٠١  ٣.٤٥  ٠.٨٩  ٣.٨٩  ٠.٨٤  ٣.٤٤  الفني
  *٠.٠٠٠١  ٤.٥٠  ٢.٠١  ٣.٩١  ١.٣٤  ٣.٤١  المالي

  *٠.٠٠٠١  ٣.٥٠  ١.٢٧  ٤.١٧  ١.١٣  ٣.٦٧  اإلمكانات
  *٠.٠٠١  ٣.٦١  ١.٢٠  ٣.٦٥  ٠.٩٦  ٣.٥٤  الدرجة الكلية 

 ). α≤0.05( مستوى الداللة اإلحصائية  *

  :أتيما ي) ١٣( يتضح من الجدول

، وجود فروق ذات دالله احصائيه في جميع المجاالت وحسب متغير نوع اللعبة لالعبين -
ولصالح األلعاب الفردية في ) االجتماعي( لمجاالفكانت لصالح االلعاب الجماعية في 

 أهم إن أي. والدرجة الكلية للمعوقات) واالمكانات، والمالي، والفني، اإلداري( مجاالتال
، ة نظر الالعبين فيما يتعلق بااللعاب الجماعية هي الجانب االجتماعيالمعيقات من وجه

  . )واالمكانات، والمالي، والفني، االداري( المجاالتوبالنسبة لاللعاب الفردية فهي 
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هذه النتيجة ان االلعاب الجماعية من وجهة نظر الالعبين بحاجة الى نظرة ويمكن تفسير 
لممارسة االلعاب مما يكون حافزًا لالبناء لممارسة هذا النوع واعية من المجتمع لتوجيه االبناء 

  . من الرياضات

اما فيما يتعلق بااللعاب الفردية والتي هي بحاجة الى اهتمام بشكل خاص النها اقل تكلفة 
   . من تكلفة االلعاب الجماعية وانجازها اآثر في حالة االهتمام المتزايد بها وتوفير احتياجاتها

  
  التوصيات

  : اآلتيةالدراسة ونتائجها يوصي الباحثون بالتوصيات  أهداففي ضوء 

للجهات الرسمية العليا المسؤولة عن االندية بهذه المعيقات لمحاولة حلها ووضع  اإليعاز -
 .الحلول المناسبة لها

االستفادة من المؤسسات والشرآات الكبرى الموجودة في محافظة الزرقاء في دعم االندية  -
 .  بشكل مستمر

العمل على زيادة المخصصات المالية لالندية من اجل القيام بأنشطتها واستقطاب الرياضين  -
  .وتوفير الحد االدنى من الحوافز المالية والمكافئات للرياضين

من اجل ممارسة توفير االجهزة واالدوات الرياضية والمنشآت بشكل آافي العمل على  -
 . االنشطة المختلفة

 . الرياضية اإلدارةفي  وإنعاش للقائمين على ادارة االندية بدورات صقالعمل على اشراك ا -

 . العمل على حث االندية على البدء بمشاريع استثمارية آدخل مستمر للنادي -

 . الترآيز على العالقة التفاعلية بين المجتمع المحلي واالندية -

ممارسة النشاط سباب عدم توجه االهالي لتشجيع االبناء لأ حولاجراء دراسات اخرى  -
 . الرياضي

  
  المراجع

، الجزء األول. "في الميدان الرياضي اإلدارة"). ١٩٩١( وعصام بدوي .حليم، منيري -
  . القاهرة، المكتبة االآاديمية

المعوقات التي تواجة المدربين العاملين بالتدريب الرياضي " .)١٩٩٤( .ابراهيم، الصباح -
آلية الدراسات العليا ، لة ماجستير غير منشورةرسا. "في الضفة الغربية ومقترحات لحلها

  . األردنعمان ، األردنيةالجامعة 
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المعوقات التي تواجة المنتخبات الوطنية لكرة القدم والحلول " .)١٩٩٧( .حسن، الخالدي -
، الجامعة األردنية، آلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير غير منشورة ."المقترحة لها

  . األردن، عمان

المعوقات التي تواجه الالعبين والعاملين في مجال آرة الطائرة " .)١٩٩٩( .وليد، جمعة -
  .األردن، اربد، جامعة اليرموك، رسالة ماجستير غير منشورة ."في األردن

المشكالت التي تواجه الرياضة " .)١٩٩٨( .عبد الباسط، والشرمان .امجد، المدانات -
  .١٩١-١٦٩ .)٤(١٣ .للبحوث والدراسات مجلة مؤته ".المدرسية في محافظات الجنوب

المشكالت التي تواجه مدربي آرة السلة في فلسطين من وجهة " .)٢٠٠٥( .بدر، دويكات -
  .)٢(١٩ .مجلة جامعة النجاح لالبحاث ".نظرهم

 ".بعض المشكالت التي تواجه العبي آرة الطائرة في فلسطين" .)٢٠٠٥( .صبحي، عيسى -
  .٤٦٢-٤٣٥ .)٢(٩١ .مجلة جامعة النجاح لالبحاث

الصعوبات التي تواجه طالبات تخصص التربية الرياضية في " .)٢٠٠٣( .وليد، خنفر -
 .مجلة جامعة النجاح لالبحاث ".الجامعات والمعاهد الفلسطينية في مساق آرة السلة

١(١٧(.  

، دار السالم .)١( جزء ."تربية األطفال في األطفال في اإلسالم" .)١٩٩٥( .عبداهللا، علوان -
  . القاهرة، صرم

، الجزء األول ."اإلدارة في الميدان الرياضي" .)١٩٩٠( .بدري، وعصام .حليم، منيري -
  . مصر، القاهرة، المكتبة األآاديمية

المعوقات التي تواجه العبي آرة الطاولة في " .)٢٠٠٥( .أمان، خصاونةو .محمود، الحليق -
  . ٢٩٧-٢٨٤ .)٢(٣٢ .دراسات العلوم التربوية. "األندية األردنية

 ".الصعوبات التي تواجه البطوالت العربية لأللعاب الجماعية" .)٢٠٠٠(. سيف، النعيمي -
  . األردن، عمان، الجامعة األردنية، آلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير غير منشورة

التربية الصعوبات المهنية التي يواجهها معلمو ومعلمات " .)١٩٩٢( .عبد الحليم، الزعبي -
آلية ، غير منشورةرسالة ماجستير . "ضية لمرحلة التعليم األساسي في األردنالريا

  . األردن، عمان ، األردنيةالجامعة ، الدراسات العليا

 ".المشاآل التي تواجه االندية االردنية والحلول المقترحه لها" .)١٩٩٩( .امجد، الحديدي -
  . األردن، عمان، األردنيةجامعة ال ، آلية الدراسات العليا ، ر غير منشورةرسالة ماجستي

الفنية  ".التدريبات الحديثة في آرة القدم" .)١٩٨٧( .عبداهللا، غريبو .عصام، حلمي -
  . عمان، القاهرة، للطباعة والنشر
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  )١( ملحق رقم

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  المحترم  ..............................................  : . الزميل

  

  وبعد تحية طيبة 

  

يقوم الباحثون بدراسة تهدف إلى الكشف عن معوقات الحرآة الرياضية في أندية محافظة الزرقاء من وجهة 
  . نظر الالعبين واإلداريين

أرجو تعبئة اإلستبانة بدقة علمًا بأنها سوف ، ولكونكم من العناصر الفعالة في الحرآة الرياضية في المحافظة
  . قطتستخدم إلغراض البحث العلمي ف

    

  لكم حسن تعاونكمشاآرا   
  
  الباحثون

  
  :البيانات الشخصية : أوًال

  -:فيما ينطبق عليك ) x( يرجى وضع إشارة

 

  )     ( أنثى        )     ( ذآر:  الجنس -

 

   )     ( إداري     )     ( العب :الصفة -

 

  .................................. :اللعبة -

 

  )     ( ثالثة  )     ( ثانية )     ( أولى  : درجة النادي -

 

  )      ( بكالوريوس  )     ( ثانوية عامة  )     ( أقل من ثانوية عامة : المؤهل العلمي   -

  )      ( دراسات عليا                             

 

  )      ( سنوات    ٥ – ٣من  )      ( سنوات    ٣أقل من   : سنوات الخبرة -

   )      ( سنوات ١٠أآثر من   )      ( سنوات  ١٠ – ٦من                      
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  االستبانة: ثانيا

  . على يسار آل فقرة وفق رأيك الشخصي)  x ( يرجى وضع إشارة

  : مجال حاجات الالعبين .١

  الفقرة  الرقم
درجة 
  آبيرة جدًا

 درجة
  آبيرة

درجة 
  متوسطة

 بدرجة
  قليلة

بدرجة 
  قليلة جدًا

           ين بأوقات التدريب المحددة عدم التزام الالعب  ١
غرور بعض الالعبين وسعيهم لالشتراك   ٢

  دون حضور التدريبات  
          

تعمد بعض الالعبين االحتكاك مع الحكام   ٣
  والمنافسين

          

            عدم إجراء الفحص الطبي الدوري لالعبين  ٤
عدم توفر مراآز طبية متخصصة في الطب   ٥

  ين المصابينالرياضي لمعالجة الالعب
          

            آثر اعتزال الالعبين بسبب اإلصابات  ٦
عدم تواجد رجال اإلسعاف في بعض   ٧

  المباريات
          

عدم توافر الشروط الصحية في أماآن   ٨
  التدريب

          

  : مجال اإلمكانات .٢

  الفقرة  الرقم
درجة 
  آبيرة جدًا

 درجة
  آبيرة

درجة 
  متوسطة

 بدرجة
  قليلة

بدرجة 
  قليلة جدًا

قلة عدد المالعب المتوفرة وعدم تناسبها مع   ١
  عدد الممارسين وعدد الفرق

          

سوء أرضية بعض المالعب وصعوبة   ٢
  تطبيق التدريبات الرياضية عليها 

          

قلة الصاالت المغلقة التي يمكن استخدامها   ٣
  في الظروف الجوية الصعبة 

          

قلة األدوات واألجهزة الالزمة للتدريب   ٤
  المباريات و

          

عدم توفر وسائل نقل خاصة بالنادي لنقل   ٥
  أماآن التدريب والمنافسات الالعبين إلى

          

عدم توفير ميزانية خاصة ألعمال الصيانة   ٦
الدورية للمالعب واألدوات واألجهزة 

  الخاصة بالنادي 

          

االرتفاع الباهظ ألسعار المالبس واألجهزة   ٧
  المحلية  الرياضية في السواق

          

  



 "......قاء من المعوقات التي تواجه الحرآة الرياضية في أندية محافظة الزر" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٨٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  : االجتماعيمجال ال .٣

درجة   الفقرة   الرقم 
 آبيرة جدًا 

 درجة
 آبيرة 

درجة 
  متوسطة

  بدرجة
  قليلة 

بدرجة 
  قليلة جدًا

نظرة المجتمع غير الالئقة للعاملين في   ١
  األندية الرياضية

          

عدم تفهم المجتمع للدور التربوي الذي تقوم   ٢
  به األندية في تربية النشء

          

ضعف العاقات االجتماعية بين األندية   ٣
  والمجتمع المحيط بها 

          

االعتقاد السائد عند بعض أولياء األمور بان   ٤
اللعب في النادي هو مضيعة للوقت ويؤثر 

  على دراسة األبناء 

          

ضعف الروابط االجتماعية بين أعضاء   ٥
  النادي

          

ي الفرق ضعف الروابط االجتماعية بين العب  ٦
  المختلفة في النادي

          

عدم االهتمام بمتابعة مستوى تحصيل العلمي   ٧
  لالعبين والتواصل االجتماعي معهم

          

  : اإلداريمجال ال .٤

  الفقرة  الرقم
درجة 
  آبيرة جدًا

 درجة
  آبيرة

درجة 
  متوسطة

 بدرجة
  قليلة

بدرجة 
  قليلة جدًا

عدم وجود فلسفة واضحة للنادي من قبل   ١
   اإلدارة

          

غياب التخطيط العلمي السليم لتطوير   ٢
  النادي

          

عدم مشارآة جميع أعضاء هيئة اإلدارية   ٣
  للنادي في اتخاذ القرارات الخاصة بالنادي

          

عدم التجانس بين أعضاء الهيئة اإلدارية   ٤
  في النادي 

          

ضعف الكفاءة اإلدارية ألعضاء إدارة   ٥
  األندية 

          

            بين أعضاء مجلس النادي ) الشللية ( وجود  ٦
            تدخل اإلداريين باألجهزة الفنية للنادي   ٧
ضعف االهتمام بالمؤسسات والقطاعات   ٨

  األهلية الداعمة للنادي 
          

عدم وجود خطط طويلة المدى لتطوير   ٩
  النادي 

          

  



 ١٣٨٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وآخرون ،زهير الزعبي

 ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : الفنيمجال ال .٥

  الفقرة  الرقم
درجة 
  آبيرة جدًا

 درجة
  آبيرة

درجة 
  متوسطة

  بدرجة
  قليلة

بدرجة 
  قليلة جدًا

نقص عدد المدربين المؤهلين لتدريب الفرق   ١
   الرياضية

          

عدم توفر لجان فنية متخصصة بالنادي   ٢
  لمتابعة لمتابعة الفرق الرياضية 

          

            ضعف االهتمام بفرق األشبال والناشئين  ٣
ة عدم توفر المعسكرات التدريبية الكافي  ٤

  لإلعداد الفني والمناسب
          

عدم إتباع األسس الفنية العلمية الصحيحة   ٥
  الختيار العبي الفرق لأللعاب المختلفة 

          

ضعف الوسائل التدريبية المساعدة والمعينة   ٦
 التي يمكن االستفادة منها في مجال التدريب

 ) آأشرطة الفيديو واألفالم الوثائقية وغيرها (

          

تفاعل األندية مع المؤسسات العلمية ذات قلة   ٧
االختصاص لالستفادة من آخر األبحاث 
العلمية من اختبار الفرق وتطوير مستوياتها 

  الرياضية 

          

  


