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  ملخص 

عن ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على أسباب عزوف طلبة كلية التربية الرياضية 
استخدم . في الجامعة األردنيةاألردنية ممارسة تحكيم منافسات األلعاب الرياضية بالجامعة 

النفسي، (، واالستبيان كأداة لجمع البيانات ضمن المحاور المسحي منھج الوصفيالباحث ال
ً وطالبة من الجامعة ) ٤٠(تكونت عينة الدراسة من  ).االجتماعي، االقتصادي، األكاديمي طالبا

وبعد جمع البيانات وإجراء المعامالت اإلحصائية . تم اختيارھم بالطريقة العشوائيةاألردنية 
عن رت نتائج الدراسة أن أكثر األسباب لعزوف طلبة كلية التربية الرياضية أظھالمناسبة 

كان ھذا متمثالً بالمحور األردنية ممارسة تحكيم منافسات األلعاب الرياضية بالجامعة 
وأوصت الدراسة . االقتصادي ثم المحور األكاديمي ثم المحور النفسي ثم المحور االجتماعي

طالب وتشجيعھم نحو تحكيم البطوالت واأللعاب الرياضية المختلفة بضرورة االھتمام بتوجيه ال
من خالل المحاضرات والندوات والدورات، وكما أوصت أيضا بضرورة تشكيل لجنة داخلية 

  . معينة تعنى بشؤون التحكيم ومتابعته مع الطالب
Abstract 

The purpose of the current study was to find out Reasons for 
obtaining the students of faculty of physical education for refereeing 
team games. Forty students were selected randomly from the faculty of 
physical education. A questionnaire for the study purpose was used and 
consisted of for domains (psychological, social, financial and academic). 
Means, standard deviation, percentages and T test were performed. 
Results showed that the most reason was the financed, academic,  
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psychological and social domains respectively. It was recommended to 
uncovering and direct students towards refereeing different 
championships using seminars and lectures and forming committee that 
concerns and follows up retreating issues. 

  
  المقدمة

ى  تسعى الدول إلى إعداد الكوادر الرياضية وتطوير مستواھا للوصول بالحركة الرياضية إل
ى، حيث أ رآة للشعوب، المستويات األعل ا م ذات رياضة المستويات العلي صبحت الرياضة وبال

املين في المجال  ود المسؤولين والع ك ال يتحقق إال بتظافر جھ ا، وذل ودليل حضارتھا وتطورھ
  .الرياضي من إداريين ومدربين والعبين وحكام للوصول بمختلف الرياضات لمستويات أعلى

من العناصر مثل اإلمكانات المادية والفنية  ونجاح أي لعبة رياضية يرتكز على العديد
والمعرفية والتدريبية إضافة إلى التحكيم، حيث يكتسب التحكيم أھمية من خالل رفع مستوى 
الالعبين وإرشادھم وتدريبھم على تطبيق القواعد الصحيحة، على الرغم من أھمية مجال التحكيم 

أن التحكيم الجيد يسھم بصورة فعالة ) ١٩٩٠(ي في رفع مستوى اللعبة، وھذا ما أشار إليه العلقام
  .ونافذة على رفع مستوى اللعبة ويوفر األمان والطمأنينة

وتخطو األردن بخطوات واسعة وسريعة نحو تطوير المستوى الرياضي واالرتقاء 
بالحركة الرياضية للوصول إلى المستويات العالية عن طريق االھتمام بتطوير مستوى العاملين 

  . جال الرياضي من مدربين وإداريين وحكام والعبينفي الم

الرياضية التي  اإلتحادانفي  االولمبيةواللجنة  علىھتمام المجلس األإوعلى الرغم من 
في سجالت  تھدف إلى رفع كفاءة الحكام، إال أنه يوجد نقص في الحكام العاملين والمعتمدين

ا لجنة التطوير الرياضي ميدانية التي قامت بھن الدراسة الذا ما كشفت عاالتحادات الرياضية، وھ
. األلعابوبمختلف  نقص واضح في الحكام العاملين بمختلف الدرجات وجود إلىحيث أشارت 

على تأھيل الحكام العمل تحاد إومن ھذا المنطلق بدأت لجنة الحكام المركزية التابعة لكل 
م عن طريق الحلقات الدراسية ختبارھم وترقيتھم إلى درجات أعلى ورفع مستوى تأھيلھإو

  . م للعمل بدقة وتنظيم وتنفيذ مواد القانون الدولييالمحتلفة وتوجيھم دائماً إلى أنسب أساليب التحك

لدى الالعبين  ايجابياأثراً مستوى التحكيم من شأنه أن يترك  ارتفاعأن  انويرى الباحث
نينة ويؤدي إلى قيام كل منھم بدوره الطمأ ر الذي يبعث في كل عنصر من ھؤالءماأل واإلداريين،
 National Coaching)ھذا وقد أكد اإلتحاد الوطني األمريكي للمدربين . ويتفرغ له

Foundation, 1998) د الخاصة على أھمية ألمام ومعرفة المدربين لألنظمة والقوانين والقواع
 أنإلى  باإلضافةاللعب من أھمية في زيادة فاعلية التدريب وضمان  باالتحاد المعني لما لھا

 .الرياضيين من التعرض للعقوبات تحصنمعرفة األنظمة والقوانين 
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روح الطمأنينة في نفوس الالعبين وبث  ياتفي إدارة المبار اً كبير اً لتحكيم أثرل إن
 للعبة حيث األساسية األركانالحكم أحد  أنكما . والنزاھةبالحياد تسم ا إذا والمدربين والجمھور

 الطمأنينة،لالعبين بصورة فعالة كما يوفر لھم  والفني تحكيم السليم في التقدم المھاريال يسھم
ً بكل حواسه  بارتياحفالالعب إذا ما شعر  نحو التحكيم فإنه ينصرف بكل جھده ويتفرغ تماما

   .)١٩٩٤ أبو خليفة،( نجاح مھمته في اللعبإل

 أعمالھمواإلداريين على التركيز على له دور كبير في مساعدة الالعبين ن التحكيم العادل إ
  . به واإلبداع وإتقانه

إن عملية التحكيم عملية تربوية يعتمد نجاح النشاط الرياضي بقدر كبير على نجاح الحكم 
أجدر  واعتبرتهلية دون استثناء قد قدرت الحكم الدو االتحاداتكل  أنفي إدارته للمباريات، كما 

يعتليه وھذا في حد ذاته تقديراً لدور الحكم في من يدخل الملعب أو بالتكريم والتقدير فجعلته أول 
 اإلداريينوقد يتعمد المدربين أو  المباريات،العملية التربوية التعليمية التي تتم من خالل 

ال تليق  بألفاظعلى الحكم أو التلفظ  كاالحتجاجتصرفات غير تربوية  اتخاذريق عن الف المسؤولين
ما بيمس من قدسية الحكم، كل ذلك يتطلب من الحكم التصرف الحكيم  أنشأنه  وھذابمربين 

  . مانلمباراة أو الوصول بھا إلى بر األيضمن نجاح ا

التنشئة االجتماعية والنفسية بع من في تقديرھم لممارسة التحكيم ينفراد األأن تفاوت 
إقبال  تؤثر على مدىكيم لتحدور في ذلك، كما أن نظرة المجتمع لكاديمية وأسباب أخرى لھا واأل

بية فسوف ، أما إذا كانت سلا كانت نظرة المجتمع إيجابيةذإالطلبة على ھذه االنخراط في التحكيم 
  . شاركاتالطلبة عن ھذه الميؤدي ذلك إلى عزوف 

أكثر للتحكيم  المجتمع العربي من المجتمعات التي تتوقع من الرجل ممارسة أنوالمالحظ 
وألنھا تحتاج إلى القوة والشجاعة والمجھود الكبير وھذه الصفات  تماعيةاجألسباب  األنثىمن 

أيضا  نذكر أنھم مومن ال. عامةخاصة والمجتمع الشرقي  متوقعة من الرجل في المجتمع العربي
األنثى في  مشاركةخاصة يتميز بالنظرة المحافظة نحو  األردنيأن المجتمع العربي والمجتمع 

  . ل عامالمجاالت الرياضية بشك

األردنية في الجامعات  التربية الرياضية المنھاج الذي يعطي إلى طلبة كلياتومن خالل 
  .ال يغطي موضوع التحكيم بدرجة كافية عالوة على النقص في دورات التدريب انهنجد 

  
  أھمية الدراسة

  : تبرز أھمية الدراسة من خالل النقاط التالية

تحكيم إذ يعد من أھم الدعامات األساسية للنھوض تستمد الدراسة أھميتھا من أھمية ال .١
 . واالرتقاء بالمستوى الفني للعبة
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مساعدة العاملين في المجال الرياضي على التعرف على أسباب عزوف طلبة كليات التربية  .٢
 .الرياضية عن االلتحاق بمھنة التحكيم

على حد علم األردنية  تعتبر الدراسة األولى من نوعھا في كلية التربية الرياضية بالجامعة .٣
الباحثان من خالل إطالعه على المراجع والدراسات المتعلقة بالتحكيم تفسر عزوف طلبة 

 . كلية التربية الرياضة عن ممارسة التحكيم لأللعاب الرياضية

وضع نتائج الدراسة أمام المسؤولين في كلية التربية الرياضية يجعلھم أكثر تحمساً  .٤
 . ھم وإمكانياتھملمعالجتھا في ضوء واقع

أن التعرف على أسباب العزوف قد يؤدي إلى معالجتھا وبالتالي يؤدي إلى توفير المناخ  .٥
 . الجيد للطلبة لالرتقاء بالمستوى التحكيم نحو األفضل

تسليط الضوء على ركن مھم من أركان اللعبة وھو الحكم الذي يعد الركن األقل اھتماما بين  .٦
 .الرياضيةاألركان األخرى في اللعاب 

  
  مشكلة الدراسة

ة  ة والفني ات المادي ا اإلمكان ن أھمھ ن العناصر وم د م ى العدي ز عل ة يرتك اح أي لعب إن نج
ى  ه يعمل عل ة من أن يم أھمي يم، حيث يكتسب التحك دريب والتحك والمعرفية إضافة إلى أھمية الت

ةرفع مستوى الالعبين بما فيه إرشادھم وتدريبھم على مراعاة القواعد الصح الربيعي، ( يحة للعب
ن ). ٢٠٠٥ ي م ية الت ادات الرياض ي األردن باالتح ة ف ة األولمبي ام اللجن ن اھتم رغم م ى ال وعل

دين في سجالت  املين والمعتم ام الع ه يوجد نقص في الحك ام، إال أن اءة الحك مسؤولياتھا رفع كف
حظ عدم انخراط طالب يالاألردنية والمتابع لمسيرة األلعاب الرياضية في . االتحادات الرياضية

ام وأن  رة لالھتم ذه الظاھرة مثي ان أن ھ كليات التربية الرياضية في مجال التحكيم، ويعتبر الباحث
ا  د ال نراھ افي ق الدوافع الرياضية والمكاسب الشخصية، مثل الكسب المادي أو االجتماعي أو الثق

  .واضحة أو مثيرة لجذب اھتمام الطالب إلى مجال التحكيم

ً في كم  انل إطالع الباحثمن خالو ً واضحا على الدراسات السابقة تبين أن ھناك نقصا
الدراسات والمراجع العلمية التي طرقت مجال التحكيم مقارنة مع الدراسات األخرى، على 

التحكيم في رفع مستوى اللعبة، حيث أن التحكيم الجيد الكفء يسھم بصورة الرغم من أھمية 
  . والطمأنينة نظراً لما به من مواقف حساسة األمانوفر وى اللعبة وية وناقدة على رفع مستفعال

ة  ھمدراستي خبرة الباحثان في المجال الرياضي عن طريق  خالل وكذلك من ة التربي في كلي
ة  ي الجامع ة الرياضية ف اكياألردني ة واحتك ة الميداني ن خالل المعرف ة  ھموم ة التربي بطالب كلي

اك الحظا ،ياضيةالرياضة ومدرسي التربية الر ةعزوف أن ھن دى طلب ة ال اً ل يكلي عن ممارسة  ف
م األلعاب التحكيم لأل ة مع أنھ يم من الرياضية وحتى وإن مارسوا فھم قل جدر في ممارسة التحك

رھم ن غي ر م القوانين أكث ة ب دھم معرف ة الرياضية وعن ة التربي ي كلي ونھم يدرسون ف رھم ك . غي
ارس أنه  انلدى الباحثوتبين  داً من مجموع ال يم ة ج يم إال أعداد قليل ة التحك ة الكلي تصر وتقطلب
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طالممارسة للتحكيم على بعض األ ة فق ذه الدراسة . لعاب الجماعي ان أجراء ھ أى الباحث ذا ارت ولھ
يم في  الرياضية عنبھدف التعرف على أسباب عزوف طالب كلية التربية  ة التحك ممارسة مھن

  .األلعاب الرياضية المختلفة
  

  الدراسة أھداف

 دراسة إلى تحقيق األھداف التاليةتسعى ھذه ال

لعاب ة الرياضية عن ممارسة التحكيم لألطلبة كلية التربيالتعرف على أسباب عزوف  .١
   .الرياضية

لعاب حكيم لألطالب والطالبات عن ممارسة التالتعرف على الفروق في العزوف بين ال .٢
 . الرياضية

  
  الدراسة أسئلة

  التالية إلجابة عن األسئلةسعت ھذه الدراسة ل

عن ممارسة التحكيم في الجامعة األردنية ما ھي أسباب عزوف طلبة كلية التربية الرياضية  .١
  لأللعاب الرياضية؟ 

في الجامعة األردنية ھل توجد فروق في العزوف عن ممارسة التحكيم لأللعاب الرياضية  .٢
 تعزي لمتغير الجنس؟ 

في الجامعة األردنية ة التحكيم لأللعاب الرياضية ھل توجد فروق في العزوف عن ممارس .٣
 تعزي لمتغير المستوى الدراسي؟ 

 
  محددات الدراسة

للعام األردنية تقتصر نتائج ھذه الدراسة على طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة 
  )٢٠٠٨-٢٠٠٧(الجامعي 

  
  مجاالت الدراسة

 اللذين ما زالوا على األردنية لجامعة طلبة كلية التربية الرياضية في ا: المجال البشري
  . مقاعد الدراسة

 حيث يوجد بھا عينة األردنية طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة : المجال الجغرافي
 . البحث من الطلبة

 ٢٠٠٧/٢٠٠٨( العام الدراسي: المجال الزماني(. 
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  مصطلحات الدراسة

إبن منظور (ه وانصرفت عنه نعزفت نفسي عن الشيء أي تركنه، وزھدت ع :العزوف
١٩٨٨(.  

ً ھو عدم إقبال طلبة  :العزوف إجرائياً  المقصود بالعزوف وفق مقتضيات الدراسة إجرائيا
  . عن ممارسة تحكيم منافسات األلعاب الرياضية بالجامعة االردنيةكلية التربية الرياضية 

ً ھو إدارة المباريات المقصود بالتحكيم وفق مقتضيات الدراسة إجرائي :التحكيم إجرائياً  ا
  . لأللعاب الرياضية المختلفة، وفق القانون الخاص بكل لعبة

  
  الدراسات السابقة

ات ) ٢٠٠١(قام الدرادكة  بإجراء دراسة بعنوان أسباب عزوف الجمھور عن حضور مباري
ى أسباب عزوف الجمھور  ك بھدف التعرف عل ا وذل ول المقترحة لھ كرة اليد في األردن والحل

 المسجية،المنھج الوصفي بصورته  انالباحث واستخدمور مباريات كرة اليد في األردن، عن حض
ة الدراسة من  ون) ٣٣٥(وأختار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية وتألفت عين رداً يمثل  ف

تبيان واستخدم) الالعبين، الحكام، اإلعالميين، الجمھور( ات حيث تضمن  االس أداة لجمع البيان ك
ي اإل اور ھ تة مح زوف س باب الع بة ألس تبيان بالنس ي، (س اديالفن المة، االقتص ن والس ، األم

ويق الم والتس يم، اإلع ي، التحك ى  ).اإلداري، التنظيم ة عل اؤالتولإلجاب ة  تس تخدمالدراس  اس
اين  االنحرافوالنسب المئوية، األوساط الحسابية  انالباحث ل التب ار األحاديالمعياري، تحلي  اختب

(SNK)  ة ر األسباب حدة  .إحصائياللمقارنات البعدية للمحاور الدال ائج أن أكث د أظھرت النت وق
ھي ضعف نواحي اإلعالم والتسويق  األردنلعزوف الجمھور عن حضور مباريات كرة اليد في 

والت  ات،للبط افة والمباري ام  باإلض اد للحك ة االتح دم متابع يم وع توى التحك اض مس ى انخف إل
   .موصقلھم وتطويرھ

ابجراء دراسة بعنوان المعوقات التي تواجه حكام بإ) ١٩٩٤(قام أبو خليفة  ة  األلع الجماعي
ول المقتر األردنالمعتمدة أولمبيا في  ة درجة شحوالحل ك بھدف معرف ا، وذل ات ة لھ يوع المعوق

ام األل ه حك ي تواج اً الت ات وأيض ك المعوق ة لتل ول المقترح ى الحل رف عل ة، والتع اب الجماعي ع
رات إج اً لمتغي ة تبع ول المقترح ات والحل ذه المعوق ات بھ م (راء مقارن ة الحك ة ودرج وع اللعب ن

م ) ١٦٠(وتكونت عينة الدراسة  ).والخبرة والمؤھل العلمي وممارسة الحكم السابقة للعبة اً ت حكم
اء  اختيارھم م بن تبيانبطريقة الحصر الشامل، وت رة، قسم قسمين) ٨٧(تكون من  اس أشتمل : فق

م األالق ى س اد ) ٥٢(ول عل ى خمس مجاالت ھي إدارة االتح ات ووزعت عل رة للمعوق ) ١٤(فق
رات والمدرب أو ) ٩(فقرة والجمھور الرياضي  رات) ٧( اإلداريفق د  .فق ات وق ل البيان م تحلي ت

ائيا تخدام إحص ابية  باس اط الحس ايواألوس ل التب ة وتحلي ب المئوي ادي النس ) ANOVA(ن األح
ً ) Scheffe Test(شيفيه اختبار و د أظھرت  .للمقارنات البعدية على المجاالت الدالة إحصائيا وق

ى  ة إل رة حيث وصلت النسب المئوي الدراسة أن درجة شيوع المعوقات الكلية جاءت بدرجة كبي
رة، إذ وصلت النسب %) ٧٥.٥( ة كبي بة بدرج والًُ◌ مناس ة حل ة الكلي ول المقترح اءت الحل وج
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ى  ة إل د أظ%) ٨٥.١(المئوي ة إحصائياً في درجة وق روق دال ھرت الدراسة أيضاً عدم وجود ف
شيوع المعوقات الكلية والحلول المقترحة الكلية تعزي لمتغير نوع اللعبة المؤھل لعلمي وممارسة 
ة  ات الكلي الحكم السابقة للعبة، وأظھرت كذلك وجود فروق دالة إحصائياً في درجة شيوع المعوق

ة لصالح والحلول المقترحة الكلية تعز ام الدرجة الثاني دوليين وحك ام ال ين الحك م ب ى لدرجة الحك
ة  ام الدرجة الثالث دوليين وحك ام ال حكام الدرجة الثانية، وجاءت الظروف الدالة إحصائياً بين الحك

ات  لصالح حكام الدرجة الثالثة وأظھرت أيضاً وجود فروق دالة إحصائياً في درجة شيوع المعوق
ام) ٢-١(ترحة الكلية تعزى للخبرة بين الحكام ذوي الخبرة الكلية والحلول المق ذوي  سنتين والحك

روق ) ٢-١(لصالح الحكام ذوي الخبرة أكثر من ) سنوات ٤(الخبرة أكثر من  نين، وجاءت الف س
ر من ) ٤-٢(دالة إحصائياً بين الحكام ذوي الخبرة أكثر من  رة أكث ام ذوي الخب  ٤(سنوات والحك

  .سنوات) ٤-٢(كثر من م ذوي الخبر ألصالح الحكا) سنوات

ام  دات،ق د هللا، عوي ال،والربضي،  عب ل  كم ان، خلي إجراء )١٩٨٨(وعلي وان  ب دراسة بعن
ى  األنشطةعن ممارسة األردنية سباب عزوف الفتيات في الجامعة أ الرياضية وھدفت الدراسة إل

ة عن ممارسة األنشطة الرياضي احثون معرفة أسباب عزوف الطالبات في الجامع د حدد الب ة وق
ي ية وھ ة الرياض ن ممارس ة ع زوف الطالب ي ع اھم ف ية تس اد رئيس تة أبع ي، :س د النفس البع

، الديني، المعرفي، وقد بنيت فقرات لقياس كل بعد من األبعاد االقتصادي، األكاديمي، االجتماعي
 ً ابقا ذكورة س ات .الم ات الملتحق ن الطالب ة م ع الدراس ون مجتم ة النظامتك ة بالدراس ي الجامع ة ف ي

ة  ام األردني ددھن ٨٥/١٩٨٦لع غ ع د بل ا ٥٤٤٧، وق م أختي ث ت ة حي ن  ٤٠٠ر طالب ة م طالب
ةمستويات السنة األ ات الجامع د  .ولى والثانية والثالثة والرابعة بشكل عشوائي من مختلف كلي وق

زوف  ي ع راً ف ت دوراً كبي ي لقي ل الواضحة الت ى أن العوام ة عل ت الدراس راد دل ة أف ن العين م
نوات  ات الس ةطالب م  األربع اعي ث م االجتم ديني ث ل ال ى العام ا إل ن أن تعزى أقواھ ة يمك المختلف

ف  و مختل ات نح ات الطالب ق اتجاھ رورة تعمي احثون بض د أوصى الب ادي وق طةاالقتص  األنش
ات  اكن للفتي الرياضية من خالل مواد دراسية تعطي لھن في مختلف السنوات مع تخصيص أم

  .نواع الرياضةلممارسة بعض أ

راھيم  دوى وإب رى الع ي ) ١٩٨٥(وأج ل ف ات العم ى معوق رف عل ى التع دفت إل ة ھ دراس
ة بالعناصر  ات المرتبط ذه المعوق م ھ ب أھ ى ترتي رف عل ذلك التع دم، وك رة الق يم ك ال تحك مج

، )اتحاد اللعبة، مكان المنافسة، الالعبين، المدرب أو اإلداري، الجمھور، وسائل اإلعالم( :التالية
ة البحث  ت عين ان ) ٦٠(وكان دم وك رة الق اد المصري لك ى لالتح ة األول ام الدرج ن حك اً م حكم

 ً وائيا ارھم عش ّون من . اختي ذي تك ات وال ع البيان يلة لجم تبيان كوس ان االس ) ٤٦(واستخدم الباحث
ابقة ر الس ت العناص ة تح ارة موزع م .عب ائج أن أھ رت النت ان وأظھ ر ك ي العناص ات ف المعوق

اآلتي ب :ك ة الملع وافر قانوني دم ت درب أو . ع ة الم م، مجادل ور ضد الحك ين للجمھ ارة الالعب إث
ى  راض اإلعالمي عل ب، االعت اإلداري للحكم أو مراقب الخط، اقتراب الجمھور من حدود المعل

  .قرارات الحكم

يم ) ١٩٨٤(وأجرى الشافعي  دراسة ھدفت إلى التعرف على معوقات العمل في مجال تحك
د،  رة الي ثالث ك درجاتھم ال د ب رة الي اد المصري لك املين باالتح ام الع ة للحك ة الدراس ت عين كان
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ة ) أولى، ثانية، ثالثة( الي العين ان إجم ات ) ٣٩(حيث ك ة للمعوق د استخدم الباحث قائم اً، وق حكم
عبارة مصنفة تحت خمسة عناصر رئيسية، وكانت أھم نتائج الدراسة أن عناصر ) ٣٩(تضمنت 

ان  ات ك يالمعوق ا يل ا كم درب أو اإلداري، : ترتيبھ ين، الم ور، الالعب ان الجمھ ة، مك اد اللعب اتح
ي ا يل ام كم ات شيوعاً بشكل ع ر المعوق ام :الجمھور وكانت أكث ة المدرب أو اإلداري لحك مجادل

دود  ن ح ور م د الجمھ رب تواج م، ق رارات الحك ى ق درب أو اإلداري عل راض الم ة، اعت الطاول
اءات متخصصة لمناقشة الملعب، عدم إمكانية إ د لق اراة، عدم عق اء المب عادة تخطيط المعلب أثن

  .مشاكل الحكام، اعتراض الالعبين على قرارات الحكم

  : مكن تلخيصھا بما يليفي ضوء الدراسات السابقة يو

   .مسحيةالحدى صورة غالبية الدراسات المنھج الوصفي بإ استخدمت .١

  .كأداة لجمع البيانات ستبياناالالدراسات السابقة على  غالبية أعتمدت .٢

 : من ھذه الدراسات ما يلي انالباحث استفاد .٣

 صياغة تساؤالت الدراسة.   

 بناء أداة الدراسة وتحديد المجاالت والفقرات لكل مجال.  

 جابة عن تساؤالت الدراسةالمنھجية واألساليب اإلحصائية المناسبة لإل اختيار.  

 ليلھا وتفسيرھاالتعرف على كيفية عرض البيانات وتح.  

ذه الدراسة تميزت عن أن ھ انبحاث السابقة يرى الباحثاأل ووبإلقاء الضوء على الدراسات أ
  : ما يليبخرى الدراسات األ

 ة الترب ة كلي ة الرياضية تناولت أسباب عزوف طلب يم منافسات األلعاب ي عن ممارسة تحك
   .الرياضية بالجامعة االردنية

 اء  انقيام الباحث تبببن ة الرياضية عن  ياناس ة التربي ة كلي اس أسباب عزوف طلب خاص لقي
ية يحت اب الرياض يم األلع ارس تحك اد مم ة أبع ى أربع ي، (وي عل اعيالنفس ، االجتم

  ). كاديمي، األاالقتصادي

وتحليله للدراسات واألبحاث السابقة كان عوناً له في  انبھذا يمكن القول بأن دراسة الباحثو
ً له في خطوات بناء  ة وطريقالعميق لمشكلة الدراسمن الفھم ا االستفادة حتى  االستبيانھاديا

المنھج  استخدامفي تحليل النتائج وكذلك في  اإلحصائية رته النھائية والتعرف على األساليبصو
  . المناسب في الدراسة
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  إجراءات الدراسة

  منھج الدراسة  :أوالً 

 .لطبيعة وأھداف الدراسةلمالئمته  وذلك المنھج الوصفي اناستخدم الباحث

  مجتمع الدراسة  :ثانياً 

ةمن  مجتمع الدراسةتكون  ى  طلب ة الرياضية عل ة التربي توياتھم الدراسية  اختالفكلي مس
ً ) ٤٥١( والبالغ عددھم    .األردنيةكلية التربية الرياضية في الجامعة  طلبةمن  طالبا

  عينة الدراسة

ة ) ٢٠(طالباً و) ٢٠(تكونت عينة الدراسة من  ة الرياضية في الجامع ة التربي طالبة من كلي
م األردنية  ة عشوائية، والجدول رق ين ) ١(من مختلف المستويات الدراسية تم اختيارھم بطريق يب

  .عينة الدراسة حسب متغيري الجنس والمستوى الدراسيأفراد توزيع 

   .عينة الدراسة حسب متغيري الجنس والمستوى الدراسيأفراد توزيع  ):١( جدول
  النسبة المئوية  العدد  الفئة/المستوى  المتغير

  الجنس
  %٥٠.٠  ٢٠  ذكر
  %٥٠.٠  ٢٠  أنثى

  %١٠٠  ٤٠  المجموع

  المستوى الدراسي

  %٢٠.٠  ٨  االولى
 %٣٠.٠  ١٢  الثانية
  %٢٧.٥  ١١  الثالثة
 %٢٢.٥  ٩  الرابعة

  %١٠٠  ٤٠  المجموع
  

  أداة الدراسة

ى أھداف الدراسة  استخدم الباحثان االستبيان كوسيلة لجمع المعلومات بغرض الوصول إل
  .واإلجابة عن أسئلتھا

  بناء أداة الدراسة

  :ببناء أداة الدراسة وتطوير فقراتھا من خالل الخطوات التالية انقام الباحث

لقة بموضوع والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع أسباب العزوف والمتع األبحاثمراجعة  .١
 ومنھا دراسة أبو خليفة ة في ھذه البحوث والدراساتدوات المستخدمالتحكيم واأل
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كة ادالدرو ،)١٩٨٦(أحمد فكري و ،)١٩٨٤(جمال ، و)١٩٨٨(عويدات و ،)١٩٩٤(
)٢٠٠١ .(  

لية ومن ثم تم عرضھا على مجموعة وبصورتھا األ االستبيانات وتم تحديد مجاالت وفقر .٢
وذلك  .اء السادة المحكمينأسم ، ملحقالرياضيةمن المحكمين والخبراء في مجال التربية 

ضافة صياغة الفقرات وحذف أو تعديل أو إجل التأكد من مناسبة الفقرات لكل مجال ومن أ
) ٢٠(ولية على بصورته األ االستبيانما يرونه مناسباً، حيث أشتمل  بعض الفقرات وفق

 . وليةبصورته األ االستبيانيعرض ) ١(ربعة مجاالت والملحق لى أفقرة موزعة ع

إجراء التعديالت األولية كما رآھا المحكمون حيث تم حذف وتعديل وإضافة بعض  تم .٣
فقرة وزعت ) ٢٠(على  أشتملبصورته النھائية حيث  االستبيانثم إعادة صياغة ، تاالفقر

 : االت ھيعلى أربعة مج

 النفسي: ولالمجال األ.   

 االجتماعي: المجال الثاني.   

 االقتصادي: المجال الثالث.   

 كاديمياأل: الرابع المجال .  

  : ھي استجاباتمن أربعة  لالستبيانتكون سلم اإلجابة  .٤

 أوافق بشدة ولھا أربع درجات 

 أوافق ولھا ثالث درجات 

 أعارض ولھا درجتان 

 أعارض بشدة ولھا درجة واحدة 

  : أخرى سلبية حيث كانت موزعة على النحو التالييجابية وثم صياغة الفقرات بصيغ إ .٥

 وتكون االستجابة عليھا وفق ) ١/٢/٣/١١/١٢/١٣/١٤/١٥/١٦(ية يجابالفقرات اإل
أوافق بشدة ولھا أربع درجات، وأوافق ولھا ثالث درجات، : أربعة استجابات ھي

  .وأعارض ولھا درجتان، وأعارض بشدة ولھا درجة واحدة

  وتكون االستجابة عليھا وفق ) ٤/٥/٦/٧/٨/٩/١٠/١٧/١٨/١٩/٢٠(الفقرات السلبية
أوافق بشدة ولھا درجة واحدة، وأوافق ولھا درجتان، وأعارض : ابات ھيأربعة استج

 .ولھا ثالث درجات، وأعارض بشدة ولھا أربع درجات

  .في العامود المناسب) ×(طلب من المشاركين وضع إشارة  .٦
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  المعامالت العلمية للدراسة

  داةمعامل صدق األ

ام الباحث بعرضھا ع ة ق ن صدق أداة الدراس د م ى بغرض التأك ن ) ٨(ل ين م ن المحكم م
  : أصحاب الخبرة واالختصاص التربية الرياضية، وطلب منھم

   .الفقرة مدى وضوح .١

  .مدى ارتباط الفقرة بالمجال .٢

 .يعرض أسماء ھيئة المحكمين) ٣(اقتراح أو إضافة أي تعديالت يرونھا مناسبة والملحق  .٣

قبل ھيئة المحكمين تم  وبعد دراسة اآلراء والمقترحات والمالحظات التي تم طرحھا من
حذف بعض الفقرات وإضافة فقرات أخرى كما أعيدت صياغة بعض الفقرات على ضوء 

ه النھائية، بصورت االستبيانالمحكمين وترتيب  استجاباتلواردة في والمقترحات االمالحظات 
  . بصورته النھائية االستبيانيعرض ) ٢(والملحق 

  داةمعامل ثبات األ

عادة تطبيق االختبار وإ االختبارعن طريق ) االستبيان(الثبات لألداة  لقد تم حساب معامل
)test-R-test ( كلية التربية الرياضية تتكون من أفراد على عينة من)الب ثم إعادة تطبيق ط) ٧

  اطـاالرتبل ـاب معامـم حسـم تـث. األولق ـلتطبيخرى بعد أسبوعين من االمقياس مرة أ
(Person Correlation) بلغ معامل ثبات االستقرار وقد  ينت المقياس في التطبيقن درجابي

إلى أنه إذا كان معامل  (Miller, 1998)، ھذا وقد أشارت ميلر )٠.٧٦(ككل  داةألل الكلي
الدراسات  يمكن الوثوق به عند إجراءمتوسط فإنه يعتبر معامل ثبات % ٦٠أكثر من  االرتباط

كما تم حساب  .في ھذا البحث مناسبة لھذه الدراسة االرتباط العلمية، وبناء على ذلك تعتبر معامل
  ).٠.٨٤(لالداة ككل والذي بلغ ) كرونباخ ألفا(معامل ثبات االتساق الداخلي 

  
  إجراءات الدراسة

ام الباحث ه، ق تبيان وثبات ن صدق االس د م د التأك ى  انبع تبانات عل ع االس راد بتوزي ة أف عين
راد لتوجيھات واإلرشادات ألوتم الحرص على تقديم ا الدراسة، م ف داء رأيھ ة إب ة حول كيفي العين

ا ) ×(في فقرات االستبيان بوضع إشارة  اط أو مالحظات يرونھ بالمكان المناسب، وإضافة أية نق
ا بعض  انمناسبة لم ترد باالستبيان، كما قام الباحث ي وجھھ باإلجابة على أسئلة واالستفسارات الت

راد حرية والوقت الكافي لإلجابة، تم استرجاع االستبيانات من العينة، وترك لھم الأفراد  ة أف العين
  %).١٠٠(استبيان صالحة للتحليل بنسبة ) ٤٠(بنفس طريقة توزيعه، إذ تم استرداد 

ات  ك إجراء عملي ع ذل ي ليتب از الحاسب اآلل حساب وقد تم تفريغ البيانات والمعلومات بجھ
  .النتائج ومناقشتھا وتحليلھا
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  الدراسة متغيرات

  المتغيرات المستقلة

 ذكر، وأنثى: وله فئتان الجنس.  

 أولى، وثانية، وثالثة، ورابعة: المستوى الدراسي وله أربعة مستويات.  

  المتغيرات التابعة

تبيان وھيأفراد ويتضمن إجابات  ى محاور االس ة الدراسة عل اعي، : (عين النفسي، االجتم
  ).االقتصادي، األكاديمي

  :لتفسير استجابات أفراد عينة الدراسة تم استخدام المعيار اإلحصائي اآلتي:  يار اإلحصائيالمع

  بدرجة متدنية  ٢.٠٠اقل من  – ١.٠٠من 

  بدرجة متوسطة  ٣.٠٠اقل من  – ٢.٠٠من 

  بدرجة عالية  ٤.٠٠     – ٣.٠٠من 

  حصائيةالمعالجة اإل

  : ت الرئيسية للدراسةحصائية ذات الصلة بالتساؤالاإلالمعالجة  استخدامتم 

  تحليل التباين األحادي"One Way ANOVA."  

 ت" اختبار" "t-test".  

  الحسابيالوسط.  

 المعياري االنحراف.  

  المئويةالنسبة.  
  

  عرض النتائج ومناقشتھا

ي ا يل ي م ة، ف ا الدراس ي توصلت إليھ ائج الت باب  عرضاً للنت ة أس ى معرف دفت إل ي ھ والت
  . لأللعاب الرياضيةالتحكيم  ممارسةعن  ة الرياضيةطلبة كلية التربيعزوف 

  تائج المتعلقة بالسؤال األولىالن

زوف" باب ع ي أس ا ھ اب  م يم لأللع ة التحك ن ممارس ية ع ة الرياض ة التربي ة كلي طلب
  ".؟ الرياضية



 ٢٣٤٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وليد شاھين، وأحمد ھياجنة

 ٢٠١٠، )٨(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

م  ؤال ت ذا الس ى ھ ة عل اب لإلجاب ابية حس اط الحس ةاألوس ات المعياري بة  و االنحراف والنس
  :يبين ذلك) ٢(والجدول رقم  األربعة،األداة  محاورمن  محورت كل لفقرا المئوية

 المجال النفسي: المجال األول

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لكل فقرة من فقرات المجال ): ٢( جدول
  .النفسي

الترتيب 
حسب 
  األھمية

  الفقرة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
  المئوية

رجة د
  التقدير

٢  
أمارس التحكيم ألنني أحب 

  الرياضة وأتحسس لھا 
٦٠.٧٥  ٠.٦٢  ٢.٤٣%  

  متوسطة

٤  
ال أرغب في ممارسة التحكيم 
لتعدد االحباطات والمصاعب 

  التي تواجھني
٥٥.٧٥  ١.١٠  ٢.٢٣%  

  متوسطة

٦  
أمارس التحكيم ألن الفرصة لم 
تتح لي لإلبداع في ممارسة أي 

  .لعبة رياضية
٥٠.٧٥  ٠.٩٩  ٢.٠٣%  

  متوسطة

٥  
ال أرغب في ممارسة التحكيم 

بسبب الشتائم التي يتعرض لھا 
  الحكام في مختلف األلعاب

٥٣.٢٥  ٠.٨٦  ٢.١٣%  
  متوسطة

١  
ال أشعر بالراحة عند ممارسة 

  التحكيم
٧٨.٢٥  ٠.٦٨  ٣.١٣%  

  متوسطة

٧  
ممارسة التحكيم تكسب سمات 
  سلوكية جيدة كالجرأة والشجاعة

٤٥.٠٠  ٠.٨٨  ١.٨٠%  
  تدنيةم

٣  
ال أرغب في ممارسة التحكيم 

لعدم تقدير العاملين في ھذا 
  .المجال

٦٠.٠٠  ٠.٧٢  ٢.٤٠%  
  متوسطة

  متوسطة %٥٧.٥٠  ٠.٤٤  ٢.٣٠  المجال ككل

المعياري والنسبة المئوية لكل  واالنحرافقيمة الوسط الحسابي  )٢( يوضح الجدول رقم
بين فقرات  امسة على الترتيب األول منفقرة من فقرات المجال النفسي وقد حصلت الفقرة الخ

حيث بلغ وسطھا الحسابي " ال أشعر بالراحة عند ممارسة التحكيم "المجال وھي تنص على 
ذلك إلى أن الطالب قد ال  ان، ويعزو الباحث%٧٨.٢٥إلى وبنسبة مئوية وصلت  ٠.٦٨ ± ٣.١٣

له اإلحراج الكبير إمام قد يتسبب  ألنهيرغب التحكيم نتيجة الخجل أو قد ال يجب التحكيم 
للحكم من ناحية  االرتياحقرارات خاطئة أو أن الجمھور قد يسبب عدم  اتخاذالجمھور في حالة 
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في الفقرات حيث  األخيربينما حصلت الفقرة السادس على الترتيب . النفسي واالضطرابالقلق 
التحكيم  مارسةم" وھي تنص على % ٤٥والنسبة المئوية  ٠.٨٨ ±١.٨٠بلغت وسطھا الحسابي 

الحسابي أما بالنسبة للمجال ككل فقد بلغ الوسط ". والشجاعة كالجرأةسب سمات سلوكية جيدة تك
  .%٥٧.٥ونسبته المئوية  ٠.٤٤ ± ٢.٣٠

 المجال االجتماعي: المجال الثاني

رات ا ):٣(جدول  رة من فق ة لكل فق لمجال الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوي
  .اعياالجتم

الترتيب 
حسب 
  األھمية

  الفقرة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

درجة 
  التقدير

٥  
ا  يم ألنھ ة التحك ي ممارس أرغب ف

  تزيد من عالقاتي االجتماعية 
٣٧.٥٠  ٠.٧٧  ١.٥٠ % 

  متدنية

٣  
ال أرغب في ممارسة التحكيم لعدم 

  تشجيع األصدقاء 
٥٣.٢٥  ١.٠٤  ٢.٠٣%  

متوسط
  ة

٢  
ة من حاجة مم ارستي للتحكيم نابع

  المجتمع لمثل ھذا العمل 
٥٤.٠٠  ٠.٦٩  ٢.١٦ % 

متوسط
  ة

٤  
رف  ا ع ديد إذا م ل ش عر بخج أش
أمارس  أنني س األھل واألصدقاء ب

  التحكيم 
٥٠.٠٠  ٠.٧٤  ٢.٠٠ % 

متوسط
  ة

١  
يم الن  ة التحك ي ممارس ب ف أرغ
ة  العمل في ھذا المجال ال يقل أھمي

  عن العمل في أي مجال آخر 
٥٥.٧٥  ٠.٧٢  ٢.٢٣%  

متوسط
  ة

  متدنية  %٤٩.٦٠  ٠.٥٤  ١.٩٨  المجال ككل

المعياري والنسبة المئوية لكل  واالنحرافقيمة الوسط الحسابي ) ٣( يوضح جدول رقم
وقد حصلت الفقرة الخامسة على الترتيب األول من بين  االجتماعيفقرة من فقرات المجال 

 %٥٥.٧٥وبنسبة مئوية وصلت إلى  ٠.٧٢ ± ٢.٢٣فقرات المجال حيث بلغ وسطھا الحسابي 
أرغب في ممارسة التحكيم الن العمل في ھذا المجال ال يقل أھمية عن العمل "وھي تنص على 
في الفقرات حيث بلغت  األخيرعلى الترتيب  األولىبينما حصلت الفقرة  "في أي مجال آخر
أرغب في "على  وھي تنص% ٣٧.٥٠والنسبة المئوية  ٠.٧٧±  ١.٥٠وسطھا الحسابي 

أما بالنسبة للمجال ككل فقد بلغ الوسط ". االجتماعيةلتحكيم ألنھا تزيد من عالقاتي ممارسة ا
  . %٤٩.٦٠ونسبته المئوية  ٠.٥٤ ± ١.٩٨ الحسابي



 ٢٣٤٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وليد شاھين، وأحمد ھياجنة

 ٢٠١٠، )٨(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 المجال االقتصادي: المجال الثالث

رات االمعياري والنسبة المئ واالنحرافالوسط الحسابي  ):٤(جدول  رة من فق ة لكل فق لمجال وي
  .االقتصادي
الترتيب 
حسب 
  األھمية

  الفقرة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
  المئوية

درجة 
  التقدير

١  
ال أرغب في ممارسة التحكيم 

  لقلة المردود المادي
٧٠.٠٠  ٠.٨٠  ٢.٨٠%  

  متوسطة

٢  

ال أرغب في ممارسة التحكيم 
لعدم توفر الخدمات العامة في 

ين مجال التحكيم مثل التأم
  صحي، تأمين اجتماعي 

٥٩.٠٠  ٠.٩٢  ٢.٣٦%  

  متوسطة

٤  
أمارس التحكيم ألنه يسمح لي 

 ً   . مجال السفر بالخارج مجانا
٥٥.٠٠  ٠.٩٢  ٢.٢٠%  

  متوسطة

٣  
ال أرغب في ممارسة التحكيم 

ألنني أتحمل نفقات إضافية 
  كثيرة مثل أجرة المواصالت 

٥٩.٠٠  ٠.٩٢  ٢.٣٦%  
  متوسطة

 متوسطة %٦٠.٧٥  ٠.٥٤  ٢.٤٣  للمجال ككل

ل المعياري والنسبة المئوية لك واالنحرافقيمة الوسط الحسابي  )٤(يوضح جدول رقم 
ال أرغب في "على  ولى والتي تنصوقد بلغت الفقرة األ االقتصاديفقرة من فقرات المجال 

على الترتيب األول من بين فقرات المجال حيث بلغ " ممارسة التحكيم لقلة المردود المادي
أن ذلك يعود  ان، ويرى الباحث%٧٠وبنسبة مئوية وصلت إلى  ٠.٨٠ ± ٢.٨٠ا الحسابي وسطھ

للسياسة التي تتبعھا لجنة تنظيم المباريات وبخاصة إذا لم تصرف مكافأة مالية مقابل تحكيم 
، وھنا ال بد من زيادة الحوافز من قبل االتحادات الرياضية وھذه النتيجة تتفق مع ما أشار المباراة

 ,Brylinksy,2002)ه العديد من الباحثين من أھمية الكفايات المتعلقة بالدافعية والتحفيزإلي
Kasper,2001). في الفقرات حيث بلغت  األخيرعلى الترتيب  بينما حصلت الفقرة الثالثة
مارس التحكيم أ"وھي تنص على % ٥٥.٠٠والنسبة المئوية  ٠.٩٢±  ٢.٢٠وسطھا الحسابي 

ً  بالخارج لسفرالي مجال  يسمحألنه  أما بالنسبة للمجال ككل فقد بلغ الوسط الحسابي ". مجانا
  .%٦٠.٧٥ونسبته المئوية  ٠.٥٤±  ٢.٤٣
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٨(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 المجال األكاديمي: المجال الرابع

رات المجال المعياري والنسبة المئ واالنحرافالوسط الحسابي  ):٥(جدول  رة من فق ة لكل فق وي
  .كاديمياأل

الترتيب 
حسب 
  األھمية

  ةالفقر
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
  المئوية

درجة 
  التقدير

٢  

أرغب في ممارسة التحكيم 
المتالكي معلومات عن مختلف 

األلعاب الرياضية بحكم دراستي 
  للتربية الرياضية 

٥٨.٢٥  ٠.٨٨  ٢.٣٣%  

  متوسطة

٤  
ال أمارس التحكيم لعدم توفر 
  الوقت الكافي بسبب الدراسة 

٥٠.٧٥  ٠.٨٥  ٢.٠٣ % 
  متوسطة

١  

ال أمارس التحكيم لقلة دورات 
إعداد الحكام في مجال اللعبة 

التي أرغب التخصص في 
  تحكيمھا 

٧١.٥٠  ٠.٦٨  ٢.٨٦%  

  متوسطة

٣  
ال أرغب في ممارسة التحكيم 

ألنه يتطلب متابعة ما ھو جديد 
  في ھذا المجال 

٥٧.٥٠  ٠.٩٥  ٢.٣٠%  
  متوسطة

 متوسطة %٥٩.٥٠  ٠.٤٤  ٢.٣٨  للمجال ككل

ل المعياري والنسبة المئوية لك واالنحرافقيمة الوسط الحسابي . )٥( رقميوضح الجدول 
على الترتيب األول من بين فقرات  الثالثةالفقرة  احتلتفقرة من فقرات المجال األكاديمي وقد 

وھي % ٧١.٥وبنسبة مئوية وصلت إلى  ٠.٦٨±   ٢.٨٦المجال حيث بلغ وسطھا الحسابي 
رس التحكيم لقلة دورات إعداد الحكام في مجال اللعبة التي أرغب التخصص ال أما"تنص على 
ويعزو ذلك إلى قلة الدورات التي يقيمھا مركز إعداد القادة لأللعاب الرياضية  "في تحكيمھا

بينما حصلت الفقرة  .المختلفة داخل الكلية وإن تمت فھي تقتصر على دورات أللعاب معينة
والنسبة  ٠.٨٥±  ٢.٠٣في الفقرات حيث بلغت وسطھا الحسابي  خيراألعلى الترتيب  الثانية

 ".بسبب الدراسة قت الكافيال أمارس التحكيم لعدم توفر الو"وھي تنص على % ٥٠.٧٥المئوية 
  .%٥٩.٥٠ونسبته المئوية  ٠.٤٤±  ٢.٣٨أما بالنسبة للمجال ككل فقد بلغ الوسط الحسابي 
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دول  راف  ):٦(ج ابي واالنح ط الحس االت الوس ن مج ال م ل مج ة لك بة المئوي اري والنس المعي
  .الدراسة

ترتيب المجال 
  حسب األھمية

  المجال
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

درجة 
  التقدير

  متوسطة  %٥٧.٥٠  ٠.٤٤  ٢.٣٠  النفسي  ٣
  متوسطة  %٤٩.٦٠  ٠.٥٤  ١.٩٨  االجتماعي   ٤
  متوسطة  %٦٠.٧٥  ٠.٥٤  ٢.٤٣  االقتصادي   ١
  متوسطة  %٥٩.٥٠  ٠.٤٤  ٢.٣٨  األكاديمي   ٢

  متوسطة %٥٦.٦٠  ٠.٣٤  ٢.٢٦  الكلي لالستبيان

المعياري والنسبة المئوية لكل مجال  واالنحرافقيم الوسط الحسابي ) ٦(ھذا الجدول يبين 
لغ ول بين المجاالت إذ بعلى الترتيب األ االقتصاديجاالت الدراسة حيث حصل المجال من م
نما بلغ الوسط الحسابي بي% ٦٠.٧٥وبنسبة مئوية وصلت  ٠.٥٤±  ٢.٤٣الحسابي  وسطه

خير من وھو المجال األ% ٤٩.٦٠وصلت  وبنسبة مئوية ٠.٥٤±  ١.٩٨ االجتماعيللمجال 
ونسبته  ٠.٣٤±  ٢.٢٦أما بالنسبة لالستبيان الكلي فقد بلغ وسطه الحسابي . حيث الترتيب

   . %٥٦.٦٠المئوية وصلت إلى 

  لقة بالسؤال الثانيالمتعالنتائج 

ة إحصائية " روق ذات دالل اك ف د مھل ھن ة اإلحصائية عن في ) ٠.٠٥=  α(ستوى الدالل
ة الرياضية  ة التربي ة كلي باب عزوف طلب اب الرياضية أس يم منافسات األلع عن ممارسة تحك

 تعزى لمتغير الجنس؟ األردنية بالجامعة 

م حساب  ؤال ت ذا الس ة ھن ھ ابيةلإلجاب تجابات  األوساط الحس ة الس ات المعياري واالنحراف
ر الجنس، والجدول  تبيان وحسب متغي ) ٧(أفراد عينة الدراسة على كل محور من محاور االس

  .يبين ذلك

 باإلضافةمن محاور االستبيان الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل محور  ):٧(جدول 
  .وحسب متغير الجنس مية النسبية للمحاورلألھ

  المحور
النسبة   المعياري االنحراف  ط الحسابيالوس

  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  المئوية
  %٥٧.٥٠  ٠.٤٢  ٠.٤٦ ٢.٢٣ ٢.٣٦  النفسي 

  %٥٠.٠٠  ٠.٧٧  ٠.٥٧ ١.٩٣ ١.٩٩  االجتماعي
  %٦٠.٧٥  ٠.٥٣  ٠.٥٧ ٢.٣٨ ٢.٤٨  االقتصادي 
  %٥٩.٥٠  ٠.٤٩  ٠.٣٩ ٢.٣٥ ٢.٤١  األكاديمي

  %٥٧.٠٠  ٠.٤٠  ٠.٣٦ ٢.٢٢ ٢.٣١  الكلي لالستبيان 
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 =وبوسط حسابي على محور حصل عليه المحور االقتصادي أن أ) ٧(جدول رقم ال يوضح
فيما بلغ الوسط % ٦٠.٧٥وبنسبة مئوية  ٢.٣٨ لإلناثبالنسبة للذكور بينما بلغ بالنسبة  ٢.٤٨

وبنسبة مئوية  ٢.٣٠ناث بالنسبة للذكور بينما بلغ لإل ٢.٣٩= الحسابي الكلي لالستبيان 
 فقد كان المحور االجتماعي حيث بلغأما بالمسبة ألقل محور من حيث األھمية  ،%٥٧.٥

، %٥٠وبنسبة مئوية بلغت  ٢.٢٨بلغ ناث فقد بالنسبة للذكور أما بالنسبة لإل ٢.٣٣متوسطه 
التربية ناث في كلية ر على تدني درجة عزوف الذكور واإلفي المحاواألوساط الحسابية وتدل قيم 

  . لعاب الرياضيةممارسة التحكيم لألالرياضية عن 

ومستوى " ت"ضافة لقيم باإل االستبيانلداللة فروق متوسطات محاور " ت" اختبار ):٨(جدول 
  .وفرق المتوسطات الداللة

  الداللة  مستوى الداللة  فرق المتوسطات  "ت"قيمة   المحور
  غير دال  ٠.٣٨  ٠.١٣  ٠.٨٧  النفسي

  غير دال  ٠.٨٣ ٠.٠٦  ٠.٢١  االجتماعي
  غير دال  ٠.٦٢ ٠.١٠  ٠.٤٩  االقتصادي
  غير دال  ٠.٦٨ ٠.٠٦  ٠.٤٠  األكاديمي

  غبر دال  ٠.٥٠ ٠.٠٩  ٠.٦٨ الكلي لالستبيان

ساس ور ومتوسط اإلناث على أالمحسوبة بين متوسط الذك "ت"قيم ) ٨(يبين جدول رقم 
نة الدراسة، وعند في عي فرداً  ٢٠ناث وعدد اإل فرداً  ٢٠بلغ عدد الذكور العينات المستقلة حيث 

من القيمة أقل  أنھانجد  ٢.٠٤= الجدولية  "ت"المحسوبة ومقارنتھا بقيمة " ت"النظر إلى قيم 
ناث دل على أن الطالب الذكور واإلاور الدراسة ولالستبيان الكلي مما يالجدولية وذلك لجميع مح

حصائية الناحية اإلعاب الرياضية وذلك من أللفي درجة عزوفھم عن ممارسة التحكيم لال فرق 
  . )٠.٠٥=  α( اإلحصائية داللةالعند مستوى 

  لنتائج المتعلقة بالسؤال الثالثا

ة اإلحصائية " د مستوى الدالل ة إحصائية عن روق ذات دالل اك ف في ) ٠.٠٥=  α(ھل ھن
اب الرياضية  يم منافسات األلع ة الرياضية عن ممارسة تحك ة التربي ة كلي باب عزوف طلب أس

 ردنية تعزى لمتغير المستوى الدراسي؟ بالجامعة األ

تجابات  ة الس ات المعياري ابية واالنحراف م حساب األوساط الحس ؤال ت ذا الس ة ھن ھ لإلجاب
ي،  توى الدراس ر المس تبيان وحسب متغي اور االس ن مح ور م ل مح ى ك ة عل ة الدراس راد عين أف

  .يبين ذلك) ٩(والجدول 



 ٢٣٥٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وليد شاھين، وأحمد ھياجنة

 ٢٠١٠، )٨(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

دول  ا ):٩(ج راف المعي ابي واالنح تبيان وحسب الوسط الحس اور االس ن مح ور م ل مح ري لك
  .متغير المستوى الدراسي

المستوى 
  الدراسي

 األكاديمي االقتصادي االجتماعي النفسي  
الكلي 
  لالستبيان

  أولى
  ٢.٢٩  ٢.٤٠  ٢.٤٥  ١.٩٧  ٢.٣٢  الوسط الحسابي

  ٠.٥٧  ٠.٦٢  ٠.٧٤  ٠.٦١  ٠.٥٦  االنحراف المعياري

  ثانية
  ٢.٢٦  ٢.٣٣  ٢.٤٦  ١.٩٤  ٢.٣١  الوسط الحسابي

  ٠.٥٥  ٠.٥٦  ٠.٤٩  ٠.٥٧  ٠.٤٨  االنحراف المعياري

  ثالثة
  ٢.٢٧  ٢.٤١  ٢.٣٩  ٢.٠١  ٢.٢٥  الوسط الحسابي

  ٠.٥٣  ٠.٤٧  ٠.٤٩  ٠.٥٧  ٠.٦١  االنحراف المعياري

  رابعة
  ٢.٢٨  ٢.٣٨  ٢.٤١  ١.٩٩  ٢.٣٣  الوسط الحسابي

  ٠.٥١  ٠.٥٥  ٠.٥٧  ٠.٥٦  ٠.٤٨  االنحراف المعياري

وجود فروق ظاھرية بين األوساط الحسابية الستجابات أفراد عينة  )٩(يوضح الجدول رقم 
الدراسة على كل محور من محاور االستبيان وحسب متغير المستوى الدراسي، ولمعرفة الداللة 

، )One Way ANOVA(اإلحصائية لھذه الفروق؛ تم استخدام تحليل التباين األحادي 
  .يبين ذلك) ١٠(والجدول رقم 

اين األحادي نت ):١٠(جدول  ل التب ة ) One Way ANOVA(ائج تحلي راد عين الستجابات أف
  .الدراسة على كل محور من محاور االستبيان وحسب متغير المستوى الدراسي

  مصدر التباين  المحور
مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة ف
الداللة 
  اإلحصائية

  النفسي
 ٠.٣٥٤ ١.٤٢١ ٠.٣٣٥ ٣ ١.٠٠٤  بين المجموعات

   ٠.٢٣٦ ٣٦ ٨.٤٧٨  داخل المجموعات
    ٣٩  ٩.٤٨٢  المجموع

  االجتماعي
 ٠.٥٨٤ ١.٣٦٢ ٠.٣٧٤ ٣ ١.١٢١  بين المجموعات

   ٠.٢٧٤ ٣٦ ٩.٨٧٨  داخل المجموعات
    ٣٩ ١٠.٩٩٩  المجموع

  االقتصادي
 ٠.٢٤٩ ١.٦٦٢ ٠.٧٠٥ ٣ ٢.١١٤  بين المجموعات

   ٠.٤٢٤ ٣٦ ١٥.٢٦٤  داخل المجموعات
    ٣٩ ١٧.٣٧٨  المجموع
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 )١٠(تابع جدول رقم ... 

  مصدر التباين  المحور
مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة ف
الداللة 
  اإلحصائية

  األكاديمي
 ٠.٨١٦ ٠.٨٤٣ ٠.٣١٦ ٣ ٠.٩٤٨  بين المجموعات

   ٠.٣٧٥ ٣٦ ١٣.٤٩٧  داخل المجموعات
    ٣٩ ١٤.٤٤٥  المجموع

الكلي 
  ستبيانلال

 ٠.٩١٧ ٠.٩٧٧ ٠.٣٧٠ ٣ ١.١١١  بين المجموعات
   ٠.٣٧٩ ٣٦ ١٣.٦٤٩  داخل المجموعات

    ٣٩ ١٤.٧٦  المجموع

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ١٠(يتبين من الجدول رقم 
ية بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول أسباب عزوف طلبة كل) ٠.٠٥=  α(اإلحصائية 

التربية الرياضية عن ممارسة تحكيم منافسات األلعاب الرياضية بالجامعة األردنية تعزى لمتغير 
المستوى الدراسي، حيث كانت جميع قيم الداللة اإلحصائية أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية 

)α  =٠.٠٥ .(  
  

  مناقشة النتائج

  :ة على النحو التاليناسبحصائية المعن تساؤالت الدراسة باإلجراءات اإلجابة إلل

عن  الرياضيةسباب عزوف طلبة كلية التربية لإلجابة على التساؤل األول والمتعلق بأ :أوالً 
بتوزيع االستبيان  انفقد قام الباحثاألردنية ممارسة تحكيم منافسات األلعاب الرياضية بالجامعة 

 واالجتماعيفسي ربعة محاور ھي المحور النعلى أ يشملفقرة والذي  ٢٠المكون من 
الحسابي  حتساب الوسطوتم ا. ة لعزوف الطلبةملي والتي تمثل أسباب محتكاديمواأل واالقتصادي
   .الجنسين اري واألھمية النسبية لكل محور بينالمعي واالنحراف

كيم وكان كبر عزوف عن ممارسة التحديھم أبة لنجد أن الطل) ١(ل رقم وبالرجوع إلى جدو
ذا نظرنا إلى أن ھذا العزوف ضعيف وخاصة إ انلباحثويرى ا االقتصادير ھذا متمثالً بالمحو

ال يقبلون على التحكيم للمباريات من  بةطلالبمعنى أن % ٦٠.٧٥النسبة المئوية لھذا المحور 
إقامة المباريات خارج حرم  أن ذلك يعود ألسباب منھا مثالً  انالناحية االقتصادية ويرى الباحث

ً  مصاريف تنقل ميتطلب منھأنه  بمعنى(كليتھم  لسياسة التي تتبعھا لجنة لويعود ذلك كله أيضا
باإلضافة إلى صعوبة ) مباراةالتنظيم المباريات وبخاصة إذا لم تصرف مكافأة مالية مقابل تحكيم 

  .التنقل لعدم امتالك الطلبة لوسائل النقل الخاصة

ً عن الأما بالنسبة المحور األكاديمي فنجد أي ً عزوفا بة من الناحية للدى الط متحكيضا
ً ويعزو الباواإل أن الذكور انكاديمية ويرى الباحثاأل  انحثناث متكافئون من حيث عزوفھم أيضا

دھم الدراسية فإن مواد التحكيم تدرس عن كبر بمواأ اھتماماذلك لعدة أسباب منھا أن الطلبة لديھم 
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لعاب ليست ذات طابع تحكيم األ خارج منھاج الخطة الدراسية كما أن قوانين طريق دورات
ية وأخيراً قد يعتقد الطالب بسبب كاديمية األمن الناح واإلناثذكور أكاديمي فھي ال تستقطب ال

قادر  بأنهلعاب الرياضية والتي يستعرض فيھا قانون بعض األ لمواد التربية الرياضية دراسته
نين الخاصة بالتحكيم وھنا نالحظ تفاصيل القواب االھتماملتحكيم بشكل عام دون على ممارسة ا

  . تقارب مستوى العزوفناث وذلك على الرغم من عزوف اإل عزوف الذكور أكبر من

ً عن المحورين السابقين سواء بأقل عزو هأن أما بالنسبة للمحور النفسي فنرى ين الطالب فا
أن ) انظر الباحثمن وجھة ن(يعود إلى  ناث وبشكل عام فان عزوف الطلبةالذكور أو الطالبات اإل

و قد ال ال يرغب التحكيم نتيجة الخجل أو أن الطالب قد يتعرض للشتائم أثناء التحكيم أ الطالب قد
ئة أو قرارات خاط اتخاذلجمھور في حالة م احراج الكبير إماقد يتسبب له اإل ألنهيجب التحكيم 

  . النفسي واالضطرابمن ناحية القلق  لحكمل االرتياحأن الجمھور قد يسبب عدم 

واء بين عن ممارسة التحكيم س فھناك عزوف ضعيف أيضا االجتماعيةأما من الناحية 
ً ويرى الباحثاث ويالحظ أن مستوى االذكور أو بين اإلن ن سبب ذلك أ انلعزوف متقارب أيضا

ن بمعنى أن التصرف بشكل ييعود إلى أن طبيعة التحكيم تتطلب حيادية تامة بين الفريقين المتباري
وھذا يدل عين يعكس فيه تطبيقا لقوانين التحكيم دون المزج والخلط في العالقة مع الالعبين م

  .االجتماعيةعلى بعده عن الناحية 

الجنسين من النواحي  جابة على التساؤل الثاني والذي يبحث في الفروق بينلإل :ثانيا
 إلىوبالنظر . لعينات المستقلةل" ت"اختبار  بإجراء انفقد قام الباحث ربعة السابقةوالمحاور األ

ية مما الجدول" ت"المحسوبة كانت أقل من " ت"ن جميع قيم يتضح أ) ٦(القيم في جدول رقم 
كاديمية ويرى واأل واالقتصادية واالجتماعيةيدل على تكافؤ الذكور واإلناث من الناحية النفسية 

موضوع التحكيم كذلك فان نقص الفكر المشترك بين الجنسين عن  إلىأن ذلك قد يعود  انالباحث
ي حالة عدم الفصل بين الذكور واإلناث وخاصة ف( األلعابالتوعية الرياضية في مجال تحكيم 

أن  ان، كما يرى الباحث)يجاد فروق بين الجنسينإ إلىفي بعض األلعاب الرياضية قد يؤدي 
على السواء وأما من  واإلحراجعرض الفتيات أو الذكور للقلق التحكيم من الناحية النفسية ي

تم الفصل بين  إذاوخاصة (ناث بنفس المستوى االجتماعية فھو يعزل الذكور واإل الناحية
فقد يكون التحكيم مكلفا ماديا أو غير  االقتصادية، وأما من الناحية )األلعابيم الجنسين في تحك

 تمام الطالبھد يكون إلطرفين وكذلك بالنسبة للناحية األكاديمية فقمجدي من الناحية المادية ل
 ً   .خروالشيء آ األكاديميةفقط بالناحية  والطالبات مھتما

لإلجابة على التساؤل الثالث والذي يبحث في الفروق بين المستويات الدراسية من  :ثالثاً 
وبالنظر إلى . النواحي والمحاور األربعة السابقة فقد قام الباحثان بإجراء تحليل التباين األحادي

الجدولية مما " ف"المحسوبة كانت أقل من " ف"يتضح أن جميع قيم ) ١٠(جدول رقم  القيم في
يدل على تكافؤ المستويات األربعة من الناحية النفسية واالجتماعية واالقتصادية واألكاديمية 

الخطة الدراسية الموحدة لجميع طلبة كلية التربية الرياضية ويرى الباحثان أن ذلك قد يعود إلى 
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كما النشغالھم بالدراسة . دي الى تأثير الطلبة بعضھم ببعض من حيث الدوافع واالتجاھاتمما يؤ
  .الدور األكبر الھتماماتھم وعزوفھم عن االھتمام بالتحكيم

  
  االستنتاجات

  لص الباحثان االستنتاجات التاليةفي ضوء عرض ومناقشة النتائج يستخ

ة الرياضية عن  .١ ة التربي ة كلي يم األلعاب الرياضية في إن أسباب عزوف طلب ممارسة تحك
ال  اء المج ادياألردن ج ة  االقتص ة موافق ى وبدرج ة األول طةبالمرتب ال متوس م المج ، ث

م المجال  النفسيوبدرجة موافقة متوسطة، ثم المجال  األكاديمي ة متوسطة، ث وبدرجة موافق
  .متدنيةوبدرجة موافقة  االجتماعي

ة الرياضية كل كانت درجة الموافقة على االستبان ك .٢ ة التربي ة كلي عن ممارسة عزوف طلب
 .بدرجة متوسطةاألردنية تحكيم منافسات األلعاب الرياضية بالجامعة 

باب  .٣ ة إحصائية ألس روق ذات دالل ود ف دم وج ة الرياضية ع ة التربي ة كلي ن عزوف طلب ع
 .الجنسيعزى لمتغير األردنية ممارسة تحكيم منافسات األلعاب الرياضية بالجامعة 

  
  ياتالتوص

  بما يلي انفي ضوء النتائج يوصي الباحث

وتشجيعھم نحو تحكيم البطوالت واأللعاب  لبة الذكور واإلناثبتوجيه الط االھتمامضرورة  .١
   .الرياضية وذلك من خالل المحاضرات والندوات والدورات

 . بةة تعنى بشؤون التحكيم ومتابعته مع الطلمعين العمل على تشكيل لجنة داخلية .٢

وفير الحماية واألمن للحكام من خالل إيقاع أقصى العقوبات على الالعبين وجماھير فرقھم ت .٣
 .التي تتعرض للحكام وتھينھم في المالعب

ضرورة عقد دورات تحكيم دولية للعمل على رفع مستوى وكفاءة الحكام وإيفادھم لدورات  .٤
 .مماثلة في دول أجنبية

م األلعاب الرياضية األردن، ليكون دافع لاللتحاق تحسن المردود للحكام العاملين في تحكي .٥
 .بمجال التحكيم

إجراء مزيد من البحوث والدراسات والمرتبطة بتحكيم األلعاب الرياضية على عينات  .٦
 .لم تتناولھا الدراسةأخرى 
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  العربية واألجنبية المراجع

 جال التحكيم مشكالت العمل في م" .)١٩٨٦( .سعد الدين ،شرنوبيو .أحمد فكري ،سليمان
 .المجلد الثالث ."تاريخ الرياضة"وقائع المؤتمر العالمي  ."المسابقات الميدان والمضمار

 .٢٦- ١٣ .جامعة المنيا .الرياضيةكلية التربية 

 دار الجليل ودار لسان  .لسان العرب المحيط .العاليلي عبد هللاتقديم ). ١٩٨٨( .أبن منظور
  .بيروت .الجزء الرابع العرب للنشر

 المعوقات التي تواجه حكم األلعاب الجماعية المعتمدة "). ١٩٩٤( .عامر محمد ،أبوخليفة
ً في األردن والحلول المقترحة لھا  .عمان .الجامعة األردنية .رسالة ماجستير ."أولمبيا

 .األردن

 أسباب عزوف الجمھور عن حضور مباريات كرة اليد "). ٢٠٠١( .عوني محمد ،الدرادكة
 . األردن .عمان .األردنية الجامعة .رسالة ماجستير ."األردنفي 

 معوقات العمل في مجال التحكيم في كرة اليد"). ١٩٨٤( .جمال عبد العاطي ،الشافي". 
كلية التربية الرياضية  .المجلد الثاني ."رياضة المستويات العالية"وقائع بحوث المؤتمر 

  .١٧٠- ١٥٧ .جامعة حلوان .للبنين

 راھيم .صبري علي ،العدوي ي ،وإب رة "). ١٩٨٥( .مفت يم ك ات العمل في مجال تحك معوق
  .جامعة حلوان .)الشباب والرياضية(ملخصات وقائع المؤتمر الدولي  ".القدم

 افي د ،العلق د الحمي ه عب وكي"). ١٩٩٠( .نبي ي الھ ة ف  ."العوامل األساسية للوصول للبطول
 .القاھرة .جامعة حلوان .بناتكلية التربية الرياضية لل .وفنون الرياضيةمجلة علوم 

 سباب عزوف الفتيات عن أ". )١٩٨٨( .خليل ،عليانو .كمال ،الربضيو .عبد هللا،عويدات
الجامعة  .)١(١٥ .مجلة الدراسات ."األردنيةممارسة األنشطة الرياضية في الجامعة 

 .٦٣-٤٨  .عمان .األردنية
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