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 بجامعة اليرموك عن ممارسة الرياضية التربية أسباب عزوف طمبة كمية
  تحكيم األلعاب الرياضية

مصطفي عبد الرحمن مخموف ./ د*

 مشكمة وأىمية الدراسة
تسعى جميع الدول الى الظيور في شتى المحافل الرياضية بأبيى صوره، لما لمرياضة من 
أىمية بالغة في التعريف بالشعوب والعادات والتقاليد وجذب السياح، وتركز في ذلك عمى االىتمام 

يكتسب التحكيم أىمية من و. بالمنشآت الرياضية وأركان أؼ لعبو مثل اإلداريين والالعبين والحكام
رشادىم وتدريبيم عمى تطبيق القواعد الصحيحة عمى الرغم من أىمية  خالل رفع مستوػ الالعبين وا 

أن التحكيم العادل يخمق جوا  (1990) العمقامي يشيرمجال التحكيم في رفع مستوػ المعبة، و
 .تنافسيا بين الالعبين ويبعث الثقة بأنفسيم وبالتالي تقديم أفضل المستويات البدنية والميارية

(                                                                          1 : 138) 
وتعتبر عممية التحكيم عممية تربوية يعتمد نجاح النشاط الرياضي بقدر كبير عمى نجاح 

وتخطو األردن بخطوات واسعة وسريعة نحو تطوير المستوػ الرياضي الحكم في ادارتو لممباريات، 
واالرتقاء بالحركة الرياضية لموصول إلى المستويات العالية عن طريق االىتمام بتطوير مستوػ 

داريين وحكام والعبين وعمى الرغم من اىتمام المجمس . العاممين في المجال الرياضي من مدربين وا 
األعمى والمجنة االولمبية في االتحادات الرياضية التي تيدف إلى رفع كفاءة الحكام، إال أنو يوجد 
نقص في الحكام العاممين والمعتمدين في سجالت االتحادات الرياضية من الذكور واالناث، وىذا 
ما كشفت عنو الدراسة الميدانية التي قامت بيا لجنة التطوير الرياضي حيث أشارت إلى وجود 

ومن ىذا المنطمق بدأت . نقص واضح في الحكام العاممين بمختمف الدرجات وبمختمف األلعاب
لجنة الحكام المركزية التابعة لكل اتحاد العمل عمى تأىيل الحكام واختبارىم وترقيتيم إلى درجات 
أعمى ورفع مستوػ تأىيميم عن طريق الحمقات الدراسية المختمفة وتوجييم دائمًا إلى أنسب أساليب 

وتعد مرحمة التعميم الجامعي مجااًل غنيا  .التحكيم لمعمل بدقة وتنظيم وتنفيذ مواد القانون الدولي
ومصدرا غزيًرا لرفد المجتمعات الحديثة بالكوادر الرياضية المؤىمة عمميا وعمميًا بأصول التدريس 
والتدريب والتحكيم في مختمف الوانو ومجاالتو، وتمعب كميات التربية الرياضية في األردن وخاصة 

في جامعة اليرموك دورا ىاما لرفد االتحادات الرياضية المختمفة بحكام ممن يدرسون في كمية 
التربية الرياضية بصفتيم االجدر في مماسة التحكيم من غيرىم، كونيم يدرسون في كمية التربية 
الرياضية وعندىم المام واضح بقوانين األلعاب الرياضية وتتوفر لدييم الدوافع التي تمكنيم في 

(  9: 7( )178: 2                                 ) .االنخراط في السمك التحكيمي

                                                           
*

 .السعودية- الملك فيصل  جامعة -بكلية التربية التربية البدنية أستاذ مساعد بقسم 
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والتحكيم العادل المبني عمى أسس مينيو يعمل عمى استقرار المعبة من قبل الجميور 
ويعتقد الباحث أن حكم المباراة الكفء يمثل أحد . والالعبين واالداريين وبالتالي زيادة الثقة بيم

العوامل الرئيسية لنجاح المباراة وبث روح الثقة والطمأنينة والعدل بين العبي الفرق المتنافسة من 
خالل تطبيق قواعد ولوائح القانون بكل عدل وموضوعية مما يسيم في االرتقاء باألداء الفني والروح 

كما ان التحكيم المتطور يساىم بدرجة كبيرة في . الرياضية وعدم االتجاه نحو العنف والتعصب
إنجاح المسابقات الرياضية كونو ركيزة ومنظومة في الحركة الرياضية، وىذا يعتمد عمى اعداد 
كوادر بشرية متسمحة بالدافع والعمم وحب المينة من خالل الخبرة والدورات التدريبية، واإللمام 

الواضح باألنظمة والقانين الخاصة بكل لعبو، وعمى النقيض من ذلك فان سوء التحكيم يساىم في 
 National)ويؤكد االتحاد الوطني األمريكي لممدربين . اخراج المسابقات الرياضية الى الفشل
Coaching Foundation, 1998) عمى أىمية المام ومعرفة المدربين لألنظمة والقوانين والقواعد 

الخاصة باالتحاد المعني لما ليا من أىمية في زيادة فاعمية التدريب وضمان المعب باإلضافة إلى 
 (11 : 3).أن معرفة األنظمة والقوانين تحصن الرياضيين من التعرض لمعقوبات

يمثل التحكيم في الرياضات الجماعية جانبا ىاما لالرتقاء بمستوػ األداء الفني لمرياضات 
المختمفة فحكم المباراة وما يمثمو من قيمة وقدوة موضوعية بين العبي الفرق المتبارية يسيم في 

تنمية القيم والمبادغ والمثل المختمفة لالعبين من خالل المالحظة والمشاركة الفعمية أثناء المنافسة 
مما ينمي االنتماء والسموك القويم واكتساب القيم السامية في العدل والمساواة وااللمام بالقوانين 

المنظمة لمنشاط الممارس من أجل تنفيذىا لالرتقاء بمستوػ النشاط الممارس من خالل توفير الحكم 
ويكتسب التحكيم أىمية كبيرة أيضا من خالل ارشاد الالعبين وتوجيييم لتطبيق . العادل والنزيو

القواعد الصحيحة، وتبرز أىمية التحكيم في رفع مستوػ األلعاب الرياضية، والمتبع لمختمف 
األلعاب الرياضية يالحع عدم انخراط الطالب والطالبات في مجال التحكيم، كما ىو شأنو في 
التدريب او اإلدارة، وتعتبر ىذه ظاىرة مثيرة لالىتمام وان الدوافع الرياضية والمكاسب الشخصية 

مثل الكسب المادؼ او االجتماعي او الثقافي قد ال نراىا واضحة او مثيرة لجذب اىتمام الطمبة الى 
أن تفاوت األفراد في تقديرىم لممارسة التحكيم ينبع من التنشئة االجتماعية والنفسية . مجال التحكيم

واألكاديمية وأسباب أخرػ ليا دور في ذلك، كما أن نظرة المجتمع لمتحكيم تؤثر عمى مدػ إقبال 
الطمبة عمى ىذه االنخراط في التحكيم إذا كانت نظرة المجتمع إيجابية، أما إذا كانت سمبية فسوف 

وعمى الرغم من اىتمام المجنة األولمبية في . يؤدؼ ذلك إلى عزوف الطمبة عن ىذه المشاركات
األردن باالتحادات الرياضية التي من مسؤولياتيا رفع كفاءة الحكام، إال أنو يوجد نقص في الحكام 

والمتابع لمسيرة األلعاب الرياضية في األردن . العاممين والمعتمدين في سجالت االتحادات الرياضية
 .يالحع عدم أو ندرة انخراط طمبة كميات التربية الرياضية في مجال التحكيم

ويرػ الباحث أن طمبة كمية التربية الرياضية ىم األجدر بتولي ميام التحكيم في مختمف 
لذا جاءت ىذه . االتحادات الرياضية لدراستيم األكاديمية واعدادىم المتميز في مجال تخصصيم

الدراسة لمتعرف عمى أسباب عزوف طمبة كمية التربية الرياضية في جامعة اليرموك عن ممارسة  
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حيث يعتبر التحكيم من أىم الدعامات األساسية لمنيوض . تحكيم األلعاب الرياضية
واالرتقاء بالمستوػ الفني ألؼ لعبة من اجل تحقيق النجاح والتطور الذؼ ينعكس عمى أركان 

الحركة الرياضية، وتعد كمية التربية الرياضية في جامعة اليرموك احدػ الكميات التي تقع عمى 
عاتقيا اعداد الكوادر البشرية والمؤىمة تأىيال أكاديميا لخدمة المجتمع المحمي من خالل الدور الميم 

وتبرز أىمية . لالنضمام الى االتحادات الرياضية المختمفة لممارسة مينو التحكيم دون سواىم
:  الدراسة من خالل

مساعدة العاممين في المجال الرياضي عمى التعرف عمى أسباب عزوف طمبة كميات التربية  .1
. الرياضية عن االلتحاق بمينة التحكيم

وضع نتائج الدراسة أمام المسؤولين في كمية التربية الرياضية يجعميم أكثر تحمسًا لمعالجتيا  .2
مكانياتيم  . في ضوء واقعيم وا 

أن التعرف عمى أسباب العزوف قد يؤدؼ إلى معالجتيا، وبالتالي يؤدؼ إلى توفير المناخ  .3
 . الجيد لمطمبة لالرتقاء بالمستوػ التحكيم نحو األفضل

 .الوقوف عمى وضع برامج وخطط التوعية الرياضية ضمن نتائج ىذه لدراسة .4
 أىداف الدراسة

 :تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية
التعرف عمى أسباب عزوف طمبة كمية التربية الرياضية عن ممارسة التحكيم لأللعاب  .1

.  الرياضية
التعرف عمى الفروق في العزوف بين الطالب والطالبات عن ممارسة التحكيم لأللعاب  .2

 . الرياضية
التعرف عمى الفروق في استجابات عينة الدراسة لمعزوف عن ممارسة التحكيم لأللعاب  .3

 .الرياضية وفقًا لمتغير المستوػ الدراسي
 

تساؤالت الدراسة  
ما ىي أسباب عزوف طمبة كمية التربية الرياضية عن ممارسة التحكيم لأللعاب الرياضية؟   .1
 ىل توجد فروق في العزوف عن ممارسة التحكيم لأللعاب الرياضية تعزؼ لمتغير الجنس؟  .2
 في استجابات عينة (α=0.05)عند مستوػ الداللة ىل توجد فروق ذات داللة احصائية  .3

 .الدراسة لمعزوف عن ممارسة التحكيم لأللعاب الرياضية وفقًا لمتغير المستوػ الدراسي
 

 الدراسات السابقة
  أسباب عزوف طالبات التربية "بعنوان دراسة ( 3 )( م2013)واخرون  أحمد صدر الدينأجرؼ 

 عزوف بابـــــأس عمى التعرف بيدف " الرياضية عن ممارسة تحكيم كرة القدم لمصاالت
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ممارسة تحكيم كرة  العراق عن/كوردستان التربية الرياضية في بعض جامعات اقميم طالبات
 وتم اختيار عينة البحث عمديا واستخدم المنيج الوصفي بالطريقة المسحية،. القدم لمصاالت

، واستخدم طالبة (105)العراق بواقع /من طالبات التربية الرياضية بجامعات اقميم كردستان
ان اسباب عزوف طالبات كمية التربية االستبيان كأداة لجمع بيانات البحث، ومن أىم النتائج 

الرياضية عن ممارسة تحكيم كرة القدم لمصاالت المجال االجتماعي حيث جاء بالمرتبة االولى 
 وبدرجة موافقة كبيرة، ثم المجال النفسي وبدرجة ؼوبدرجة موافقة كبيرة ثم المجال االكاديمي

.  وبدرجة موافقة متوسطةاالقتصادؼ موافقة متوسطة، ثم المجال
  أسباب عزوف " دراسة بعنوان (7)(  م2013 ) دمحم حسين ورزق عبد هللاعبد الحكيمأجرؼ

 معرفة أسباب عزوف بيدف،الالعبات عن ممارسة التحكيم في المسابقات الرياضية النسائية
الالعبات عن ممارسة التحكيم في المسابقات الرياضية النسائية، استخدم الباحث المنيج 

 54 طالبة و 96الوصفي بأسموبي المسح لمعالقات االرتباطية ، وتكونت عينة الدراسة من 
، وقد أظيرت النتائج أن أسباب 2010/2011معممو من العاممين في المدارس المستقمة لمعام 

عزوف الالعبات عن ممارسة التحكيم في المسابقات الرياضية النسائية في دولة قطر ترجع 
الى العوامل النفسية واالجتماعية واالقتصادية واألكاديمية، وأن المعممات لدييم عزوفا عن 

 .كثر من الطالبات، وأوصت الدراسة برفع الحوافز المادية لزيادة الدافع نحو التحكيمأالتحكيم 
  أسباب عزوف الالعبين  "دراسة بعنوان  (4 )( م2010 ) دمحم وعبيدات حسينخصاونةأجرؼ

 عزوف أسباب  معرفةبيدف" الدوليين عن االلتحاق بمجال التحكيم في كرة اليد في االردن
 أىم عمى والتعرف. الدراسة عينة نظر وجية من اليد كرة في التحكيم عن الدوليين الالعبين
 العممي المؤىل)لمتغيرات  تعزػ  التي اليد كرة في التحكيم عن الدوليين الالعبين عزوف أسباب

 واختيرت العينة عمديا من الوصفي المنيج الباحث ، استخدم(المنتخب مع المعب وعدد سنوات
واستنتجت الدراسة . لجمع البيانات االستبيان باألردن، واستخدام الدوليين اليد كرة العبي (70)

 رغبة عمى سمباً  ويؤثر رئيسي دور الالعب فيو يعيش الذؼ ولممحيط أن لمبيئة االجتماعية
 ىؤالء إليو وصل الذؼ العالي المستوػ  من بالرغم مجال التحكيم في لاللتحاق الالعب
ن. الالعبين  حافزاً  يعتبر ال حيث األخرػ  باأللعاب مقارنة جداً  ضئيل لمتحكيم المادؼ المردود وا 

. اليد في كرة التحكيم بمجال كافيًا بااللتحاق
  أسباب عزوف طمبة كمية دراسة بعنوان  (6)( م2010)أحمدوشاىين خيري ىياجنو الأجرؼ

التربية الرياضية في الجامعة االردنية عن ممارسة تحكيم األلعاب الرياضية في الجامعة 
 التعرف عمى أسباب عزوف طمبة كمية التربية الرياضية في الجامعة االردنية بيدف األردنية

استخدم الباحث المنيج الوصفي . عن ممارسة تحكيم األلعاب الرياضية في الجامعة األردنية
طالبًا وطالبة من الجامعة األردنية واستخدم  (40)المسحي، واختيرت العينة عشوائيا من 

االستبيان كأداة لجمع البيانات، ومن أم النتائج أن أكثر األسباب لعزوف طمبة كمية التربية 
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الرياضية عن ممارسة تحكيم األلعاب الرياضية المحور االقتصادؼ ثم المحور األكاديمي ثم 
.  المحور النفسي ثم المحور االجتماعي

  أسباب عزوف المرأة الرياضة عن " داسة بعنوان (5 )(م2007 ) واخرون  ابراىيمضرغام أجرؼ
 التعرف عمى أسباب عزوف المرأة الرياضة عن بيدف" ممارسة التحكيم في المجال الرياضي

ممارسة التحكيم في المجال الرياضي، وتمثمت العينة بعضوات الييئة التدريسية وطالبات 
وتم استخدام المنيج الوصفي . التربية الرياضية والعبات األندية الرياضية في المنطقة الشمالية

. وتم استخدام تحميل المحتوػ واستمارة المعمومات كوسائل لمتوصل الى النتائج. بطريقة المسح
واستنتج الباحثون ان التقاليد االجتماعية والدعم المادؼ كانا من األسباب الرئيسية في عدم 

. ممارسة المرأة لمتحكيم
  منيج تدريبي لتطوير بعض القدرات  دراسة بعنوان (2 )( م2005) مينة، الربيعي سميرأجرؼ

 إعداد منيج تدريبي لبعض القدرات التحكيمية  بيدف." التحكيمية وأثره في أداء حكام كرة القدم
والتعرف عمى تأثير المنيج التدريبي في بعض القدرات التحكيمية واألداء لدػ عينة البحث 

وتم استخدم المنيج التجريبي في واحد من تصميماتو األساسية المسمى بتصميم . التجريبية
المجموعتين المتكافئتين نظرًا لمالئمة ىذا التصميم لطبيعة مشكمة البحث إذ تم توزيع العينة 

حكمًا لكل مجموعة، تأخذ المجموعة الضابطة المنيج التقميدؼ  (15)إلى مجموعتين بواقع 
المعد من قبل لجنة الحكام المركزية في اتحاد كرة القدم المركزؼ فيما تأخذ المجموعة التجريبية 

المنيج التدريبي الذؼ تم إعداده، واستنتج الباحثان أن ىناك وجود فروق معنوية بين نتائج 
االختبارين القبمي والبعدؼ لممجموعة التجريبية في نتائج اختبارات القدرات التحكيمية، وأن 

ىنالك تطور ممحوظ من أفراد المجموعة التجريبية من خالل أفضمية النتائج التي ظيرت قياسا 
بأفراد المجموعة الضابطة وأن لمتدريب الفترؼ المرتفع الشدة األقل من القصوػ أثر ميم في 

 . تنمية القدرات التحكيمية خالل مدة اإلعداد الخاص
التعميق عمى الدراسات السابقة 

  م2013 م الى الفترة 1990أقيمت الدراسات في الفترة الزمنية من  -
ىدفت معظم الدراسات الى التعرف عمى اسباب عزوف الطالب والالعبين الدوليين والالعبات -

والتي  (1)( 1990). ؼ، نبيو عبد الحميدامالعمقوالمراة عن ممارسة التحكيم فيما عدا دراسة 
 سمير الربيعي،، ودراسة  العوامل األساسية لموصول لمبطولة في اليوكيىدفت الى التعرف عمى

 منيج تدريبي لتطوير بعض القدرات التحكيمية وأثره والتي ىدفت الى وضع (2( )2005)مينة، 
 .في أداء حكام كرة القدم

 (م190)استخدمت معظم الدراسات المنيج الوصفي مثل دراسة العمقامي، نبيو عبد الحميد  -
  حسين خصاونو، ودراسة (3 )(2008)، واخرون  أحمد دمحمصدر الدين، دراسة (1)

ىياجنو الودراسة ( 5 )(2007) واخرون  ابراىيمضرغامودراسة  (4 )(2010 ) دمحموعبيدات
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 (2013 ) عبد هللا، رزق  دمحم حسينعبد الحكيمودراسة  (6 )(2010)أحمدوشاىين خيرؼ 
 .التي استخدمت المنيج التجريبي( 2 )(2005)، سمير مينة،  الربيعيفيما عدا دراسة  (7)
تنوعت عينات الدراسات السابقة ما بين الطالب والطالبات والالعبين والالعبات الدوليين  -

 .والمراة
 .استخدمت معظم الدراسات االستبيان كوسائل وادوات لجمع البيانات  -
استخدمت معظم الدراسات المتوسط الحسابي والنسبة المئوية والتكرار واختبار ت لمعالجة  -

 بيانات الدراسات
 

  اوجو االستفادة من الدراسات السابقة
 .صياغة مشكمة وأىمية وأىداف وتساؤالت الدراسة  -
 استخدام المنيج المالئم لمدراسة الحالية -
 .استخدام الوسائل واالدوات المناسبة لجمع البيانات  -
 .التعرف عمى اىم المشكالت التي قد تعترض الباحث لمتغمب عمييا وتالفييا -
 .استخدام المعالجات االحصائية المناسبة لمعالجة بيانات الدراسة الحالية -
 .مناقشة وتفسير وتعضيد نتائج الدراسة الحالية من حيث االتفاق أو التعارض  -
 . صياغة استخالصات وتوصيات الدراسة الحالية -

 
اجراءات البحث  

منيج البحث 
.       استخدم الباحث المنيج الوصفي لمالءمتو وطبيعة اجراءات الدراسة

 مجاالت الدراسة
. طمبة كمية التربية البدنية في جامعة اليرموك: المجال البشري 
.   المممكة األردنية الياشمية، جامعة اليرموك:المجال المكاني
. 2017 / 2016 الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي :المجال الزماني

مجتمع الدراسة وعينتيا 
( 630)تكون مجتمع الدراسة من طمبة كمية التربية الرياضة بجامعة اليرموك، والبالغ عددىم        

طالب  ( 106 )طالبا وطالبة، مسجمون في كمية التربية الرياضية، وتكونت عينة الدراسة من
إذ تّم اختيارىم تم اختيارىم من الفرق الدراسية المختمفة طالبة،  (59)طالبا و (47 )وطالبة بواقع 
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. بالطريقة الطبقية حسب كل مستوػ ثّم طبقت أداة الدراسة وىي استبانة مكونة من أربعة مجاالت
  .يبين عينة الدراسة وتوزيعيا حسب المتغيرات المستقمة (1)والجدول 

 
(  1)الجدول رقم 

  طالب وطالبة106=ن توزيع أفراد العينة وفقًا لممتغيرات المستقمة          

 النسبة المئويةالعدد فئات المتغير المتغير 

الجنس 
 55.70 47ذكر 
 44.30 59أنثي 

المرحمة 
التعميمية 

 34.90 37سنة اولى 
 27.40 29 سنة ثانية
 20.80 22 سنة ثالثة
 17.00 18 سنة رابعة

أدوات ووسائل جمع البيانات 
   المسح المرجعي
 (م190)العمقامي، نبيو عبد الحميد  قام الباحث بالمسح المرجعي لمدراسات والبحوث المرجعية   
 (2010 ) دمحم وعبيدات حسين خصاونو، و (3 )(2008)، واخرون  أحمد دمحمصدر الدين، و (1)
ودراسة  (6 )(2010)أحمدوشاىين خيرؼ ىياجنو الو( 5 )(2007) واخرون  ابراىيمضرغامو (4)

 بيدف (2 )(2005)، سمير مينة،  الربيعيو (7 )(2013 ) عبد هللا، رزق  دمحم حسينعبد الحكيم
. اعداد االستبيان الخاص بالدراسة

  االستبيان 
قام الباحث باعداد االستبيان وتكون من أربع محاور ىم محور البعد النفسي واالجتماعي    

عبارات عمى التوالي لكل محور باجمالي  (4)،  (4) ، (5( )7)واالقتصادؼ والكاديمي بواقع 
( 1)مرفق.  عبارة لالستبيان ككل 20

  صدق وثبات أداة الدراسة
الصدق الظاىري  

 عمى مجموعة من المحكمين تحقق الباحث من الصدق الظاىرؼ ألداة الدراسة من خالل عرضيا
وطمب منيم الحكم عمى فقرات االستبانة من حيث السالمة المغوية المتخصصين في نفس المجال 

، حيث قام الباحث في ضوء نتائج والوضوح، ومن حيث مناسبة الفقرة لممجال الذؼ تنطوؼ ضمنو
وأجرػ التعديالت المناسبة عمى . وقد أخذ الباحث بمالحظات المحكمينالتحكيم بتعديل المقياس 
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وتم تصنيف مستوػ  . فقرة موزعة عمى أربع محاور (20)الفقرات لتتخذ شكميا النيائي ب
متوفرة بدرجة مرتفعة، متوسطة، :  مستويات، ىي3االستجابة عمى بنود االستبانة ومحاوره إلى 

متوفرة  (3-2)متوفرة بدرجة منخفضة، ومن  (2-1)من : وتم تصنيف الفئات كاآلتي. منخفضة
. متوفرة بدرجة مرتفعة (4-3)بدرجة متوسطة، ومن 

وىذا يعني أن المقياس جاىز لقياس السمة المراد قياسيا وأن فقرات المقياس تغطي وتشمل 
 .جميع جوانب السمة

: الصدق الداخمي لممقياس

تم التحقق من صدق تكوين االداة من خالل حساب االتساق الداخمي لمحاوره، وذلك بحساب 
معامالت االرتباط بين فقرات كل محور، وبين الدرجة الكمية لممحور الذؼ تنتمي إليو الفقرة، وبين 

طالب  (25)من خالل تطبيق االداة عمى عينة استطالعية بمغ حجميا كل فقرة واالداة ككل، وذلك 
فقرة، األمر الذؼ أدػ الى بقاء الفقرات ذات صدق البناء  (20)وطالبة، واستقرت األداة عمى 

 (.2)ككل كما ىو موضح في جدول رقم المرتفع، والذؼ بدوره يزيد من معامل ثبات المقياس 
( 2)دول رقم ج

 معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو والدرجة الكمية لممقياس 
البعد األكاديمي البعد االقتصادي  البعد االجتماعي البعد النفسي

الرقم 
معامل 
االرتباط 

مع المجال 

معامل 
االرتباط 

مع 
المقياس 

ككل 

الرقم 

معامل 
االرتباط 

مع 
المجال 

معامل 
االرتباط مع 
المقياس 

ككل 

الرقم 

معامل 
االرتباط 

مع 
المجال 

معامل 
االرتباط 

مع 
المقياس 

ككل 

الرقم 
معامل 

االرتباط مع 
المجال 

معامل 
االرتباط مع 
المقياس 

ككل 

1 0.61** 0.38* 1 0.61* 0.45** 1 0.89* 0.55* 1 0.76** 0.49** 
2 0.55** 0.36* 2 0.53* 0.45** 2 0.72* 0.50* 2 0.52** 0.47** 
3 0.57** 0.32* 3 0.56* 0.45** 3 0.69* 0.41* 3 0.46** 0.38** 
4 0.68** 0.35* 4 0.78* 0.57** 4 0.61* 0.34* 4 0.66** 0.37** 
5 0.60**  5  0.50**       
6 0.71** 0.38*          
7 0.66** 0.39*          

 جميع معامالت االرتباط بين درجات الفقرات ودرجات محاورىا أن( 2)جدول      يتضح من 
، وجاءت جميع معامالت االرتباط بين درجات (0.01)موجبة ودالة إحصائيا عند مستوػ داللة 

ما يشير إلى م( 0.01)الفقرات ودرجات المقياس ككل موجبة ودالة إحصائيا عند مستوػ داللة 
 . توفر االتساق الداخمي بين داخل محاور االستبانة وبين فقرات االستبانة والمقياس ككل
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ثبات المقياس  
حيث تم تطبيق المقياس عمى عينة استطالعية، مكونة من  فقرات أداة الدراسةتم حساب ثبات   
لمثبات لكل من الدرجة ، وتم حساب معامل االتساق الداخمي باستخدام معامل كرونباخ ألفا (25)

 التالي ىذه النتائج ( 4)ويبين الجدول الكمية والمحاور الفرعية 
( 3)جدول 

 (كرونباخ ألفا)معامالت ثبات االستبانة بطريقة 
كرونباخ ألفا عدد فقراتو المحور 

 0.76 7 البعد النفسي

 0.74 5 البعد االجتماعي

 0.79 4 البعد االقتصادي

 0.76 4 البعد األكاديمي

 0.73 20االداة ككل 

 0.01دالة عند مستوى        ** 

، وىي قيمة ثبات (0.726) بمغ لممقياس ككلمعامل الثبات الكمى أن  (3)يوضح الجدول 
 وىي قيم مرتفعة ومشيرة إلى ((0.789-0.741)مرتفعة، وتراوحت معامالت الثبات لممحاور بين 

 إلى أنو إذا كان معامل االرتباط أكثر من (Miller,1998) ىذا وقد أشارت ميمر .توفر الثبات
فإنو يعتبر معامل ثبات عالي يمكن الوثوق بو عند إجراء الدراسات العممية، وبناء عمى ذلك % 60

 .تعتبر معامل االرتباط في ىذا البحث مناسبة ليذه الدراسة
  الدراسة األساسية

 . م12/1/2017 م الى الفترة 3/1/2017   أجريت الدراسة األساسية في الفترة من 
األساليب اإلحصائية 
المتوسط الحسابي، االنحراف المعيارؼ، معامل :  االحصائية التاليةالمعالجاتاستخدمت الدراسة 

لمعينات المستقمة لمفروق بين  (ت)ارتباط بيرسون، معامل كرونباخ ألفا لمثبات، اختبار 
(.  spss)المجموعات، تحميل التباين االحادؼ وذلك من خالل حزمة البرامج االحصائية 
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نتائج الدراسة ومناقشتيا عرض 

 عمى احصائيا ومعالجتيا تحميميا بعد إلييا، التوصل تم التي لمنتائج عرًضا الجزء ىذا يتضمن     
 ما ىي أسباب عزوف طمبة كمية التربية الرياضية في :لإلجابة عن السؤال األول اآلتي النحو

 .ذلك يبين (4) والجدول  عن ممارسة التحكيم لأللعاب الرياضية؟ جامعة اليرموك
( 4)جدول 

داللة الفروق ودرجة الممارسة لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة ولألداة ككل  

المتوسط المجال الرقم 
الحسابي 

االنحراف 
درجة الممارسة المعياري 

 متوسطة 0.34 2.52 البعد النفسي 1

 متوسطة 0.49 2.42 البعد االجتماعي 2

 متوسطة 0.50 2.56 البعد االقتصادي 3

 متوسطة 0.44 2.28 البعد األكاديمي 4

 متوسطة 0.23 2.33االداة ككل  5

أن عزوف طمبة كمية التربية الرياضية عن ممارسة التحكيم لأللعاب  (4)يتضح من الجدول    
الرياضية كانت متوسطة عمى األداة وعمى جميع المحاور وفًقا لممعيار المستخدم لتقديرات أفراد 

نجد أن الطمبة لدييم أكبر  (4)وبالرجوع إلى جدول رقم  .عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة
عزوف عن ممارسة التحكيم وكان ىذا متمثاًل بالمحور االقتصادؼ، ويرػ الباحث أن الطمبة ال 
يقبمون عمى التحكيم لممباريات من الناحية االقتصادية ذلك يعود ألسباب منيا صعوبة عممية 

التنقل الى مكان بعيد خاصة اذا كان موقع التحكيم لأللعاب الرياضية بعيد عن سكنيم وارتباطيم 
أوال بالعبء الدراسي الذؼ لدييم وأمور الحياه مع عدم توفر الوسيمة المناسبة لنقميم، عدا عن 
انخفاض األجور التحكيمية التي تعمن لمحكام، وان كانت فيناك تأخير في عممية الصرف مع 

ضرغام )وىذا ما يتفق مع دراسة . ارتباط ذلك بالحالة المادية لمطمبة في عمرىم ىذا
ان أحد أسباب عدم اتجاه الطمبو لمتحكيم الرياضي جاء بسبب ندرة المخصصات  (2007واخرين،

المالية والدعم المادؼ، كما أن العادات والتقاليد االجتماعية تمعب دورا ىاما في عدم ابراز دور 
 .المرأة خاصة في التحكيم لخصوصية المجتمع التي تعيش فيو
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أما بالنسبة لممحور النفسي فنرػ أنو أقل عزوفًا عن المحور السابق سواء بين الطالب 
الذكور أو الطالبات اإلناث وبشكل عام فان عزوف الطمبة كما يراه الباحث الى أن الطمبة وفي ىذا 
العمر ربما تدخل الحالة النفسية لمطمبة في عدم القدرة عمى تحمل السموك المفظي والجسدؼ السيئ 
من قبل الجميور والمدربين واالداريين في حالة اتخاذ قرارات صائبة او خاطئة لكال الجميورين، 
ويرػ الباحث من وجية نظره ان الطمبة ربما يبتعدون شيئا ما عن االعداد النفسي لمدخول في 

أما من الناحية االجتماعية فيناك عزوف ضعيف أيضا عن ممارسة التحكيم   .السمك التحكيمي
سواء بين الذكور أو بين اإلناث ويرػ الباحث أن سبب ذلك يعود الى صعوبة تقبل المرأة في البيئة 
االجتماعية الرياضية وبذلك تصبح البيئة االجتماعية نقطة تحول لمدخول في مجاالت أوسع لممجال 

كما يرػ . الرياضي كما أن المدرس يعيش في بيئتو المدرسية ويستطيع أن يؤثر في االخرين
الباحث أن طبيعة التحكيم تتطمب حيادية تامة بين الفريقين المتباريين بمعنى أن التصرف بشكل 

معين يعكس فيو تطبيقا لقوانين التحكيم دون المزج والخمط في العالقة مع الالعبين وىذا يدل عمى 
بعده عن الناحية االجتماعية، كما أن الخجل من األصدقاء واألىل تعتبر سمو يمكن بروزىا 

أما بالنسبة المحور األكاديمي فنجد أيضًا عزوفًا عن  .اجتماعيا وبالتالي العزوف عن التحكيم
التحكيم لدػ الطمبة من الناحية األكاديمية ويرػ الباحث أن الذكور واإلناث متكافئون من حيث 
عزوفيم أيضًا ويعزو الباحث ذلك لعدة أسباب منيا أن الطمبة وفي ىذه المرحمة العمرية ينصب 
اىتماميم عمى عممية التحصيل األكاديمي من خالل المعمومات والمعارف، كما ان نجاح عممية 

التحكيم ال تتأتى كون الطالب في كمية التربية الرياضية بل يتعدػ ذلك انخراط الطمبة في الدورات 
( 2013)وبشكل عام فقد اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة عبد العظيم . التحكيمية لمنجاح في الميمة

النفسية، االجتماعية، )من حيت ترتيب المحاور ألسباب العزوف والتي جاءت عمى التولي 
 .(االقتصادية، األكاديمية

( α=0.05)ىل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوػ الداللة  :لإلجابة عن السؤال الثاني
 في استجابات عينة الدراسة لمعزوف عن ممارسة التحكيم لأللعاب الرياضية وفقًا لمتغير الجنس؟

 تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من السؤال ىذا عن لإلجابة
جراء اختبار  لعينتين  (ت)مجاالت العزوف عن ممارسة التحكيم لأللعاب الرياضية ولألداة ككل، وا 

لمتأكد إن كانت ىناك فروق ذات داللة  (Independent Samples T -Test)مستقمتين 
( 5)إحصائية بين المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة تعزػ لمتغير الجنس، والجدول 

. يوضح ذلك
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( 5)جدول 
لمعرفة أثر متغير  (Independent Samples T -Test)لمعينات المستقمة  (ت)اختبار 
 واألداة ككلعمى جميع المحاور لعزوف الطمبة عن ممارسة التحكيم لأللعاب الرياضية الجنس 

ور 
مح

ال

س 
لجن

ا

دد 
المتوسط الع

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
 T (ت)

مستوى 
الداللة 

عد 
الب

سي
النف

 

 1.38 0.33 2.56 59انثى 
0.17 

 0.36 2.47 47 ذكر 

عد 
الب

ماع
الجت

ا ي
 65.- 0.45 2.39 59انثى  

0.52 
 0.53 2.46 47ذكر 

عد 
الب

صاد
القت

ا ي
- 0.47 2.51 59انثى  

1.17 0.24 
 0.53 2.62 47 ذكر 

عد 
الب

مي
ادي

ألك
ا

 

- 0.42 2.20 59انثى 
2.22 0.03 

 0.45 2.39 47 ذكر 
اة 

االد كل 
 92.- 0.21 2.32 59انثى ك

0.36 
 0.25 2.36 47 ذكر 

أن المتوسطات الحسابية لمذكور أعمى منيا لإلناث وعمى جميع المجاالت  (5)الجدول يوضح     
 من ويتضحالت اباستثناء المجال االول، أؼ انو يوجد أثر ظاىرؼ لمتغير الجنس عمى المج

الجدول أن القيم التالية لمجاالت عزوف الطمبة عن ممارسة التحكيم لأللعاب الرياضية تراوحت 
-)وبمغت القيمة التالية لألداة ككل  لمبعد النفسي (1.380)و  لمبعد األكاديمي(2.223)بين 

اؼ ان الجنس ليس  (α=0.05)وجميع ىذه القيم غير داللة إحصائية عند مستوػ الداللة  (924.
 باستثناء مجال البعد األكاديمي الذؼ يشير إلى داللة لو أثر في العزوف عن ممارسة التحكيم،
ويرػ الباحث ان طمبة التربية الرياضية يعتقدون ان  .احصائية لمتغير الجنس ولصالح الذكور

ميمة التحكيم ىم االجدر بيا نظرا لقرب تخصصيم في الكمية، ويتعرضون لجميع األلعاب 
الرياضية خالل دراستيم المرتبطة بسرد القوانين الخاصة بكل لعبة، كما يرػ الباحث أن التحكيم 
من الناحية النفسية يعرض الطمبة الى القمق والتوتر واالحراج نتيجة بعدىم عن االعداد النفسي 
في مواقف التحكيم الرياضي،  وأما من الناحية االجتماعية فيو يعزل الذكور واإلناث بنفس 

المستوػ  وخاصة إذا تم الفصل بين الجنسين في تحكيم األلعاب، وأما من الناحية االقتصادية فقد 
يكون العائد المادؼ غير مجدؼ وعدم انتظام االتحادات الرياضية في صرف المستحقات بصورة 
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داللة احصائية ولصالح منتظمة، ويرػ الباحث ان التحكيم من الناحية األكاديمية والذؼ أشار الى 
الذكور، فيعود لطبيعة الفكر والتوعية والثقافة الرياضية التي يمتمكيا الذكور عن االناث وربط 

 .بذلك بالمستقبل الذؼ يتطمع اليو الشباب وتحمل تبعات الحياة المختمفة
 (α=0.05)عند مستوػ الداللة ىل توجد فروق ذات داللة احصائية  :لإلجابة عن السؤال الثالث

في استجابات عينة الدراسة لمعزوف عن ممارسة التحكيم لأللعاب الرياضية وفقًا لمتغير المستوػ 
 (.6)الجدول ؼ كما بالدراس

 (6)جدول 
  وفقًا لممتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةالمستوى الدراسيالمحاور حسب متغير 

عد 
الب

ي 
ديم

ألكا
ا

عد 
الب

ي 
صاد

القت
ا

عد 
الب

ي 
ماع

الجت
ا

ي 
فس

 الن
بعد

ال
 المستوى الدراسي

 المتوسط الحسابي 2.53 2.43 2.65 2.20

ى 
 اول

 العدد 37 37 37 37سنة
 االنحراف المعياري  0.35 0.49 0.57 0.38
 المتوسط الحسابي 2.60 2.33 2.608 2.39

نية
ة ثا

سن
 

 العدد 29 29 29 29
 االنحراف المعياري  0.36 0.44 0.45 0.46
 المتوسط الحسابي 2.37 2.30 2.42 2.35

لثة
ة ثا

سن
 

العدد  22 22 22 22
االنحراف المعياري  0.22 0.41 0.54 0.48
 المتوسط الحسابي 2.55 2.69 2.49 2.21

بعة
ة را

سن
 

العدد  18 18 18 18
االنحراف المعياري  0.38 0.57 0.35 0.48
 المتوسط الحسابي 2.52 2.428 2.56 2.28

وع 
جم

الم كمي
ال

العدد  106 106 106 106 
االنحراف المعياري  0.34 0.49 0.50 0.44

ان المتوسطات الحسابية لمتغير المستوػ الدراسي عمى جميع المحاور يوجد  (6)يبين الجدول 
 وعمى جميع المحاور المستوػ الدراسي بينيا فروق ظاىرية أؼ أن ىناك أثر ظاىرؼ لمتغير

 (. (one-way ANOVAولمعرفة ىذا األثر تم إجراء اختبار تحميل التباين االحادؼ 
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( 7)جدول 
 عمى المستوى الدراسي لمعرفة أثر متغير (one-way ANOVA)تحميل التباين األحادي 

جميع المحاور واالداة ككل 

ور 
مح

ال

مجموع مصدر التباين 
المربعات 

درجة 
 الحرية

وسط 
 المربعات

قيمة 
مستوى الداللة  F (ف)

عد 
الب

سي
لنف

ا
 

 2.20 0.25 3 0.74بين المجموعات 
 

0.10 
 0.11 102 11.53داخل المجموعات  

عد 
الب

ماع
الجت

ا ي
 

 2.718 0.62 3 1.85بين المجموعات 
 

0.05 
 0.23 102 23.18داخل المجموعات  

عد 
الب

صا
القت

ا دي
 

 1.149 0.283 3 0.85بين المجموعات 
 

0.33 
 0.25 102 25.22داخل المجموعات  

عد 
الب

ديم
ألكا

ا ي
 

 1.38 0.27 3 0.81بين المجموعات 
 

0.25 
 0.19 102 19.83داخل المجموعات  

داة
اال

ككل 
 

 1.21 0.07 3 0.20بين المجموعات 
 

0.28 
 0.05 102 5.23داخل المجموعات  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية  : ما يمي( 7 ) من الجدول   يتضح
 إحصائيًا عند مستوػ الداللة عمى جميع المحاور وىي غير دالة الدراسي ألثر متغير المستوػ 

 مما يشير إلى أن متغير المستوػ الدراسي ليس لو أثر في إحداث فرق (α=0.05)االحصائية 
ويرػ الباحث جميع طمبة كمية التربية  .في العزوف عن ممارسة الطمبة لتحكيم االلعاب الرياضية

الرياضية ىم من نفس الطبقة سواء من الناحية المادية او االجتماعية وغيرىا، فيم أمام ىدف 
واحد وىو انياء مرحمة البكالوريوس إلعدادىم مستقبال لخدمو المجتمعات المحمية فيم متساوون 

وأن حياتيم مرتبطة بالنجاح والحصول عمى الجانب المادؼ كمتطمب . في الحقوق والواجبات
أن التحفيز واستثارة عممية رئيسية في التوجيو  (1990العمقاني،)أساسي من دراستيم كما ذكر 

 .ىدفيا األساسي ىو احداث اقصى ما يمكن من التفاعل بين الفرد والييئة الرياضية
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  والتوصيات   االستنتاجات
 أوال االستنتاجات

: في ضوء عرض ومناقشة النتائج استخمص الباحث االستنتاجات التالية
إن أسباب عزوف طمبة كمية التربية الرياضية عن ممارسة تحكيم األلعاب الرياضية في  (1

كمية التربية الرياضية في جامعة اليرموك جاء المجال االقتصادؼ بالمرتبة األولى وبدرجة 
متوسطة، ثم المجال النفسي وبدرجة متوسطة، ثم المجال االجتماعي وبدرجة متوسطة، ثم 

.  المجال األكاديمي وبدرجة متوسطة
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ألسباب عزوف طمبة كمية التربية الرياضية عن  (2

ممارسة تحكيم األلعاب الرياضية يعزػ لمتغير الجنس باستثناء محور المجال األكاديمي 
 .ولصالح الذكور

المستوػ بين المتوسطات الحسابية ألثر متغير فروق ذات داللة إحصائية عدم وجود  (3
 عمى جميع المحاور الدراسي 

 
 : التوصيات

:  في ضوء النتائج يوصي الباحث بما يمي
ضرورة االىتمام بتوجيو الطمبة الذكور واإلناث وتشجيعيم نحو تحكيم البطوالت واأللعاب  .1

.  الرياضية وذلك من خالل التأكيد بأحقيتيم كونيم األقرب الى ىذه المينة
توفير الحماية واألمن لمحكام من خالل إيقاع أقصى العقوبات عمى الالعبين واالداريين  .2

 .وجماىير فرقيم التي تتعرض لمحكام لفظيا وجسديا وتيينيم في المالعب
ومحاضرات ودورات دورية . ضرورة عقد دورات تحكيم محمية تابعة لالتحادات الدولية .3

 .ومتابعو اخر التحديثات عمى القانون 
 .رفع الحوافز المالية لمممتحقين في تحكيم األلعاب الرياضية ليكون دافع ليم .4
 .تشجيع وسائل االعالم لممارسة ىذه المينة لدورىا في تطوير الحركة الرياضية .5
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