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  –العدد الواحد والعشرون 
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 أعداد 

 د./ السيد محمد أبو النور 
 مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس 

 جامعة المنصورة -كلية التربية الرياضية 

 الملخص

وكى بمحافظـة الدقهليـة وتيـديص تصـور ميتـر  يهدف البحث الى التعرف على المعوقات التى تحـو  دون انتشـار رياضـة الهـ 

تغلب على تلك المعوقات واستخدم الباحـث المـنها الوىـوى و لـك لمناسـبتي ل بيعـة البحـث و تـص انتيـار عينـة البحـث بال رييـة ال

جعـى و ( فـرد وتـص جمـل البيانـات مـن نـق  الميابلـة الشخصـية والمسـ  المر100العشوائية من محافظة الدقهلية ويبلغ عـدداا   

 اإلستبيان وكان من أاص النتائا التى توىل اليها الباحث وجود معوقات ادارية واجتماعية واقتصادية وفنية

Abstract  

The research aims to indefinity the Obstacles that prevent the spread of hockey in 

dakahlia   gvernorate and to provide conceived proposal to over com those  Obstacles . the 

researcher used the descriptive method and the sample size reached one hundred individuals 

and data were collected throug personal interview, the reference survey and questionnaire . the 

most important one of the finding of the researcher is the existence of Obstacles which are 

administrative , social , economic and technical ones . 

 المقدمة
 

التربيــة الرياضــية تلعــب دورا اامــا وأساســيا فــى 

حياة الشعوب حتى أىبحت من أاص المؤشرات التــى تــد  

على تيدم وت ور أى بلد من البلدان لذا كــان لمامــا علينــا 

العلمى كأساس لمميد من التيــدم والت ــور  األسلوب إتباع

فى التربية الرياضية بصوة عامة ورياضة الهوكى بصوة 

 ة .ناى

ــر رياضــة الهــوكى مــن  الرياضــية  األنشــ ةوتعتب

الرياضــية  األنشــ ةالجماعية التى تختلف عن غيراا من 

ما تحتاجي من مت لبات بدنية ومهارية  األنرىالجماعية 

لوجود عامل مشترك بين القعب والكــرة واــو الم ــرب  

  13 :34  ) 

ويرى الباحث أن انتشار الرياضــة عامــة ورياضــة 

ــوكى ناىــة  ــوفير اله ــا ت ــدة أامه ــور ع ــى أم ــد عل يعتم

المادية والبشرية المناســبة ومــن نــق  تــوفير  اإلمكانات

ــات ــية  اإلمكان ــلت الرياض ــة    المنش ــمة –المادي  واألجه

 واإلمكانــاتالمقعــب المناســبة للرياضــة (  –القزمــة 

ــرية   ا ــين البشـــ ــين  –لقعبـــ ــدربيين –االداريـــ  ( المـــ

فــى أى ناحيــة  نــق اإلحيث أن  اإلعقمالى جانب وسائل 

أن يــنعكع علــى عــدم انتشــار  مــن اــذن النــواحى يمكــن

 .اللعبة

وألاميــة تنــاو  المعوقــات واألســباب التــى تحــو  

دون انتشار أو تحييق مستويات رياضية عاليــة أ أجــرى 

 األســبابعدد من الباحثين دراسات تناولــت المعوقــات أو 

ت التى تحو  دون انتشار أة تحييق مستويات فــى رياضــا

أنــرى غيــر رياضــة الهــوكى منهــا دراســة يحيــى الســيد 

( فى المقكمة 17م  1992أ ضياء الدين محمد  إسماعيل

( فـــى الكـــرة  15م    1990أدراســـة مصـــ وى النـــوبى 

 .ال ائرة

وقد اشارت دراسات كل من حليص المنيرى وعصــام 

ــدوى  ــ وى  3م 1994بـــــ ــهير مصـــــ  م 1991( أ ســـــ

حــق عبــد الباســ  (أ عبــد ال 7م  1995(أعــاد  مكــى 4  

أ ضياء الدين محمــد  إسماعيل(أ يحيى السيد  8م  2001

التى تحو  دون  األسبابدراسة  أامية( الى 17م  1992

الرياضية بصــوة عامــة ورياضــة  األنش ةانتشار وت ور 
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معوقات انتشار رياضة الهوكى بمحافظة 
 الدقهلية

د محمد عبد  د/ السي
 النور 

ــات  ــن مت لبـــ ــذا مـــ ــة واـــ ــوة ناىـــ ــوكى بصـــ  الهـــ

العصر واو الجمل بين النظرية والت بيــق وارتبــاع العلــص 

 بالعمل .

نق  عمل الباحث كع و ايئة تــدريع بكليــة  ومن

التربية الرياضية جامعة المنصورة ومن نق  المقحظــة 

ــة  ــرجراءالمبدئي ــاعق  وب ــة للمن ــارات الميداني ــة المي عملي

الشــباب والميــابقت لمــديرى مركــم  واألنديــة ومراكــم

الشباب بمحافظة الدقهلية تبــين للباحــث أن انــاك ضــعف 

ــا فــى  ــاقى واالنتشــار لر اإلقب ياضــة الهــوكى بالنســبة لب

الرياضــات ومــن انــا جــاءت فكــرة البحــث واــى محاولــة 

البحــث عــن معوقــات انتشــار رياضــة الهــوكى بمحافظــة 

 الدقهلية .

كما الحظ الباحث من نق  اعقعي على الدراســات 

ــص الباحــث عــدم تــوافر دراســات  الســابية وفــى حــدود عل

ــى محافـظـ  ــات انتشــار رياضــة الهــوكى ف ــت معوق ة تناول

ــة  ــذن الدراس ــق  ا ــن ن ــث م ــاو  الباح ــذا يح ــة ل  الدقهلي

التعرف على معوقــات انتشــار رياضــة الهــوكى بمحافظــة 

 0الدقهلية

 الدراسات السابقة  

م دراســة بعنــوان 2008قام شــريف محمــد إســماعيل  -1

معوقات انتشــار رياضــة المقكمــة بمحافظــات الوجــي 

م وتهــدف الدراســة الــى التعــرف علــى 2008اليبلــى 

انتشــار رياضــة المقكمــة بمحافظــات الوجــي  معوقات

اليبلى وقد استخدم الباحث المنها الوىوى واشتملت 

وكان أاص النتائا التى توىل اليهــا  239عينة البحث 

ومعوقــات مــن ناحيــة  إداريــةالباحث وجــود معوقــات 

والحوافم للمشاركين الى جانــب المعوقــات  اإلمكانيات

 ( 5الونية   

م بدراســة بعنــوان 2005 وى قام ىب  عبــد م مصــ  -2

التعرف على معوقات ممارسة النشاع الرياضــى لــدى 

علبــة جامعــة المقــازيق فــرع بنهــا واســتخدم الباحــث 

عالب وعالبة  237المنها الوىوى وكان قوام العينة 

 إداريــةجامعى وكان من ااص النتــائا وجــود معوقــات 

والحــوافم للمشــاركين  اإلمكانياتومعوقات من ناحية 

 ( . 14   اإلداريةانب المعوقات الى ج

بدراســـة بعنـــوان  2004قامـــت وفـــاء عبـــد الكـــريص  -3

التعرف على مشكقت العمل االدارى بمراكــم الشــباب 

وتهــدف الدراســة الــى التعــرف علــى مشــكقت العمــل 

االدارى بمراكــم الشــباب والتــى تخــتي بــالتخ ي  

ــنها  ــة المـ ــتخدمت الباحثـ ــة واسـ ــيص والرقابـ والتنظـ

ــم الوىــوى واســتخد ــديرى مراك ــة البحــث م مت عين

والييــادات االدرايــة بــوزارة 377الشــباب وقوامهــا 

 16محافظة   26الشباب ومديرى مديرية الشباب فى 

 ) 

ــى الســيد  -4 ــام يحي ــماعيلق ــدين محمــد  إس أ ضــياء ال

م بدراسة بعنوان دراسة ميدانيــة للتعــرف 1992أحمد

على بعض المشكقت التى تحــو  دون تيــدم مســتوى 

ــين  ــة المقكم ــة مصــر العربي ــى جمهوري ــئين ف الناش

يهدف التعرف على بعض المشكقت التــى تيــف أمــام 

ــة مصــر  ــة بجمهوري ــى المقكم ــئين ف مســتوى الناش

ــب  ــو  للتغل ــرا  بعــض الحل ــة ودراســتها واقت العربي

عليها واستخدم الباحــث المــنها الوىــوى  واشــتملت 

مــدرب وكــان مــن أاــص النتــائا  60عليي البحث علــى 

مــدربين علــى اســتخدام عــرب التــدريب عــدم قــدرة ال

المتبعــة فــى مجــا  المقكمــة أ عــدم التأايــل العلمــى 

الكــافى لــبعض المــدربيين أ ضــعف البنــاء العلمــى 

 ( . 17لبراما التدريب التى يستخدمها المدربين    

م بدراســة 1991قامــت ســهير مصــ وى المهنــدس  -5

بعنوان بعض المتغيرات المرتب ة بمعوقات ممارســة 

 جامعــات بالنشــاع الرياضــى وتهــدف الـــى عــقب ال

تحديد ألاص المعوقات التى تحو  دون ممارسة عــقب 

ــذلك  ــاتهص وك ــي النشــاع الرياضــى بكلي ــة ألوج الجامع

ــة والنظريــة  ــات العملي ــن الكلي ــل م ــين ك ــي ب  الميارن

ــة  ــو  دون ممارســـ ــى تحـــ ــات التـــ ــى المعوقـــ  فـــ

ال ــقب للنشــاع الرياضــى واســتخدم الباحــث المــنها 

ــى الوىــوى وا ــة البحــث عل ــب  849شــتملت عين عال

ــد فــــروب دالــــة   وعالبــــة وتوىــــى الباحثــــة توجــ

من ال لبة وال البات بالكليات النظريــة فــى   إحصائية

المعوقـــات التـــى تحـــو  دون ممارســـتهص للنشـــاع 

 ( . 4الرياضى   

م بدراســة بعنــوان 1990قام مصــ وى النــوبى محمــد  -6

بعــض معوقــات التحكــيص فــى الكــرة ال ــائرة وتهــدف 

ــى ا ــات الت ــى بعــض المعوق ــرف عل ــى التع لدراســة ال

تواجي حكام الكرة ال ائرة بالوجي اليبلى وقد اســتخدم 

 102الباحث المنها الوىوى واشتملت عينــة البحــث 

حكص وكان أاص النتائا التى توىــل اليهــا الباحــث أنــي 
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  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 
يواجي حكام الكرة ال ــائرة الوجــي اليبلــى العديــد مــن 

ــن ــل م ــق بك ــى تتعل ــكقت الت ــة  المش ــواحى المالي الن

والنــواحى االجتماعيــة والصــحية والونيــة  واإلمكانات

 ( .15والقعبين والجمهور والمدرب   

م بدراســة بعنــوان  1986قامــت ىــبا  علــى محمــد  -7

معوقات انتشار رياضة المبارزة فى جمهوريــة مصــر 

العربية واجرتها على عينة مــن الممارســين لرياضــة 

ــدداا   ــارزة وعـ ــة   343المبـ ــن وعينـ ــينمـ  اإلداريـ

نتـــائا اـــذن  أثبتـــتوقـــد  40والمـــدربيين وعـــدداا 

 إدارةاالدارى المتبــل فــى  األســلوبالدراســة فشــل 

رياضــة المبــارزة وتوىــى الباحثــة باســتخدام   أنش ة

رياضــة  أنشــ ة إدارةالعلمــى الحــديث  فــى  األســلوب

المبارزة حتى تتقشى معوقــات انتشــاراا وقــد ترتوــل 

 (. 6 الى المستويات العليا   

 martinez م  1998قــــام مــــارتين ريمونــــد  -8

raymond  بدراسة بعنــوان معرفــة المعوقــات التــى

ــة للنشــاع الرياضــى  تــؤدى الــى عــدم ممارســة ال لب

 وتهـــدف الدراســـة الـــى معرفـــة المعوقـــات التـــى 

تؤدى لعــدم ممارســة ال لبــة للنشــاع الرياضــى نــق  

المراحل المختلوة واستخدم الباحث المــنها الوىــوى 

عالــب وكــان مــن  534شتملت عينة الدراسة علــى وا

ــى للمارســة  ــدافل الحييي ــود ال ــائا عــدم وج ــص النت أا

واناك معوقات كالكسل وعدم وجود الوقت لممارســة 

 .(19الرياضة  

بدراســة بعنــوان    1997tancredقــام تانكريــد   -9

المتبعــة  اإلجــراءاتالتعرف على أوجــي اليصــور فــى 

ــى اوجــي فــى المراكــم وتهــدف الدراســة التـعـ  رف عل

المتبعة فى المراكم والتعرف   اإلجراءاتاليصور فى 

على المشكقت التى تواجي الشباب واستخدم الباحــث 

 120المــنها الوىــوى واشــتملت عينــة البحــث علــى 

مركم رياضى بانجلترا مــن مختلــف الي اعــات وكــان 

من أاص النتائا أن المملكة المتحدة ال تع ى االاتمــام 

على مراكم الشباب مما يجعل مســتوى الكامل للرقابة 

ــود  ــب وجـ ــى جانـ ــعيف الـ ــا ضـ ــدريب بهـ  اإلدارةالتـ

 ( .20المتسل ة   

 هدف البحث 

يهــدف البحــث إلــى التعــرف علــى معوقــات انتشــار 

رياضة الهوكى بمحافظة الدقهلية من نق  اإلجابــة علــى 

 التساؤالت التالية :

 تساؤالت البحث

رياضــة الهــوكى ما المعوقات التى تحو  دون انتشار  -1

 بمحافظة الدقهلية

 .ما التصور الميتر  للتغلب على المعوقات  -2

 اجراءات البحث

 منهج البحث

استخدم الباحــث المــنها الوىــوى و لــك لمناســبتي 

 .ل بيعة البحث 

 عينة البحث

تــص انتيــار عينــة البحــث بال رييــة العشــوائية مــن 

 .فرد 100محافظة الدقهلية ويبلغ عدداا 

 النسبة دالعد البيان م

 % 10 10 نبراء فى مجا  الهوكى  1

أع اء مجالع وادارات   2

 األندية ومراكم الشباب 

90 90 % 

 أدوات جمع البيانات 

توىل الباحــث للبيانــات الخاىــة بهــذا البحــث مــن 

 :نق  

 المقابلة الشخصية   - 1

الميابلة الشخصية مــل الخبــراء  برجراءقام الباحث 

ــد ــدريب وت ــا  ت ــى مج ــاملين ف ــوكى الع ريع رياضــة اله

ــات  ــض البيانـ ــى بعـ ــو  علـ ــرو الحصـ ــين بغـ والقعبـ

والمعلومــات الهامـــة التـــى تليـــى ال ـــوء علـــى بعـــض 

ــى  ــص ف ــتعانة به ــتها واالس ــراد دراس ــب الم ــدادالجوان  إع

 االستبيان الخاص بموضوع الدراسة 

 المسح المرجعى -2

ــة  ــل العلميـ ــى المراجـ ــاالعقع علـ ــث بـ ــام الباحـ قـ

فــى مجــا  التربيــة  أجريــت والدراســات الســابية التــى

الرياضــية وكــذلك المراجــل التــى تناولــت المعوقــات التــى 
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معوقات انتشار رياضة الهوكى بمحافظة 
 الدقهلية

د محمد عبد  د/ السي
 النور 

و لك حصر وتحديد أاص المحــاور  أادافهاتوترو تحييق 

 .والعبارات فى مجا  رياضة الهوكى 

 

 االستبيان  -3

ــل  ــتبيان واتب ــتمارة االس ــميص اس ــث بتص ــام الباح ق

 .الباحث االتى فى تصميص االستبيان 

 االستبيانتحديد ابعاد 

ــة   مــن نــق  اعــقع الباحــث علــى المراجــل العلمي

توىــل الباحــث الــى اربعــة محــاور قــام الباحــث بعرضــها 

 .نبراء لتحديد ابعاد استمارة االستبيان 5على 

 ( 1جدول )

 أراء الخبراء حول ابعاد استبيان معوقات انتشار 

 رياضة الهوكى بمحافظة الدقهلية 

غير  موافق المعوقات م

 موافق

% 

 % 100 ـــــ 5 معوقات ادارية 1

معوقات  2

 اقتصادية

 % 100 ـــــ 5

 %60 2 3 معوقات فنية 3

معوقات  4

 اجتماعية

3 2 60% 

تراوحت موافية الخبراء علــى ابعــاد االســتبيان مــا 

ــين  ــة  100:  60ب ــبة الموافي ــث نس %  وارت ــى الباح

 .%   فما فوب 60

 المعوقات االدارية  -

     المعوقات االجتماعية -

 المعوقات االقتصادية     -

 المعوقات الونية  -

واى المحاور التى اســتخدمها الباحــث فــى تصــميص 

 االستبيان 

ميابلة شخصية مــل  برجراءوبناء عليي قام الباحث 

فــرد مــن العــاملين فــى  المجــا  الرياضــى  و الخبــرة  15

ال ويلة من رؤساء المن ية واالندية الرياضــية ومــديرى 

لتعــرف علــى معوقــات انتشــار رياضــة ادارة الشــباب ل

الهـــوكى بمحافظـــة الدقهليـــة ثـــص قـــام الباحـــث بعـــرو 

 10( علــى   2االستبيان فى ىــورتي المبدئيــة مرفــق     

تــدريب والتــدريع  فــى رياضــة نبــراء فــى مجــا  وال

 .الهوكى

 (   2جدول  ) 

 آراء الخبراء حول العبارات المقترحة لتصميم

 لهوكى رياضة ا استبيان معوقات انتشار

 10بمحافظة الدقهلية      ن=

 معوقات ادارية
معوقات  

 اجتماعية

معوقات  

 اقتصادية
 معوقات فنية

رقم 

العبا 

 رة

 % 

رقم 

العبا 

 رة

 % 

رقم 

العبا 

 رة

 % 

رقم 

العبا 

 رة

 % 

1 90 1 100 1 10 1 100 

2 90 2 90 2 90 2 90 

3 50 3 90 3 90 3 90 

4 100 4 90 4 50 4 40 

5 100 5 90 5 100 5 90 

6 90 6 80 6 100 6 90 

7 80 7 50 7 100 7 60 

8 50 8 90 8 90 8 90 

9 50 9 60   9 100 

10 100 10 100   10 60 

11 100       

12 100       

13 90       

14 50       

15 90       

16 90       

17 100       

( استبعاد العبــارات التــى لــص   2يت   من جدو    

% مــن اراء الخبــراء و لــك علــى 80لــى نســبة تحصل ع

فــى   14أ9أ8أ3 أرقــامالنحو التالى : تتمثل فى العبــارات 

فى محــور  9أ7 أرقاموالعبارات  اإلداريةمحور المعوقات 

فى محور المعوقات  4المعوقات االجتماعية والعبارة رقص 

ــاماالقتصـــادية والعبـــارات  فـــى محـــور   10أ  7أ 4 أرقـ

 0المعوقات الونية 

 الدراسات االستطالعية  -4
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  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 

 اإلجــراءاتحتى ي مئن الباحث علــى ســقمة كافــة 

المرتب ة بالبحــث مــن حيــث وضــو  االســتبيان بعباراتــي 

والتوقيـــت الـــقزم الســـتيوائها قـــام الباحـــث بدراســـة 

است قعيي على مجموعة ضمن أفــراد المجتمــل األىــلى 

 2013/ 7/6إلــى   2013/ 2/6ودون أفــراد العينــة مــن   

 .من غيرأ فرد العينة 20غ عدداص وبل

 وقد استهدفت الدراسة االست قعية االتى :

 مدى مناسبة ىياغة العبارات لمستوى فهص العينة . -1

 .فهمها  التأكد من عدم وجود اى عبارات يصعب -2

 صدق وثبات المقياس -5

 الصدق : 

للتحيق مــن الشــروع العلميــة اليائمــة قــام الباحــث 

 بحساب الصدب كاالتى :

 االتساق الداخلى :   صدق

استخدم الباحث ىدب االتســاب الــدانلى مــن نــق  

ايجاد معامل االرتباع بين درجــات كــل عبــارة والمجمــوع 

ــدو   ــو موضــ  بالج ــا ا ــي كم ــذى تمثل ــى للمحــور ال الكل

 -:التالى

 ( 3جدول )

 20ن =        صدق عبارات محاور المقياس

 رقم العبارة م المحور
معامل 

 االرتباط

وق
مع
ال

ية
ار
إلد
 ا
ت
ا

 

 0.80 التهتص الكثير من األندية ومراكم الشباب بمحافظة الدقهلية بردراج رياضة الهوكى فى ن ة النشاع . 1

 0.88 مراكم تدريب( تيليدية وال تتميم بالمرونة . -الخ ة الموضوعية   أندية 2

 0.87 فى محافظة الدقهلية .قصورالمن ية فى إىدار نشرات دورية للمناعق تتعلق بنشر رياضة الهوكى  3

 0.79 قصور اإلتحاد فى عمل ندوات ومؤتمرات علمية لرياضة الهوكى فى محافظي الدقهلية . 4

 0.64 ثانوى(  . -إعدادى -عدم ادراج رياضة الهوكى ضمن منااا التربية الرياضية  بالمراحل الثقثي  ابتدائى  5

 0.84 ارة ( ميننة علميا من قبل اإلتحاد العام ومن ية الدقهلية .إد –تحكيص  -قلة وجود براما   تدريب  6

 0.74 قصورالمن ية فى إىدار نشرات دورية للمناعق تتعلق بنشر رياضة الهوكى فى محافظة الدقهلية . 7

 0.73 دقهلية .رقابة ( لممارسة رياضة الهوكى فى محافظة ال –توجية  –تنظيص  -قصور عناىر اإلدارة ال رورية   تخ ي   8

 0.77 عدم معرفة المسئولين لبعض أساليب التخ ي  والتنظيص دانل األندية ومراكم الشباب . 9

 0.76 تدنل اإلداريين فى شئون التدريب بالرغص من عدم إلمامهص بعلص التديب الرياضى . 10

 0.49 ضيق قاعدة الممارسين الناشئين لرياضة الهوكى بمحافظة الدقهلية . 11

 0.62 عدم إاتمام المسئولين باألندية ومراكم الشباب بمحافظة الدقهلية بالممارسين لرياضة الهوكى .  12

 0.61 عدم وضو  الرؤية لألاداف التى يسعى إلى تحيييها العاملون فى رياضة الهوكى بمحافظة الدقهلية . 13

 0.53 ية ال تناسب وعبيعة اللعبةتجهيمات أماكن الممارسة لرياضة الهوكى بمحافظة الدقهل 14

ية
ع
ما
جت
إل
 ا
ت
قا
و
مع
ال

 

 0.85 عدم كواية الوعى بالنواحى التربوية لرياضة الهوكى . 1

مخاوف الكثير من األسر على أبنائها من اإلىابات عند ممارسة رياضة الهوكى ناىة وأن العامل المشترك بين القعب والكرة او الم رب  2

. 

0.84 

 0.77 وسائل اإلعقم سمعية وبصرية( برياضة الهوكى فى محافظة الدقهلية . عدم إاتمام 3

 0.71 عدم توفير أماكن لممارسة رياضة الهوكى دانل المدارس والؤسسات والهيئات فى محافظي الدقهلية . 4

 0.86 سة رياضة الهوكى .التيوم األندية ومراكم الشباب بعيد إجتماعات بأولياء األمور لتعريوهص بأاداف وأامية ممار 5

 0.69 عدم توهص األسرة بالدور التربوى الذى تلعبي رياضة الهوكى فى تربية أبنائهص يؤثر على عدمص ممارستها . 6

 0.45 ال ائرة .......(. –اليد  –بعض األلعاب الجماعية لها جا بية أكثر من حيث الشهرن والما  ومنها  اليدم  7

 0.86 حوافم المعنوية يؤثر على ممارسة رياضة الهوكى بمحافظي الدقهلية . عدم اإلاتمام بال 8

ا ل م ع و ق ا ت ا  إل  ق ت ى

ا د ي  0.52 عدم كواية الحوافم والمكافلت لتشجيل الممارسين يؤثر على ممارسة رياضة الهوكى . 1 ة
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معوقات انتشار رياضة الهوكى بمحافظة 
 الدقهلية

د محمد عبد  د/ السي
 النور 

 رقم العبارة م المحور
معامل 

 االرتباط

 0.68 قلة التمويل األالى لدعص رياضة الهوكى فى محافظة الدقهلية . 2

 0.53 فراد للنشاع وممارستهص بسبب قلة األدوات وإنعدام اإلمكانات فى األندية ومراكم الشباب بمحافظي الدقهلية.عدم إقبا  األ  3

 0.67 عدم توفير المنشئات الرياضية والمجهمن لممارسة رياضة الهوكى بمحافظهة الدقهلية . 4

 0.76 بل المادى.إحجام بعض الكواءات من المدربين والحكام واإلداريين ل عف الميا 5

 0.74 عدم وجود ميمانيي مخصصة باألندية ومراكم الشباب تكوى إحتياجات ممارسة رياضة الهوكى بمحافظة الدقهلية . 6

 0.72 األعباء المالية وىعوبة اإلنتيا  إلى أماكن التعليص والتدريب بمحافظة الدقهلية . 7

ية
ون
ال
ت 

قا
و
مع
ال

 

 0.63 حكام لرياضة الهوكى بمحافظة الدقهلية إنخواو مستوى المدربيين وال 1

 0.79 التوجد ضواب  لمن يحق لهص الييام بعملية التدريب لرياضة الهوكى بمحافظة الدقهلية .  2

 0.79 قلة عدد الحكام والمدربيين بمحافظة الدقهلية . 3

 0.63 اضة الهوكى .عدم ىيل المدربيين والحكام على اإلتجااات الحديثة فى تدريب وتعليص ري 4

 0.61 إنتيار الممارسين لرياضة الهوكى اليتص وفق أسع علمية بمحافظة الدقهلية. 5

 0.57 قلة دورات الصيل للمدربين والحكام واإلدريين التى تييمها من ية الهوكى بمحافظة الدقهلية واإلتحاد المصري. 6

 0.46 يب والتحكيص .إحجام الكواءات من المدربيين والحكام على التدر 7

 0.69 عدم إستخدام األساليب العلمية الحديثة فى تعليص وتدريب رياضة الهوكى بمحافظة الدقهلية . 8

 0.378=  0.05قيمة ر الجدولية عند مستوى 

ــدو     ــن جـ ــ  مـ ــاع  3يت ـ ــامقت االرتبـ ( أن معـ

ــين    ــا ب ــت م ــاس تراوح ــاور الميي ــارات مح أ   0.45لعب

ى  اتســاب العبــارات وبالتــالى ىــدب ( مما يد  علــ  0.88

 0الميياس

  ثبات المقياس

ــاس مــن نــق  حســاب  ــات الميي ــن ثب ــد م ــص التأك  ت

معامل الثبات ب ريية التجمئة النصــوية كمــا اــو موضــ  

 ( 4بالجدو   

 (    4جدول ) 

 ثبات محاور المقياس باستخدام التجزئة النصفية             

 20ن = 

 المحاور
 لعبارات الزوجيةا العبارات الفردية

 الثبات
 اإلنحراف المتوسط اإلنحراف المتوسط

المعوقات 
 اإلدارية

15.5 3.77 15.04 4.09 0.83 

المعوقات 
 اإلجتماعية

6.65 1.69 8.80 2.28 0.71 

المعوقات 
 اإلقتصادية

8.95 2.01 6.64 1.68 0.75 

المعوقات 
 الونية

9.25 1.86 8.80 2.21 0.92 

 0.378=  0.05عند مستوى قيمة ر الجدولية 

( وجــود ارتبــاع دا    4يت   من الجــدو  رقــص    

ــة  ــارات الموجي ــى العب ــة عل ــين درجــات العين احصــائيا  ب

المحســوبة  للميياس والعبارات الورديــة حيــث أن قيمــة ر

ــين       ــا ب ــى مــن  0.92 -0.71تراوحــت  م ( واــى اعل

قيمتهــا الجدوليــة واــذا يعنــى تيــارب درجــات نصــوى 

 س مما يد  على ثباتي .المييا

 تطبيق المقياس

بعد أن تأكد الباحث من ىدب وثبــات المييــاس قــام 

(على العينــة 3بت بييي فى ىورتي النهائية          مرفق 

 2013/ 2/7قيد الدراسة وتص ت بييي فى الوتــرة مــن يــوم 

واســتخدم الباحــث ميــمان التيــدير   2013/ 2/9الى يوم  

ا أ ال ( على أن تكون درجــة نعــص الثقثى   نعص أ الى حد م

 1أ ال =  2درجات أ الى حد ما =  3=

وبعد توريغ البيانات عبيا الراء العينــة قيــد البحــث 

   -:وتحليل البيانات جاءت نتائا الدراسة كما يلى

 

 (  5جدول ) 
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  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 

 والترتيب النسبى للمعوقات االدارية 2التكرار وقيمة  كا

عبارات المحور  

 األول 

 ال ما إلى حد  نعم
 الترتيب 2كا

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

ـة
ـــ
ري
دا
إل
 ا
ت
قا
و
مع
ال

 

1 13 13 % 71 71 % 16 16 % 63.98 3 

2 44 44 % 43 43 % 13 13 % 18.62 14 

3 71 71 % 14 14 % 15 15 % 63.86 4 

4 52 52 % 44 44 % 4 4% 39.68 7 

5 21 21 % 59 59 % 20 20 % 29.66 9 

6 70 70 % 24 24 % 6 6% 65.36 1 

7 54 54 % 44 44 % 2 2% 45.68 6 

8 45 45 % 45 45 % 10 10 % 24.50 13 

9 71 71 % 17 17 % 12 12 % 64.22 2 

10 49 49 % 46 46 % 5 5% 36.26 8 

11 40 40 % 57 57 % 3 3% 45.74 5 

12 50 50 % 40 40 % 10 10 % 26 10 

13 50 50 % 40 40 % 10 10 % 26 11 

14 49 45 % 41 41 % 10 10 % 25.46 12 

 5.99=  0.05الجدولية عند مستوى  2قيمة كا

 (  6جدول ) 

 والترتيب النسبى للمعوقات اإلجتماعية   2التكرار وقيمة  كا

 عبارات المحور الثانى 
 ال إلى حد ما  نعم

 الترتيب 2كا
 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

ـة
ـــ
ـــ
عي
ما
جت
إل
 ا
ت
قا
و
مع
ال

 

1 23 23 % 55 55 % 22 22 % 21.14 5 

2 23 23 % 69 69 % 8 8% 60.62 1 

3 51 51 % 41 41 % 8 8% 30.38 3 

4 30 30 % 49 49 % 21 21 % 12.26 6 

5 41 41 % 36 36 % 23 23 % 5.18 7 

6 46 46 % 46 46 % 8 8% 28.88 4 

7 55 55 % 42 42 % 3 3% 43.94 2 

8 41 41 % 36 36 % 23 23 % 5.18 8 

 5.99=  0.05الجدولية عند مستوى  2قيمة كا
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معوقات انتشار رياضة الهوكى بمحافظة 
 الدقهلية

د محمد عبد  د/ السي
 النور 

 (  7جدول ) 

 والترتيب النسبى للمعوقات اإلقتصادية   2كرار وقيمة  كاالت

 عبارات المحور الثالث
 ال إلى حد ما نعم

 الترتيب 2كا
 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

ـة
ـــ
دي
صا

قت
إل
 ا
ت
قا
عو
لم
ا

 

1 53 % 31 % 16 % 20.78 5 

2 55 % 29 % 16 % 23.66 4 

3 52 % 47 % 1 % 47.42 1 

4 55 % 43 % 2 % 46.34 2 

5 43 % 41 % 16 % 13.58 6 

6 40 % 31 % 29 % 2.06 7 

7 52 % 44 % 4 % 39.68 3 

 5.99=  0.05الجدولية عند مستوى  2قيمة كا

 (  8جدول ) 

 والترتيب النسبى للمعوقات الفنية   2التكرار وقيمة  كا

 عبارات المحور الرابع
 ال إلى حد ما نعم

 الترتيب 2كا
 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 ال
ت
قا
عو
لم
ا

ـة
ـــ
ني
و

 

1 24 24% 43 43% 33 33% 5.42 4 

2 31 31% 35 35% 34 34% 0.26 8 

3 31 31% 43 43% 26 26% 4.58 6 

4 24 24% 43 43% 33 33% 5.42 5 

5 33 33% 61 61% 16 16% 35.18 1 

6 21 21% 44 44% 35 35% 8.06 3 

7 30 30% 61 61% 9 9% 41.06 2 

8 30 30% 37 37% 33 33% 0.74 7 

 5.99=  0.05الجدولية عند مستوى  2قيمة كا

 

( واو يوضــ  المشــكقت 5بدراسة نتائا الجدو   

التى تواجي انتشار رياضة الهوكى فــى النــواحى االداريــة 

الرقابة ( يت ــ    –التوىية  –التنظيص  –واى   التخ ي  

ــردراج رياضــة  ــباب ب ــم الش ــة ومراك ــام االندي ــدم ااتم ع

 ها للنشــاع وعــدم  احتــواء المنــااا الهوكى ضمن تخ ي

 الدراسية لمراحل التعليص الثقثة على رياضة الهوكى .

ــة  ــة العملي ــق مــل عبيع ويــرى الباحــث أن اــذا يتو

االدارية مــن حيــث االاتمــام بــالتخ ي  الن التخ ــي  اــو 

العنصر االو  الذى يكول االستخدام االمثل لكافــة المــوارد 

خ ي  او عنصــر جــوارى واالمكانات المتاحة كما أن الت

مــن عناىــر العمليــة االداريــة يرمــى الــى وضــل ااــداف 

مرتبة ب ريية من يية واذا يتوق مل ما  كرن كل من عبد 

م 1993( وكمــا  درويــ  23:  9   1997الحميد شرف 

ــى 11: 10  ــادط التخ ــي  العلمــى ف ــق مب ( مــن أن ت بي

المجا  الرياضى يعمل على نجا  كافة الخدمات والبراما 

 لتى تيدمها المؤسسات على انتقف انواعها .ا

ــائا نوــع الجــدو  مراكــم  كمــا أنــي يت ــ  مــن نت

ــاكن  ــمات أمـ ــذا تجهيـ ــة وكـ ــة الدقهليـ ــدريب بمحافظـ التـ

الممارسة لرياضــة الهــوكى بمحافظــة الدقهليــة ال تواكــب 

 الت ور العلمى

( الــى 42:   9  1997ويشير عبد الحميــد شــرف  

ــان نو ــا ك ــاع الرياضــى اي ــى أن النش ــي االساس ــي قوام ع
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  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 

االمكانيــات واالدوات الخاىــة وانــي مــن الصــعب  التيــدم 

بالنشــاع الرياضــى وت ــويرن بــدون تــوافر االمكانيــات 

ــل  ــق االنشــ ة أاــدافها بأق ــن أن تحي ــى يمك واالدوات حت

 مجهود وأقل تكلوة وفى اسرع وقت ممكن .

 1991وي ـــيف حلـــيص المنيـــرى وعصـــام بـــدوى 

انيــات يلعبــان دورا اساســيا ( أن المنشــلت والميم15: 3 

 فى تنويذ أى ن ة ونجاحها أو فشلها .

ويرى الباحث ان التوجيي يعتبر أحد أاص المشكقت 

الرئيسية التى تعوب انتشار رياضة الهــوكى مــن الناحيــة 

من نوع الجدو  قلــة وجــود بــراما  االدارية حيث يت  

ادارة (ميننــة علميــا مــن قبــل االتحــاد  –تحكيص  –تدريب  

عــام والمنــاعق التابعــة لــي بمحافظــة الدقهليــة وقلــة ال

االاتمام بخريجى التربية الرياضية فــى ت ــوير االســاليب 

 االدارية والتدريبية لرياضة الهوكى فى محافظة الدقهلية  

وتتوق النتائا السابية مــل دراســة كــل مــن بهجــت 

م 1998( و دراسة لبيب عبد العميــم   2م    1997ع ية

أن التوجيــي يعتبــر مــن أحــد المشــكقت ( من حيث   11  

الرئيسية فى النواحى االدارية والتى تــؤثر بشــكل مباشــر 

 على تيدم واستمرار الرياضات بانتقف انواعها 

ويت   من نوع  الجدو  أن من معوقات  انتشــار 

رياضة الهوكى او تدنل االداريين فــى شــئوزن التــدريب 

 رياضىبالرغص من عدم المامهص بعلوم التدريب ال

حيــث يــرى الباحــث ان قصــور عناىــر العمليــة 

االدارية ال رورية من تنظيص ورقابة تعــوب دون انتشــار 

 رياضة الهوكى فى محافظة الدقهلية  

واذا يتوق مل دراسة كــل مــن محمــد فــؤاد أ غــانص 

( فى ان تدنل االداريين فى شــئون  12م    1997مرسى 

ريب الرياضــى التدريب بالرغص من عدم  المامهص بعلص التد

 يعوب من انتشار الرياضة ويؤدى الى عدم انتشاراا .

(   أن أاــص المعوقــات  6ويت ــ  مــن الجــدو    

االجتماعية كانت تتمثل فى عــدم كوايــة الــوعى بــالنواحى 

التربوية لرياضة الهــوكى أ عــدم ااتمــام وســائل االعــقم 

برياضة الهوكى بمحافظــة الدقهليــة أ عــدم توهــص االســرة 

التربــوى الــذى تلعبــي رياضــة الهــوكى فــى تربيــة بالــدور 

أبنــائهص أ االلعــاب الجماعيــة لهــا جا بيــة أكثــر مــن حيــث 

 الشهرة والما  أ عدم االاتمام بالحوافم المعنوية .

ــن  ــافى مـ ــام الكـ ــدم االاتمـ ــث ان عـ ــرى الباحـ ويـ

المســئولين والميــل ل بيعــة الرياضــات الجماعيــة االكثــر 

فى االستمرار لممارسة  جا بية يؤثر على رغبة القعبين

 رياضة الهوكى .

وتتوق اذن النتائا مل نتائا دراسة كل من شــريف 

( أ عبــد الحــق ســيد عبــد الباســ    5م   2008اســماعيل 

م 2001( ودراســـة يوســـف عبـــد الرســـو   8م   2001

( حيث اتويت 1م  1999( ودراسة أحمد على حجاج 18 

دم كوايــة جميعا على اني يوجد قصور فى دور االعقم وع

الوعى بــالنواحى التربويــة وقلــة تــوفير الرقابــة الصــحية 

واالجتماعيــة وقلــة االدوات واالجهــمة والصــاالت وعــدم 

مناســبتها للتــدريب وكــذا االاتمــام بالرياضــات الجماعيــة 

 االكثر جا بية .

ــى الجــدو       ( يت ــ   7ومــن نــق  االعــقع عل

 ما يلى :

حـــو  دون أن أاــص المعوقـــات االقتصــادية التـــى ت

ــة  ــى عــدم كواي ــة ف ــت متمثل انتشــار رياضــة الهــوكى كان

الحوافم والمكافلت التشجيعية أ قلة الدعص الميدم لرياضة 

ــوافر المنشــلت  ــة أ عــدم ت ــى محافظــة الدقهلي ــوكى ف اله

الرياضية والمجهمة لممارسة رياضة الهوكى  الى جانــب 

ارتواع اســعاراا أ اإلعبــاء الماليــة المتمثلــة فــى ىــعوبة 

 نتيا  للمشاركة فى الب والت ونقفي .اال

ويرى الباحث أن توافر الحافم المــادى للمشــاركين 

فــى االنشــ ة الجماعيــة عامــة ورياضــة الهــوكى ناىــة 

تلعب دور ااما فى نسبة االقبا  والمشاركة فــى االنشــ ة 

ويتوق  لك مل ما اشار اليي حليص المنيرى وعصام بــدوى 

لمصــــروفة علــــى ( مــــن ان المبــــالغ ا15:  3م  1991

 االنش ة الرياضية لها مردود واض  على حجص المشاركة 

كما ان اذن النتائا تتوق مل ما اشارت اليي دراســة 

( وفــاء عبــد الكــريص 14م  2005كل من مصــب  عبــد م 

( من ان عدم ىرف المكافات المادية الجيدة 16م  2004

وعدم توافر  االجهمة الرياضية المناسبة الــى جانــب قلــة 

ــات  ــص المعوقـ ــن ااـ ــة مـ ــية الجماعيـ ــلت الرياضـ المنشـ

ــة  ــى ممارسـ ــا  علـ ــو  دون االقبـ ــى تحـ ــادية التـ االقتصـ

 .الرياضات الجماعية فى محافظة الدقهلية 
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معوقات انتشار رياضة الهوكى بمحافظة 
 الدقهلية

د محمد عبد  د/ السي
 النور 

 martinez   م  1998ويشــير مــارتين ريمونــد 

raymond  الى ان الدعص اإلقتصادى اىب  ضرورة لكل

ــى  ــرا ف ــالص يشــهد تغي رياضــة تخصصــية وتنافســية والع

جانــب الرياضــى مــن حيــث الــدعص االقتصــادى نعــص تعــد ال

الرياضة عامق منهكا لققتصاد بل اىبحت تمثل احد ااــص 

الروافد االقتصادية للعديــد مــن الــدو  والمؤسســات وأنــي 

يجب دعــص النشــاع الرياضــى اقتصــاديا أوال قبــل م البتــي 

 ( 3: 19باالنجاز        

 ت ــ  ( ي   8ومــن نــق  االعــقع علــى الجــدو     

 ما يلى :

أن ااــص المعوقــات الونيــة التــى تحــو  دون انتشــار 

رياضة الهــوكى فــى محافظــة الدقهليــة كانــت متمثلــة فــى 

ــوكى  ــام لرياضــة اله ــدربين والحك ــاو مســتوى الم انخو

بمحافظة الدقهلية وقلة دورات الصيل للمــدربين والحكــام 

واالداريين واليامي من قبل االتحــاد أ انتيــار الممارســين 

ــة لري ــة بمحافظ ــق اســع علمي ــتص وف ــوكى ال ي اضــة اله

ــة  ــب عــدم اســتخدام االســاليب العلمي ــى جان ــة . ال الدقهلي

 الحديثة فى تعليص وتدريب رياضة الهوكى .

ويرجل الباحث  لك الى عدم وجود كوادر شابة من 

الحكام الجدد مما يؤثر على حكــام الب ــوالت بكــل مــا اــو 

 .جديد فى رياضة الهوكى 

ـ  ــق ـم ــذا يتو ــد وا ــيد عب ــق س ــد الح ــة  عب ل دراس

ــة فــى عــدد 8م  2001الباســ  ( حيــث  كــر انــي توجــد قل

الحكام وال يوجد عدد كــاف مــن دورات الصــيل والتوجيــي 

   .لهص

ويرى الباحث ان اكثر المشكقت وضــوحا اــى قلــة 

 .عدد المدربين المؤالين بمحافظة الدقهلية

واــذا يتوــق مــل دراســة كــل مــن ســهير مصــ وى  

م 1997دراسة محمد فؤاد أ غانص مرســى ( أ 4م   1991

( أ 8م  2001( أ عبـــد الحـــق ســـيد عبـــد الباســـ  12  

( والتــى ارهــرت أنــي يوجــد  5م  2008شريف اسماعيل 

قلة فى عدد المدربين وضعف دورات الصيل المحلية فــى 

مستوى البراما التى تيدم فيهــا واــذا يــؤدى بــدورن الــى 

 ها .عدم انتشار الرياضات وضعف االقبا  علي

ويرى الباحث أن عــدم اســتخدام االســاليب العلميــة 

الحديثــة فــى تعلــيص وتــدريب رياضــة الهــوكى يــؤدى الــى 

 .تراجل مستوى الممارسة بمحافظة الدقهلية 

وكذا عدم قــدرة القعبــين المــدربين علــى اســتخدام 

عرب التعليص والتدريب المتبعة فى رياضة الهــوكى وعــدم 

المــدربين الــذين يجهلــون التأايــل العلمــى الكــافى لــبعض 

 اسع التعليص والتدريب فى الهوكى .

ممــا تيــدم يــرى الباحــث أنــي قــد تــص االجابــة علــى 

ــار رياضــة  ــات انتش ــى معوق ــا ا ــو م ــاؤ  األو  وا التس

 .الهوكى بمحافظة الدقهلية

ومن نق  النتــائا التــى توىــل اليهــا الباحــث مــن 

لها دراستي للمشكقت ومن نق  المحاور التى تتبلور حو

مشكلة البحث يمكن االجابة علــى التســاؤ  الثــانى والــذى 

ــك  ــى تل ــب عل ــر  للتغل ــا التصــور الميت ــى   م ــني عل ي

 المعوقات  

وتكون اجابة اــذا الســؤا  نابعــة مــن النتــائا التــى 

توىل اليهــا الباحــث مــن دراســتي للمعوقــات ومــن نــق  

 النتائا التى توىل اليها من نق  االستبيان 

 االتحاد -1

ــاء ع ــراء بن ــائا البحــث واراء الســادة  الخب ــى نت ل

ونبرة الباحث تص اشتياب حلو  ميترحة مــن وجهــة نظــر 

 الباحث واى :

يجب توفير الدعص الونى من حكام واداريين ونبــراء  -

 .فى اللعبة

يجب توســيل قاعــدة االعــقم بصــوة عامــة وتكثيــف  -

جهود االعقم لنشر اللعبة من نق  استغق  الثــورة 

المعلوماتية الموجود علــى المســتوى التكنولوجية و

العالمى حاليــا مــن نــق  وســائل االعــقم المت ــورة 

ــت  ــب اســتخدام شــبكة االنترن ــى جان ــودة ال والموج

 .بشكل أوسل 

ــق  - ــدى لتحيي ــ ة الم ــ  متوس ــام بوضــل ن  االاتم

 .ااداف االتحادات

ضرورة االاتمام بتوســيل قاعــدة الممارســين للعبــة  -

 .من ق اع الناشئين
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  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 
اتمام بوضل حافم مادى ومعنوى وادبى ضرورة اال -

 للمناعق التى تتعاون مل االتحاد

 كلية التربية الرياضية بمحافظة الدقهلية :  -2

ــة  ــة الدقهليــ ــية بمحافظــ ــة الرياضــ ــة التربيــ  كليــ

 عليهـــا عـــبء كبيـــر مـــن نـــق   المســـاامة فـــى تبنـــى 

ونشــر رياضــة الهــوكى فــى محافظــة الدقهليــة مــن نــق  

احــة مــن امــاكن وادوات واجهــمة استغق  امكانياتهــا المت

 و لك من نق  التنسيق والتعــاون مــل االتحــاد مــن نــق  

 ما يلى :

است افة الكليات للب والت فى الصاالت المجهــمة  -

 والمساعدة فى التنسيق والتنظيص  

مساامة اساتذة الهوكى ومعاونيهص بخبــراتهص فــى  -

رفـــل شـــأن المنـــاعق التـــابعين لهـــا والمشـــاركة 

ــة و ــك بصــورة حيوي ــى تل ــائمين عل ــل الي ــة م فعال

 المناعق .

عمل مــدارس ىــيوية لتعلــيص المهــارات االساســية  -

 لرياضة الهوكى وانتياء الناشئين من نقلها  

تـــوفير دورات تحكيميـــة ل ـــقب التخصـــي فـــى  -

 رياضة الهوكى 

ــل دورات تدريبيــة دوريــة للخــريجين لصــيل  - عم

 نبراتهص بكل ما او جديد فى رياضة الهوكى.

 اكز الشباب بمحافظة الدقهلية: أندية ومر -3

تحويم االندية ومراكم الشــباب للمــدربين اليــائمين  -

   .على تعليص وتدريب الهوكى

ــى تشــجيعهص  - ــور والعمــل عل ــة اوليــاء االم توعي

 .الح ار ابنائهص لممارسة رياضة الهوكى

توفير الرعاية ال بية للمارســين باالنديــة ومراكــم  -

 الشباب بصورة دورية .

ــا - ــذين يحــرزون وضــل الئحــة ب لحوافم لقعبــين ال

 .مراكم متيدمة حسب االمكانيات المتوفرة 

 مديريات الشباب والرياضة  بمحافظة الدقهلية:  -4

مديريات الشباب والرياضة أحد االعــراف االساســية 

المعنية فى التغلب على معوقــات انتشــار رياضــة الهــوكى 

 بمحافظة الدقهلية و لك من نق  ما يلى :

يبية وتأايلية لصيل مديرى واداريــى عمل دورات تدر -

االندية ومراكم الشباب وتعريوهص بكل ما او جديد فى 

ــة  ــة بالقئح ــئون الخاى ــوكى والش ادارة رياضــة اله

ــق   ــن ن ــك م ــوكى و ل ــام لله ــاد الع ــة لقتح التنظيمي

 التعاون مل االتحاد العام للهوكى .

ــم  - ــة ومراك ىــرف مكافــات تشــجيعية وحــوافم لقندي

ص القعبين الذين يحــرزون ميــداليات أو الشباب وتكري

 مراكم فى رياضة الهوكى .

تشجيل ممارسة رياضة الهوكى دانل االندية ومراكم  -

الشباب من نــق  رفــل قيمــة الــدعص المــادى وتجهيــم 

 الصاالت وتوفير االجهمة واالدوات المساعدة 

 مديريات التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية:  -5

هــوكى مــن نــق  النشــاع تشــجيل ممارســة رياضــة ال -

 وإبــرازالصيوى وتعليص ال قب أامية ممارسة اللعبــة 

علــى  اإلقبا الجانب التربوى الذى يحوم ال قب على 

 الممارسة

فــى ممارســة رياضــة  المــواييناحت ــان ال ــقب  -

الهوكى وتشجيعهص على ممارسة اللعبة بصورة أكثــر 

 جدية من نق  االشتراك فى االندية  ومراكم الشــباب

. 

والثانويــة  اإلعداديــةتشجيل المدرسين فى المــدارس  -

علــى تــدريع رياضــة الهــوكى ضــمن المنــااا و لــك 

 لميادة االقبا  على اللعبة .

مما تيدم يرى الباحث أني قد تص االجابة على التســاؤ   -

الثــانى واــو مــا المتصــور الميتــر  للتغلــب علــى 

 معوقات انتشار رياضة الهوكى بمحافظة الدقهلية .

 ستنتاجات :اإل

مــن نــق  مايســتهدفي البحــث مــن التعــرف علــى 

المعوقـــات التـــى تحـــو  دون انتشـــار رياضـــة الهـــوكى 

بمحافظة الدقهلية أ وفى ضوء نتــائا البحــث ومــن نــق  

العينة التــى عبــق عليــي المييــاس توىــل الباحــث لــبعض 

المعوقـــات التـــى تحـــو  دون انتشـــار رياضـــة الهـــوكى 

 ا: بمحافظة الدقهلية والتى منه
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معوقات انتشار رياضة الهوكى بمحافظة 
 الدقهلية

د محمد عبد  د/ السي
 النور 

قصــورالمن ية فــى إىــدار نشــرات دوريــة للمنــاعق  -

ــة  ــى محافظــ ــوكى فــ ــة الهــ ــر رياضــ ــق بنشــ  تتعلــ

 الدقهلية .

ــة  - ــااا التربي ــوكى ضــمن من عــدم ادراج رياضــة اله

 -إعـــدادى -الرياضـــية  بالمراحـــل الثقثـــي  ابتـــدائى 

 ثانوى(  .

ــيص  -قلــــــة وجــــــود بــــــراما   تــــــدريب  -   –تحكــــ

العــام ومن يــة  إدارة ( ميننة علميــا مــن قبــل اإلتحــاد

 الدقهلية  

عدم إاتمام وسائل اإلعقم سمعية وبصرية( برياضة  -

 الهوكى فى محافظة الدقهلية .

عدم توهص األسرة بالدور التربوى الذى تلعبــي رياضــة  -

 الهوكى فى تربية أبنائهص يؤثر على عدم ممارستها .

عدم توفير المنشئات الرياضــية والمجهــمن لممارســة  -

 الدقهلية . فظةبمحارياضة الهوكى 

والحكام لرياضــة الهــوكى  المدربينإنخواو مستوى  -

 بمحافظة الدقهلية  

التــى  نواإلدارييقلة دورات الصيل للمدربين والحكام  -

تييمهــا من يــة الهــوكى بمحافظــة الدقهليــة واإلتحــاد 

 المصري.

 التوصيات :

ــث  ــائا البحـ ــي نتـ ــورت عنـ ــا أسـ ــوء مـ ــو ضـ فـ

ــا ــص التوىــل إليه ــو ت  يوىــى الباحــث  واالســتنتاجات الت

 بما يلو :

ــام  - ــدربين والحكـ ــيل للمـ ــداد دورات ىـ ــرورة إعـ ضـ

بصورن دوريي لمتابعي كــل مــا اــو جديــد فــو رياضــي 

 الهوكى  

ضرورة االستوادة من وسائل اإلعقم المختلوــة لنشــر  -

 الوعو برياضي الهوكى .

عمــــل دورات تدريبيــــي لخريجــــو كليــــات التربيــــة  -

 الرياضية لصيلهص بكل ما او جديد .

يد الــدورات التدريبيــة لمــديري وأنديــة ومراكــم ع -

 الشباب وحكام المن ية لصيل نبراتهص .

ضرورة إدنا  رياضة الهوكى فو مراحــل التعلــيص  -

ــة  العامــة المختلوــة ضــمن منــااا حصــي التربي

 الرياضية .

ومراكم الشــباب للمــدربين اليــائمين  األنديةتحويم  -

 على تعليص وتدريب الهوكى  

ـ  - ى المـــدارس االعداديـــة تشـــجيل المدرســـين ـفـ

ــوكى ضــمن  ــدريع رياضــة اله ــى ت ــة عل والثانوي

 على اللعبة . اإلقبا المنااا و لك لميادة 

 عـــالمراج

 أوالً: المراجع العربية : 

أحمد علــى حجــا  : المعوقــات الدراســية لــدى العبــى  -1

المنتخبـــات اليوميـــة مـــن عـــقب الجامعـــةأ رســـالة 

ــة الرياضــية لل ــة التربي ــينأ جامعــة ماجســتير أ كلي بن

 م 1999حلوانأ 

بهجت ع ية بهجت :  المشكقت التــى تواجــي بعــض  -2

مؤسسات إعداد وتدريب اليادة اإلداريــين الرياضــيين 

فى الياارة والجيمة أ  كلية التربية الرياضية للبنــينأ 

 م1997جامعة حلوان 

حلــيص المنيــرى أ عصــام بــدوى : اإلدارة فــى الميــدان  -3

لمكتبــة األكاديميــة أ اليــاارة أ ا 1أ ع 1الرياضى أ ج

  0م 1994

ســهير مصــ وى المهنــدس :دراســة بعــض المتغيــرات  -4

المرتب ة بمعوقات ممارسة عــقب الجامعــات النشــاع 

الرياضى أ رسالة ماجستير أ كلية التربيــة الرياضــية 

 م1991للبنينأ جامعة حلوانأ 

ــة  -5 ــار رياض ــات انتش ــماعيل :معوق ــد إس ــريف محم ش

ــة بمح ــة المقكم ــة التربي ــى أ كلي ــي اليبل ــات الوج افظ

 م2008الرياضية بأسيوع جامعة أسيوع 

ىبا  على محمد : معوقات انتشــار رياضــة المبــارزة  -6

ــية للبنــــات  0فــــى ج م ع أ كليــــة التربيــــة الرياضــ

 م1986باإلسكندريةأ جامعة حلوان 

عــاد  محمــد عبــد المــنعص مكــى : دراســة معوقــات  -7

المــاء فــى جمهوريــة  ممارسة رياضة االنــمالب علــى

مصــر العربيــةا رســالة مــا جســتيرا كليــة التربيــة 

  0م 1995الرياضية جامعة أسيوع
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  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 
عبد الحق سيد عبد الباس  : المعوقات المؤثرة علــى  – 8

تيدم رياضة السباحة بصعيد مصرا رســالة ماجســتير 

 0م 2001جامعة أسيوع 

عبد الحميد شرف : التخ ــي  فــى التربيــة الرياضــية  – 9

ا مركــم الكتــاب للنشــرا 1النظريــة والت بيــقا ع بــين

  0م 1999الياارةا 

كمـــــا  درويـــــ  : اإلدارة الرياضـــــية األســـــع  – 10

م 1993ا دار الوكر العربىا اليــاارةا 1والت بيياتا ع

0  

لبيب عبد العميم لبيــب : دراســة تحليليــة للمشــكقت  -11

التــى تواجــي ممارســة األنشــ ة ال قبيــة بجامعـــة 

ــوانا رســال ــة الرياضــية حل ــة التربي ة ماجســتير ا كلي

  0م 1998الهرما حلوان 

ــذ  -12 ــات تنوي ــانص : معوق ــانص مرســى غ ــؤادا غ ــد ف محم

منهــاج الجمبــاز بمــدارس البنــين فــى دولــة اإلمــارات 

العربية المتحدة ا المــؤتمر العلمــى الــدولىا الرياضــة 

كليــة التربيــة الرياضــية للبنــين ا  21وتحديات اليرن 

 م 1997الياارة مارس  جامعة حلوان ا

محمــد محمــد الشــحات  : تــأثير التغذيــة الراجعــة  -13

ــى  ــة عل المدعمــة باســتخدام بعــض الوســائل التعليمي

تحسين أداء مهارة ن ــر الكــرة فــو رياضــة الهــوكوأ 

أ 2مجلة علوم وفنون الرياضةأ العدد الثانو عشرأ ج

ــارسأ  ــيوعأ م ــة أس ــيةأ جامع ــة الرياض ــة التربي كلي

 م.2001

ب  عبد م مص وى الكحيلى : معوقات ممارســة مص-14 

النشــاع الرياضــى لــدى علبــة جامعــة المقــازيق فــرع 

بنهـــاا رســـالة ماجســـتيرا كليـــة التربيـــة الرياضـــية 

  0م 2005المقازيق 

مص وى النوبى : بعض معوقــات التحكــيص فــى الكــرة  -15

ــة الرياضــيةا  ــة التربي ال ــائرةا رســالة ماجســتير كلي

  0م 1990جامعة أسيوعا 

وفــاء عبــد الكــريص عبــد الكــريص :دراســة تحليليــة  -16

ــالة  ــباب أ رس ــم الش ــل اإلدارى بمراك لمشــكقت العم

ماجســتير أ كليــة التربيــة الرياضــية للبنــاتأ جامعــة 

 0م2004حلوانأ 

يحى الســيد اســماعيل الحــاوى أضــياء الــدين محمــد  -17

أحمد : دراسة ميدانية للتعرف على بعض  المشكقت 

دون تيدم مستوى المقكمين الناشئين فــى  التى تحو 

ع أمجلــــة أســــيوع لعلــــوم وفنــــون التربيــــة 0م0ج

الرياضــيةأ العــدد الثــانى أ كليــة التربيــة الرياضــية أ 

 م1992جامعة أسيوع أ 

يوســف عبــد الرســو  أبوعبــاس : معوقــات تيــدم  -18

رياضة الجمباز بدولة الكويــت أ مجلــة علــوم وفنــون 

التربيــة الرياضــية أ جامعــة التربية الرياضية أ كليــة 

 م2001 –أسيوع 

 ثانياً: المراجع األجنبية: 

19- martinez Raymond .: predicting 

physical activity and stages of exercise 

behavior from deter minats and 

perceived barriers of physical activity ( 

college students ) university of northern 

colorafo 1998 

20- tancred : recreation and leisure in 

modern society ,4ed, new york , horprt 

college , 1997. 

 


