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  ملخص
ھدفت الدراسة التعرف الى عوامل تطور النشاط الرياضي في جامعة النجاح الوطنية من 

اضافة الى تحديد دور كل من متغير اللعبة والجنس والمستوى  نظر طلبة الفرق الرياضيةوجه 
 )٥٧( ولتحقيق ذلك اجريت الدراسة على عينة عشوائية قوامھا ،عوامللالدراسي في تحديد ھذه ا

طالبا وطالبة من طلبة الفرق الرياضية في الجامعة لاللعاب الفردية والجماعية ومن مختلف 
االمكانيات  ،االتصال: طبق عليھا استبيان مكون من اربع محاور ھي ،لدراسيةالمراحل ا

اظھرت نتائج الدراسة ان مظاھر تطور النشاط الرياضي في و. والحوافز ،االعالمو ،المادية
الجامعة من وجھة نظر الفرق الرياضية كانت عالية حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة عليھا 

سبة االكبر في تطور النشاط الرياضي بنر االمكانيات المادية الدور وكان لمحو )%٩١٫٣٣(
وجاء في الترتيب ) %٩٢٫٦٦(ويليه محور االتصال بنسبة مئوية ) %٩٧٫٣٣(مئوية بلغت 

في تطور  االقلوكان لمحور االعالم الدور) %٨٧٫٦٦(الثالث محور الحواز بنسبة مئوية بلعت 
وأظھرت نتائج الدراسة عدم  ).%٨٧٫٣٣(ت عمئوية بلياضبة في الجامعة بنسبة االنشطة الر

وجود فروق في مظاھر وعوامل تطور النشاط الرياضي تعزى لمتغيرات الدراسة المستقلة 
الباحث بتوجيه جھود  في ضوء نتائج الدراسة يوصي. )المستوى التعليمي ،اللعبة نوع الجنس،(

 شطة الرياضية نظراً ألھميتھا في نموادراة الجامعة نحو رفع مستوى مشاركة الطلبة في االن
وضرورة اھتمام عمادة شؤون الطلبة في جامعة النجاح الوطنية في جميع . شخصيتھم وصقل

  .االنشطة الرياضة الفردية والجماعية
 



 "......عوامل تطور النشاط الرياضي في جامعة النجاح الوطنية من "ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٦٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

Abstract 
The study aimed to identify the evolution factors of sport activity at 

An-Najah National University from the point of view Students of sports 
teams. The researcher used the descriptive analytical method, using a 
questionnaire which was consisted of four domains: (communication, 
material facilities, media, and incentives), the study sample consisted of 
(57) male and female students from sports teams at An-Najah National 
University for the individual and collective games, from different 
academic levels. After the data collection (SPSS) program was used to 
analyze the results. The results revealed that the evolution factors of sport 
activity at An-Najah National University from the point of view Students 
of sports teams was high, where the percentage of the response was 
(91.33%), the highest domain was material facilities (97.33%), and 
lowest domain was the media, where the percentage of response was 
(87.33%). Based on the findings of the study, the researcher 
recommended to  direction the University Administration's efforts to 
raise the level of student participation in sports activities because of their 
importance in the develop of their personality. And the need for attention 
from Deanship of Student Affairs at An-Najah National University in all 
sports activities, individual and collective one. 

 
  مقدمة الدراسة وخلفيتھا النظرية

ولقد اصبح عدد الجامعات في اي بلد  ،ليمي في اي مجتمعتحتل الجامعات قمة الھرم التع
م من المعاير االساسية التي يحكم من خاللھا على مدى حرص الدولة على االخذ باسباب التقد

المؤسسات تلك اذ ان انتشار الجامعات في المجتمع الفلسطيني اكبر دليل على اھمية والتطور، 
وذلك من  بحت تغطي معظم المناطق الجغرافية،حيث اصب ليمية في خدمة افراد ھذا المجتمعالتع

وذلك بعد ان اصبح التعليم عملية  ،اجل تلبية حاجات المجتمع والطلب المتنامي على التعليم
 على المجتمع من خالل اعداد القوى استثمارية منظمة تعود بالفوائد االجتماعية واالقتصادية

 والتي تأسست كجامعة منذذه المؤسسات الرائدة وجامعة النجاح الوطنية ھي احدى ھ، البشرية
في اعداد تؤدية  الذيوفي الدور  كافة اذ شھدت نھضة كبيرة في المجاالت ،)١٩٧٧(عام 

ديث بالح ةلبعلى تزويد الط ام يعد دورھا مقصورفل ،ؤھله والمعدة لخدمة ھذا الوطنالمالكوادر 
ً واعدادھم  ةليالعق ممن العلوم وتنمية قدراتھ بل ان رسالتھا وفلسفتھا تعدت ذلك لتشمل  ،مھنيا
ات ليكون مؤھال لمواجه متطلب شامالً  متكامال ة الطالب واعداده اعداداً االسھام في بناء شخصي

والتي يجب ان  منھجية الالطلبتھا مجاالت متعددة من النشاطات  امام فشرعت ،ةثيالحياه الحد
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 دور لما لھا من قا لميولھم ورغباتھم تمارس على اسس علمية وتربوية سلمية ومدروسة وف
 وقت الفراغ بما يعود عليھم بالفائدة حيث أشارت بروتر و مكيينكبير في حسن قضاء 

 (proter & mckebbin 1988,p.9)  حسبانھم في  واإلداريون األكاديميونأنه يجب أن يأخذ
عات بحاجة ماسه الى فالجام ،للطلبةم تطوير المھارات الشخصية عند اعداد مناھجھم وبرامجھ

على بناء مھارات القيادة والعالقات بين  ما يساعد الطلبة أو يةجمنھجية والمنھ وضع انشطة
ً يؤكد و س،النا  على الجامعات ان تطور غاياتھا ومقاصدھانه يجب أ) ٥٣ص٢٠٠(كاظم ايضا

قان المھارات وما يتطلبه ات من معرفة متطورة وعلى نحو مستمرلما يتطلبه الواقع  وتعد الطلبة
رة على المساھمة في وما يتطلبه من قد ،متطلبات العصرم مع والتي تتالءوتطوير الشخصية 

وماريا ) ٢٠١١(لقدومي وسالمة اشارت دراسة كل من او .الشامله للمجتمع خدمة التنمية
الجامعي في التحصيل الدراسي وكان من  التوافقالى اھمية   (Maria,et al, 2009)واخرين
امعي والھمية يف الجتكالطلبه على ال لمساعدة منھجية االنشطه الالاالھتمام بتوصياتھا ضمن 

ا لتطوير برامج االنشطه بذلت جھود تقدمهرد والمجتمع فان الدول المالف ةالتعليم الجامعي في حيا
  . )١٩٨٧(لتحقيق حياة جامعيه متكامله الجوانب الكردي  الطالبيه

اذ  ،ومناھجة لبرامج التعليم الجامعي يسيا ومكمالھاما ورئ اًّ جزءاالنشطه الطالبيه  وتعد
لتي تقدم ضمن برامج ت المنظمه ابانھا مجموعه الخبرا) ١٣ص، ٢٠٠٢(الغامدي  ھايعرف

وما يندرج تحت كل ساني من ذھنيه وحركيه وانفعاليه، النمو االن جوانب جميعمحدده وتشمل 
، ١٩٩٩(الخولي يعد اذ  ،ھموميول ھمورغبات بةالطل لبيه حاجاتجانب من خبرات تعمل على ت

تتيح للطالب فرصة االتصال التي  النشاط الرياضي الجامعي من اكثر االنشطه) ٢٢٦ص
وله يلتف ح يالذوالنشاط لھذا المميزة لطبيعه بمجتمع الجامعه والتفاعل معه وذلك بسبب ا

  .الطالب واعضاء ھيئة التدريس واالداريون

لمؤثره في كان البد من اعادة النظر في العناصر ا، ياضي في الجامعهتطوير النشاط الرول
 عويسو) ١٩٩٣( السوطرينقال عن ) ٣، ص٢٠٠٤( الدرابيعاذ يشير الرياضه داخل الجامعه 

لھا اثار واضحة لكوادر الفنية المؤھله والحوافز اان تحديد االھداف وتوفير االمكانات و) ١٩٨٣(
  .في تطوير الرياضة الجامعية

وتنامي  ،جامعة النجاح الوطنيةالكاديمية والعمرانية في ونظرا للتطور الكبير والنھضة ا
في برامج  اتطور فقد شھدت،وطالبة الف طالب) ٢٠(اصبح يضاھي اعداد الطلبه بحيث 

من رسالة الجامعة  نابع وھذا ،النشاط الرياضي ومنھا كافة في المجاالت منھجيةاالنشطة الال
في من اجل تنمية الفرد  ،ياضية مساندة للبرامج االكاديميةبرامج االنشطة الربوصف  وفلسفتھا

 الفراغء وقت جميع النواحي البدنية والعقلية والفلسفية واالجتماعية باالضافة الى حسن قضا
والمساعده أيضاً في التخفيف من  والعدوان ،الكثير من الممارسات السلبية كاالدمان والوقايه من

باإلضافه إلى  ط الدراسة واإلمتحاناتونتيجة لضغ فسية التي يتعرض لھا الطلبةط النالضغو
 ت الوطنية بالكفاءات الرياضيهالمنتخبا رفدإستغالل الطاقات البشرية واإلستفاده منھا في 

  .والوصول بھم إلى المستويات العليا
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نشطة التأثيرات اإليجابية من ممارسة األأن الى  )١٩، ص٢٠٠٨( يشير المطيريو
الحركة ، ومنھا الحد من ضعف الصحة المحافظة علىالرياضية تكمن في أنھا تساھم في 

والسكري وأمراض القلب وإحداث التغيرات اإليجابية في شخصية الممارس للنشاط الرياضي 
الدرابيع  يذكرو، وتنمية مفھوم الذاتالقلق وتحمل ضغوط الحياة  باإلضافه إلى خفض مستوى

أن النشاط الرياضي في صورته الجديده ونظمه ) ١٩٩٦(عوض هللا عن ال نق )١٢ص ،٢٠٠٤(
لح في إعداد المواطن الصا وعنصر فاعلميادين التربية من  ميدان مھمالسليمه وبألوانه المتعدده 

يمارس  جعله قادراً على أنتمن التكيف مع مجتمعه و تمكنهزويده بخبرات ومھارات واسعه بت
الصحه تكسب الجسم فممارسة األنشطه الرياضيه  وتحديات العصر التطورات حياته بمواكبة

ً تفيصبح الفرد أكثر قدرة على العمل وما ت والفرد أكثر  .طلبه من مواقف تجعل العقل نشيطا
ً تجعله أكثر قبوالً في المجتمع ذلك إضافه الى ، إستعداداً للتفكير واإلستيعاب كما تكسبه قيما

أن اإلشتراك في الى ) Annemarie & Roland, 2011, p.6( ت انميرا وروالندأشار
  . والتوتر والقلق لدى الطلبة النفسيةيساھم في التخلص من الضغوط  منھجيةاألنشطه الال

وشمروخ  Schaeferg,et al, 2011)( جريل كل من شيفير أشارت دراسةحيث 
اإلجتماعيه تنمي العالقات  ومنھا الرياضيه همنھجياألنشطه الال ان )٢٠١١(وخصاونه 

 ١٩٨٣ستحداث قسم النشاط الرياضي عام با ةومن أجل ذلك قامت الجامع ،والصداقة لدى الطلبه
 ،وتدريب الفرق الرياضيه ،إدارة النشاط الرياضيبإذ يقوم ھذا القسم  ،ورفده بالكوادر المؤھله

تنظيم  فه الىفي أوقات الفراغ باإلضا الطلبية هورعاية األنشط ،وتزويدھم بالمھارات المختلفه
البطوالت الداخليه لكليات الجامعه وتنظيم البطوالت على مستوى الوطن وذلك من أجل التخفيف 
من عبء المتطلبات األكاديميه وإشباع حاجاته ورغباته وإن إستحداث ھذا القسم جاء من أجل 

طالبھا بل تبث  مسانده البرامج األكاديميه على إعتبار أن ھدف الجامعه ليس فقط تقديم العلم إلى
التي تمكنھم من خوض غمار الحياة وتنمي لديھم المواھب واإلستعدادات االيجابية فيھم القيم 

البرامج التي يقدمھا قسم النشاط الرياضي في الجامعه لھا دور ھام في حياة  تعدالخاصه لذا 
د من قبل إدارتھا الطلبه داخل الجامعه وخارجھا كما تحظى الرياضه في الجامعه في إھتمام متزاي

وبروز فرقھا الرياضيه  معه على المستوى العربي والدولي،ا لھا من دور في شھرة الجالم
المختلفه على الصعيد التنافسي والجامعه تھتم في النشاط الرياضي داخل الجامعه وخارجھا 

ي والعربي باإلضافه إلى تنظيم مسابقات في كافة األلعاب من خالل اإلنفتاح على المجتمع المحل
لعربي الوديه وكذلك المسابقات الرسمة لالتحاد ا والدولي من خالل المشاركة في المسابقات

وخصصت مبالغ كبيره ضمن موازناتھا لمثل ھذه األنشطه وإنشاء العديد من المرافق  .والدولي
ً من خالل التفو ق الرياضي الرياضيه المميزه باإلضافه إلى إستقطاب المتمييزين رياضيا

أن الجامعات أصبحت تعرف من ) ١٧، ص ٢٠٠٤( الدربيعويشير المعمول به في الجامعه، 
خالل نشاطھا الرياضي وتألق فرقھا الرياضيه وأن اإلنتصارات الرياضيه في الجامعه أصبحت 

لذلك خصصت مبالغ . تفسر على أنھا إنتصاراً للنظام األكاديمي واإلداري الذي تديره الجامعه
ات الرياضية التي تشترك بھا في شتى األلعاب مستخدمه ذلك كوسيله إعالمية كبيرة للمنافس

 ف الخوليللجامعه بجانب المنشورات العلميه ومساھمه الجامعات في خدمة المجتمع ويعر
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نسان والتي كل ألوان النشاط البدني التي يقوم بھا اإل والنشاط الرياضي ھ) ٢٢٥، ص ١٩٩٩(
أحد األنشطه البشرية  انه )٣٠، ص١٩٩٢(بينما يعرفه عالوي شكل عام يستخدم فيھا بدنه ب

أن النشاط ) ٢٤، ص١٩٧٩(الھامه التي تھدف إلى تربية الفرد تربية متزنه إذ يؤكد إبراھيم 
  .حركية إال أن غايته تربوية الرياضي وإن كانت وسيلته

ل النشاط الرياضي داخ ان ھناك اتجاھان في ممارسة) ٣٠، ص١٩٩٢(يشير عالوي و
   :الجامعة

  االول التجاها
ما من العمل التربوي اذ انھا الجامعه او الكليه التي تعتبر نوعا ھا تمثيلرض المنافسات وبغ
  .واالراديةالتاثير على تنمية وتطوير قدرات الفرد وتشكيل سماته الخلقيه  فيم بنصيب وافر تساھ

  االتجاه الثاني
، ١٩٩٩( عهباط ترويحي اذ يشير ربافيكون من خالل استخدام النشاط الرياضي كنش

ان النشاط الترويحي يھدف الى احساس الفرد بالمتعه عند ممارسته والترويح عن النفس ) ١٤ص
ن وضع برامج خاصه وتحت اشراف مدربيويكون ذلك من خالل . واستثمار وقت الفراغ

كافة الطلبه في  جيه تمكنومشرفين لقاعات االنشطه الداخليه والمالعب سواء الداخليه والخار
وحثھم وتحفيزھم على ممارسة النشاط الرياضي وتنمية ھواياتھم المختلفه للترويح عن الجامعة 

  .انفسھم في اوقات الفراغ

تي نيه كاي نشاط اخر لھا اھدافھا الوبرامج االنشطه الرياضيه في جامعه النجاح الوط
لمتاحه حيث يھدف النشاط الرياضي في تسعى الى تحقيقھا من خالل االمكانات الماديه والبشريه ا

و المتكامل المتزن للفرد الى اقصى ما تسمح به استعداداته مجامعه النجاح الوطنيه الى تنمية الن
لتي تتناسب مع خصائص مرحلة االفاعله في االنشطه الرياضة و عن طريق المشاركه وامكاناته

   .التعليم الجامعي

 والمشابھةباحث لالدب التربوي والدراسات السابقة في ضوء ما سبق ومن خالل مراجعة ال
 ً   :ھذه الدراساتبعض من الدراسة يتم عرض  الھدافمع  وانسجاما

بدراسة ھدفت التعرف الى الفوائد االجتماعية الناتجة عن ) ٢٠١١(قام شمروخ وخصاونة 
شوائية من ولتحقيق ذلك تم اختيار عينه ع.ممارسة النشاط الرياضي لدى طلبة جامعة اليرموك 

وصفي لمالئمة طالبا وطالبة، وقد تم استخدام المنھج ال) ٩٨٦( طلبة جامعة اليرموك تكونت من
وبعد ، فقرة لھذا الغرض )٢٢(، وقد قام الباحثان بتصميم استبيانة مكونة من وطبيعة ھذه الدراسة

ة عن ممارسة النشاط جمع البيانات وتحليلھا احصائيا اظھرت النتائج ان الفوائد االجتماعية الناتج
، الروابط االجتماعية والفوائد االجتماعية لشخصيتهالتفاعل االجتماعي والفوائد : الرياضي ھي

االجتماعية الثقافية واالنتماء للجامعة مرتبة تنازليا ھذا يدل على اھمية ممارسة النشاط الرياضي 
وق ذات داللة احصائية في الترويحي لدى طلبة الجامعة، ولذلك اظھرت النتائج عدم وجود فر
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استجابات الطلبة على مجالي االنتماء للجامعة ومجال التفاعل االجتماعي تبعا لمتغيرات الجنس، 
  . كما اظھرت وجود فروق ذات داللة احصائية عند بقية المجاالت لصالح الذكور

نشاط بدراسة ھدفت للتعرف على العوامل التي تؤثر على تطوير ال) ٢٠٠٨(وقام المطيري 
الرياضي في جامعات المملكة العربية السعودية من وجه نظر ھيئة التدريس باقسام التربية 

والى التعرف الى درجة االختالف في عوامل تطوير  ،الرياضية واراء اداري النشاط الرياضي
النشاط الرياضي بين اراء ھيئة التدريس باقسام التربية الرياضية واراء اداريين النشاط 

ولتحقيق اھداف الدراسة اعتمد الباحث المنھج الوصفي مستخدما االستبانة اداة . ضيالريا
االھداف، الكوادر البشرية، االمكانيات ( حيث اشتملت االستبانة على سبع محاور وھي. للدراسة

وتم تطبيقھا على افراد عينة الدراسة المكونة من ) المادية، االعالم، االتصال، الحوافز، التقويم
فردا وھم جميع اعضاء ھيئة التدريس في اقسام التربية البدنية واالداريون والعاملون في ) ٨٦(

ادارة النشاط الرياضي في جامعات المملكة العربية السعودية والتي تضم اقسام التربية 
الرياضية، وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج من اھمھا، عدم وجود فروق ذات داللة 

اء ھيئة التدريس واراء االداريين في الجامعات حول عوامل تطوير برامج احصائية بين ار
االنشطة الرياضية والى وجود فروق بين اراء االداريين في جامعة الملك سعود، واالداريين في 

 .حول عوامل تطوير النشاط الرياضي جامعة ام القرى وجامعة طيبا

التعرف  والتي ھدفت) Fairclongh, sj.; Stratton 2006(فرنجلون، وستيرتن دراسة 
حيث تم  ،في االنشطة الرياضية هبراك الطلتاثر التربية الرياضية في تحسين مستويات اش الى

وتكونت عينة الدراسة من طالب وطالبات الجامعة في  ،استخدام المنھج الوصفي التحليلي
وقد توصلت  ،جامعةمثلون المستويات التعليمية واالقسام العلمية في اليمختلف التخصصات 

في االنشطة الرياضية  هالدراسة الى ان استخدام وسائل وتقنيات التعليم يزيد من مشاركة الطالب
وكذلك ) كرة سلة ،جمباز، كراتيه(بعض المباريات ووالتي تعرض  ةم الرياضيالوذلك كاالف

   .النشرات واللوحات كمكان لعرض االنجاز الرياضي

 اتخاذ على بالقدرة وعالقتھا الرياضية األزمات  عنوانھا دراسة) م٢٠٠٥ (جميل وأجرى
 األزمات على التعرف إلى ھدفت ".المنيا محافظة شباب بمراكز اإلداريين القادة لدى القرار

 واتخاذ الرياضية األزمات بين العالقة إلى باإلضافة المنيا، محافظة شباب بمراكز الرياضية
 الوصفي المنھج الباحث استخدم وقد المنيا، بمحافظة شبابال بمراكز واإلداريين للقادة القرار

 تم بالمراكز اإلدارة مجالس وأعضاء مدير من) ٩٠ (الدراسة عينة وبلغت  .المسحي باألسلوب
 وتحليل الشخصية، والمقابلة االستبيان، الباحث استخدم وقد .العشوائية بالطريقة اختيارھم
 وجود الدراسة نتائج أھم ومن .البيانات لجميع كأدوات الشخصية والمالحظة والسجالت، الوثائق
 :في وتتمثل المنيا بمحافظة الشباب بمراكز األزمات من عدد

 خاطئة، تفسيرات والقوانين اللوائح بعض تفسير أھمھا ومن :اإلدارية القرارات أزمات .١
 . الشباب بمركز للعمل المنظمة والقوانين اللوائح تطبيق وعدم

 .الرياضية واألجھزة األدوات لتوفير المخصصة المالية الموارد نقص لمث: مالية أزمات .٢
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 .بالمراكز جديدة إنشاءات لعمل المخصصة والموارد التمويل وضعف .٣

 تنفيذ وعدم الرياضية األلعاب لبعض أكفاء مدربين وجود عدم أھمھا ومن: األنشطة أزمات .٤
 .بالمراكز المالئم بالشكل النشاط خطة

 .المستفيدين من الشباب مراكز على التردد ضعف أھمھا نوم: العضوية أزمات .٥

 وعدم الشباب مراكز بعض ومنشئات مباني تھالك أھمھا ومن: واألبنية المنشآت أزمات .٦
 .المراكز ببعض رياضية ومنشآت مالعب وجود

 المعوقات على التعرف إلى ھدفت بدراسة  (Yonug,et.al 2003)وآخرون يونج قامتو
 وقد. الرياضيةالترويحية األنشطة في األمريكية الكليات طلبة مشاركة على وتأثيرھا المدركة
ً  )٤١٦(من  الدراسة عينة تكونت  في الرياضية الترويحية لألنشطة الممارسين غير من طالبا
 العائلة، الدراسة أو أو العمل بسبب كاف وقتا وجود عدم أن النتائج وبينت. الجامعي الحرم
  .الطلبة لدى مدركين معوقين أقوى كانت للطلبة المتاحة ةاألنشط معرفة عدم وكذلك

 جامعة لطالب الرياضية األنشطة برامج تقويم بعنوان )٢٠٠٠(وفي دراسة قام بھا الخالد 
ً  )٤٣٢: (التالي النحو على موزعه )٤٦٥( الدراسة عينة بلغت وقد بالرياض، سعود الملك  طالبا

 وكانت .المسحية بالطريقة الوصفي المنھج الباحث خدمواست عشوائيا، اختيارھم تم إدارياً  )٣٣(
 برامج في بانتظام الطالب مشاركة على تؤثر التي المعوقات بعض وجود الدراسة أھم نتائج
 حوافز وجود وعدم السكن، وبعد بالجامعة، الداخلي السكن إلغاء :في تتمثل الرياضية األنشطة

 الرياضيين المشرفين عدد في نقص وجود ي،التنافس الرياضي النشاط في مالية للمشاركين
 األنشطة في المستخدمة الرياضية األدوات كفاية عدم بالجامعة، الرياضية المنفذين لألنشطة
 .لالستعمال صالح غير بعضھا أن الرياضية وكذلك

 الحياة طبيعة على للتعرف ھدفت (Nisnimoto, 1997) نيسنيموتو بھا قامت دراسة وفي
 العناصر على بالتركيز مشكالت من يعتريھا وما بالجامعات الرياضيون طالبال يعيشھا التي
 وطلبة رياضيين كونھم ناحية من كلياتھم في الرياضيين ھؤالء من المتوقعة األدوار تحدد التي

 على الدراسة وأجريت .شخصياتھم وطبيعة بسلوكياتھم عالقة لذلك وھل الوقت نفس في دارسين
 المتحدة الواليات من الغربية الواليات في مختلفة جامعات من اختيروا عبينال ثمانية قوامھا عينة

 الالعبين ملفات واستعراض والمالحظة، المقابلة، أسلوب الباحثة واستخدمت. األمريكية
 كالعبين الطالب يعيشونھا التي التناقضات بعض ھناك أن الدراسة نتائج وأوضحت. الخاصة
 والذاتية واالجتماعية، الذھنية، للجوانب واالنتباه االھتمام زيادة ةوأھمي الوقت، نفس في وكطلبة
 بالشؤون المختصين الباحثة أوصت كما لتحسينھا، محاولة في الرياضيون بالطلبة المتعلقة
 البشرية خبراتھم استغالل لحسن الرياضيون الطلبة يعيشھا التي الظروف وتسھيل بفھم الطالبية
  .الجوانب ھذه مع بالتعامل خاصةال اإلرشادية والتثقيفية
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الدراسات السابقة فقط  نتائجوفي ضوء عرض نتائج الدراسات السابقة الحظ الباحث ان 
و في حدود علم الباحث ان ھذه الدراسة ھي االولى ، ھي التي تشير الى وضوح الدراسه الحالية

  . ء مثل ھذه الدراسهيؤكد على اجرا وھذا. في البيئه الفلسطينية التي تناولت ھذا الموضوع
  

  الدراسةمشكلة 
من المراحل الھامة في حياة الشباب، حيث تعمل على تحقيق ميولھم  تعد المرحلة الجامعية

التربوية والصفات الخلقية  المبادئواستعدادھم واحتياجاتھم ومن خاللھا يمكن تجسيد 
ية في الجامعات ھي من ابرز الرياض باألنشطةالبرامج الرياضية المتمثلة  أنوبما  .واالجتماعية
ومن خالل معايشة الباحث للواقع الرياضي في  ھر الحياة اليومية لھذه الجامعات،سمات ومظا

الجامعات الفلسطينية بشكل عام وجامعة النجاح الوطنية بشكل خاص، حيث المرافق والمنشآت 
الرياضي، والمتابعة والحوافز المادية والمعنوية للطلبة، والعمل بنظام التفوق الرياضية، 

اإلعالمية ألنشطة الجامعة الرياضية، وللوقوف على العناصر المؤثرة في تطور النشاط 
الرياضي داخل الجامعة، ارتأى الباحث القيام بھذه الدراسة من أجل الوقوف على عوامل تطور 

ف الوقوف النشاط الرياضي في جامعة النجاح الوطنية من وجھة نظر طلبة الفرق الرياضية، بھد
  . على جوانب القوة وتدعيمھا وجوانب الضعف وعالجھا وإيجاد الحلول المناسبة لھا

  
  تساؤالت الدراسة

ماعوامل تطور النشاط الرياضي في جامعة النجاح الوطنيه من وجھة نظر طلبة الفرق  .١
  الرياضيه ؟

النجاح ھل ھناك فروق ذات دالله احصائية في عوامل تطور النشاط الرياضي في جامعه  .٢
 ؟) ، والجنس، والمستوى الدراسياللعبه(غيرات تمى لاالوطنية تعزي 

  
  أھمية الدراسة

  تكمن اھمية الدراسه في االتي 

 الحوافزلجامعة ومنھا االمكانات المادية، ودراسة عوامل تطوير النشاط الرياضي في ا .١
  .الجامعةھذه الحوافز في تطوير النشاط الرياضي في  ةاالتصال واھميو ،االعالمو

االنشطة  جيه جھود المسؤولين والعاملين عنان تساھم الدراسة الحالية في تويتوقع  .٢
الرياضية في الجامعة عند التخطيط وتنفيذ برامج االنشطة الرياضية وكذلك االمكانات 

 .والحوافز واالعالم واالتصال

عات الفلسطينية على مستوى الجام األولى -في ضوء علم الباحث –الدراسة الحالية  تعتبر .٣
  .الرياضي على المستوى الجامعي ھتمت بدراسة عوامل التطور للنشاطوالتي ا
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عوامل تطور  حولالجراء دراسات اخرى مرشدا وموجھا من المتوقع ان تكون الدراسة  .٤
 .النشاط الرياضي في الجامعات

  
  اھداف الدراسة

  :سعت الدراسة الى تحقيق االھداف االتيه

تطور النشاط الرياضي في جامعة النجاح الوطنية من وجه نظر طلبة التعرف الى عوامل  .١
  .الفرق الرياضية

التعرف الى درجة االختالف في عوامل تطور النشاط الرياضي في جامعة النجاح الوطنية  .٢
 .)المستوى الدراسيالجنس، اللعبة، ( الى متغيرات  تبعا

  
  مجاالت الدراسه

  -:تي تمثلت مجاالت الدراسه الحاليه في اال

  .ةوطالب طالباً◌ً ) ٥٧(وعددھم  الرياضيةطلبة الفرق : المجال البشري .١
 .جامعه النجاح الوطنيه :المجال المكاني .٢
الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  في الدراسة إجراءتم  :المجال الزماني .٣

ما بين  الواقعة الفترة م، حيث تم توزيع األداة على أفراد عينة الدراسة في ٢٠١١/٢٠١٢
 م ٢٠١٢\٢\٢٠- ٢٠١١\٢\١٥

  
  الطريقه واالجراءات

 :تمثلت اجراءات الدراسة الحالية في اآلتي

  منھج الدراسه
  .ألغراض الدراسه لمالئمتهمنھج الوصفي التحليلي باتباع ال قام الباحث

  مجتمع الدراسه
نجاح دراسه من طلبة الفرق الرياضيه الجماعيه والفرديه في جامعة اليتكون مجتمع ال
ً والعبة، العب )١٣٣(الوطنيه البالغ عددھم   من فرق األلعاب الجماعيهوالعبة  العبا) ٨٣(ا

   .من فرق االلعاب الفرديهوالعبة العبا ) ٥٠(و

  عينة الدراسه
من فرق  والعبة العبا )٢٠( بحيث تتضمن ،تم اختيار عينه الدراسه بالطريقه العشوائيه

استبيانه  )٥٧(حيث تم توزيع  ،من فرق االلعاب الجماعيه عبةوال العبا )٣٧(و االلعاب الفرديه
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يبين ) ١(والجدول رقم  بعد جمع البيانات تم اجراء التحليل االحصائي،و ،وتم استرجاعھا كامله
  .الجنس واللعبة والمستوى الدراسي اتتوزيع عينه الدراسه تبعا لمتغير

  .)٥٧(ن .س واللعبة والمستوى الدراسيالجن اتتوزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير: )١(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  مستويات المتغير  المتغيرات
  ذكر  الجنس

  أنثى
  المجموع

٤٤  
١٣  
٥٧  

٧٧٫٢%  
٢٢٫٨%  
١٠٠%  

  جماعية  اللعبة
  فردية

  المجموع

٣٧  
٢٠  
٥٧  

٦٤٫٩%  
٣٥٫١%  
١٠٠%  

  أولى  المستوى الدراسي
  ثانية
  ثالثة
  رابعة

  المجموع

١٠  
١٢  
٢٠  
١٥  
٥٧  

١٧٫٥%  
٢١٫١%  
٣٥٫١%  
٢٦٫٣%  
١٠٠%  

  
  اداة الدراسه

لجمع البيانات والمعلومات حيث تم ة قام الباحث بإستخدام اإلستبانه كأداألغراض الدراسه 
  : االتية اً للخطواتفقاعدادھا و

) ٢٠٠٨ المطيري،(ع العلميه المتخصصه اطالع الباحث على بعض الدراسات والمراج .١
 ).٢٠٠٤ ،بيعاالدر(و

تعكس عوامل تطور النشاط ) ٤(محاور انه مكونه بصورتھا األوليه من يتم بناء إستب .٢
بكل محور والفقرات الخاصه المحاور الرياضي في جامعه النجاح الوطنيه حيث تم تحديد 

 .من ھذه المحاور

خبراء من الحاصلين على ) ٥(ستبانه على مجموعه من الخبراء وبلغ عددھم االتم عرض  .٣
أمام كل ) غير مناسب، مناسب(وقد تم وضع خانتين  ة،الرياضي ةدرجة الدكتوراه في التربي

العبارات  ماما) صح( ةيبدي الخبراء رأيھم بوضع عالمبحيث من عبارات اإلستبانه  ةعبار
في حالة عدم موافقته  مناسبغير  ةفي حالة موافقته وتحت خان مناسبة التي اختارھا تحت خان

الفقرات على قرات كما يرونه مناسب حيث شملت وذلك لحذف أو تعديل أو اضافه بعض الف
 :ةالتالي وذلك ضمن المحاور ة،اضي في الجامعاألمور التي تساعد على تطور النشاط الري
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 .ةفقر )١١(ويحتوي على  ةاالمكانات الماديمحور   .أ 
 .فقرات) ٦(الحوافز ويحتوي على محور   .ب 
 .فقرات) ٩(اإلعالم ويحتوي علىمحور   .ج 
 .فقرات) ٨(على  اإلتصال ويحتوي محور  .د 

لم  ،درجات) ٣(لھا  موافق :اإلستجابات وھي سلم اإلستجابه لإلستبانه من ثالثةوتكون 
  .درجه )١(لھا  غير موافق، درجه )٢(لھا و أكون رأي

وقد تم صياغه جميع الفقرات بصيغه ايجابيه ألنھا تمثل عوامل التطور للنشاط الرياضي 
  .ةفي الجامع

ن ھذه العبارات مناسبه وذلك بعد إجراء التعديالت وفقا ألرائھم وقد إتفق الخبراء على أ
في عوامل تطول  ةوفي ضوء ما أسفرت عنه مواقف الخبراء في مدى مناسبة العبارات الخاص

رة استبيان تم تجميع ھذه العبارات ووضعھا في صو الرياضي في جامعة النجاح الوطنيةالنشاط 
 رأيھم في عوامل تطور نشاطھم في جامعه النجاح الوطنيه وذلك إلبداء ،لطلبة الفرق الرياضيه

  .وقد تم اعتماد العبارات التي اجمع عليھا ثالث خبراء فأكثر
  

  صدق األداه
من ) ٥(بصورتھا األوليه على  االداه استخدام صدق المحتوى بحيث تم عرضبقام الباحث 

األخذ في مالحظات المحكمين وتم  ،ھل الدكتوراه في التربيه الرياضيةالمحكمين من حملة مؤ
الفقرات التي لم  حيث تم حذف، تعديل بعض الفقرات اوفيما يرونه مناسب من حذف أو إضافه 

  .فقره) ٣٤(وبھذا أصبح عدد الفقرات ) ٥(محكمين فأكثر من أصل ) ٣(يجمع عليھا 
  

  ثبات األداه
باستخدام  الداخلي تم إحتساب ثباتھا عن طريق االتساقبعد التأكد من صدق اإلستبانه 

طالبا ) ٥٧(عينه الدراسه البالغ عددھا على  )Alpha chronbach(كورنباخ ألفا  معادلة
  .يوضح ذلك) ٢(لجامعه والجدول رقم وطالبه من طلبة الفرق الرياضيه في ا

  .لدرجه الكليه بحسب معادل كورنباخ ألفاامعامل الثبات لمحاور الدراسه و: )٢(جدول 

  معامل الثبات  الدراسة محاور
  ٠٫٨٨  االمكانات المادية

  ٠٫٩١  الحوافز
  ٠٫٨٧  االعالم
  ٠٫٩٢  االتصال
  ٠٫٩٤  يلالثبات الك
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في ) ٠٫٩٢-٠٫٨٧(األداه تراوحت بين  الجدول أن معامالت الثبات على محاوريتضح من 
  .عال ويفي باغراض الدراسةيعبر عن معامل ثبات وھذا ) ٠٫٩٤( ككلكان ثبات األداه حين 

 
  متغيرات الدراسه

  :اشتملت الدراسه على المتغيرات االتيه 

 )Indeependent variables( :ةتغيرات المستقلمال -

  .)ذكر وانثى(الجنس ولھا مستويان   .أ 

  .)فردية وجماعية( اللعبه ولھا مستويان  .ب 

  .)رابعة، ثالثة، ثانية، اولى(المستوى الدراسي وله اربع مستويات   .ج 

تتمثل في استجابه افراد عينة الدراسه  )Indeependent variables( :المتغيرات التابعه -
  .على محاور االداه والدرجة الكليه

  
  المعالجات االحصائية

الرزم اإلحصائيه للعلوم برنامج من أجل اإلجابه على تساؤالت الدراسه استخدم الباحث 
  :اإلحصائيه األتيه التصاميموذلك بإستخدام ) SPSS( اإلجتماعيه

لالجابه عن السؤال االول والمتعلق بعوامل  والنسب المئويهوسطات الحسابيه إيجاد المت .١
 .تطور النشاط الرياضي

من اجل  )Independent test( التباين االحاديلمجموعتين مستقلتين وتحليل ) ت( اختبار .٢
 .االجابه على السؤال الثاني فيما يتعلق بمتغير كل من الجنس واللعبه

ني في ما يتعلق االجابه عن السؤال الثا (One Way ANOVA) التباين االحاديتحليل  .٣
 .بالمستوى الدراسي

لبيان درجة التباين لمجاور الدراسه والدرجه  )Cronbach Alpha(معادله كورنباخ ألفا  .٤
 .الكليه لالداه

  
 نتائج الدراسة ومناقشتھا

  علىالنتائج المتعلقة بالتساؤل االول و الذي نص : اوال 
 ،االتصال(ل تطور النشاط الرياضي في حامعة النجاج الوطنية في المحاور ما درجة عوام

  من وجھة نطر طلبة الفرق الرياضية ؟ ) االعالمو ،االمكانات الماديةو ،الحوافزو
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التساؤل استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة ولكل محور  عنلالجابة 
ئج بينما نتا ،تبين ذلك) ٣،٤،٥،٦،٧( الجداول رقم ونتائج ،ةمن المحاور الدراسية و للدرجة الكلي

االتية  يوضح خالصة النتائج، ومن اجل تفسير النتائج تم اعتماد النسب المؤية) ٧( رقمالجدول 
  : )٢٠١٠(سة كل من القدومي والخواجا بناءاً على درا

  فاكثر درجة تساھمية عالية % ٧٠
  درجة تساھمية متوسطة % ٥٩٫٩-٥٠
  درجة تساھمية منخفضة % ٥٠من اقل 

 االتصالمحور  .١
ب المئوية لدرجة عوامل تطور النشاط الرياضي في سالمتوسطات الحسابية والن :)٣(جدول 

  .)٥٧= ن (جامعة النجاح الوطنية في محور االتصال من وجھة نطر طلبة الفرق الرياضية 

متوسط   الفقرات الرقم
  االستحابة

النسبة 
 الدرجة %المئوية 

عقد اللقاءات الدورية بين المشرفين والطلبة   ١
  واعضاء الفرق الرياضية 

  عالي  ٩٥  ٢٫٨٥

عقد اللقاءات الدورية بين المسؤولين في ادارة   ٢
  النشاط الرياضي وبين الطالب في الجامعة 

  عالي  ٩٣٫٣٣  ٢٫٨٠

تنظيم اللقاءات العلمية مع طلبة الجامعة لتوعيتھم   ٣
  بفوائد النشاط الرياضي 

  عالي  ٨٩٫٣٣  ٢٫٦٨

االھتمام بتزويد الطلبة بمواعيد التدريب لالنشطة   ٤
  الرياضية 

  عالي  ٩٧٫٣٣  ٢٫٩٢

االھتمام بتزويد الطالب بمواعيد البطوالت   ٥
  الرياضية 

  عالي  ٩٨٫٦٦  ٢٫٩٦

االھتمام بمتابعة التحصيل الدراسي للطالب   ٦
المشاركين في برامج االنشطة الرياضية التنافسية 

  لنشاط الرياضي بقسم ا

  عالي   ٩٠٫٣٣  ٢٫٧١

االھتمام بمتابعة التحصيل الدراسي للطلبة   ٧
المشاركين في المنتخبات الرياضية الجامعية 

  التابعة لقسم النشاط الرياضي 

  عالي  ٨٨  ٢٫٦٤

تشكيل لجان للعالقات العامة لكي تتولى اعمال   ٨
  التنسيق للبطوالت الرياضية في الحامعة 

  عالي  ٩٠  ٢٫٧٠

  عالي  ٩٢٫٦٦  ٢٫٧٨  الدرجة الكلية

  .درجات) ٣(اقصى درجة لالستجابة *
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ان درجة عوامل تطور النشاط الرياضي في جامعة النجاح الوطنية ) ٣(يتضح من الجدول 
من وجھة نظر طلبة الفرق الرياضية لمحور االتصال كانت عالية على جميع الفقرات حيث 

وفيما يتعلق بالمستوى الكلي لعوامل  .%)٧٠(ثر من النسبة المئوية لالستجابة عليھا اك بلغت
ور االتصال كان عاليا حيث وصلت في جامعة النجاح الوطنية تبعا لمحتطور النشاط الرياضي 

  %)٩٢٫٦٦(النسبة المئوية لالستجابة الى 

 محور الحوافز  .٢
اضي في اط الريسب المئوية لدرجة عوامل تطور النشالمتوسطات الحسابية و الن :)٤(جدول 

  .)٥٧=ن(جامعة النجاح الوطنية في محور الحوافز من وجھة نظر الفرق الرياضية 

مستوى   الفقرات الرقم
  االستجابة

النسبة 
 الدرجة %المئوية 

لطلبة  وضع اسس ثابتة للحوافز المادية والمعنوية  ١
  الفرق الرياضية

  عالي  ٩٣٫٣٣  ٢٫٨٠

يعمل على وضع اسس ثابتة للحوافز المعنوية   ٢
  لطلبة الفرق الرياضية

  عالي  ٨٥٫٦٦  ٢٫٥٧

م الحوافز المادية للطلبة المتفوقين رياضيا في تقدي  ٣
  االلعاب المختلفة

  عالي  ٨٦٫٣٣  ٢٫٥٩

للطلبة ) التدريب المواصالت و(تقديم الحوافز   ٤
  اعضاء الفرق الرياضية

  عالي  ٨٥٫٦٦  ٢٫٥٧

تقديم المكافات التشجيعية المعنوية للطالب اعضاء   ٥
  لفرق الرياضيةا

  عالي  ٥٩٫٣٣  ٢٫٦٨

االھتمام بعقد اللقاءات العلمية لمناقشة القضايا ذات   ٦
  العالقة ببرامج االنشطة الرياضية في الجامعة

  عالي  ٨٤٫٦٦  ٢٫٥٤

  عالي  ٨٧٫٦٦  ٢٫٦٣  الدرجة الكلية

 .درجات) ٣(اقصى درجة لالستجابة  *

ي جامعة النجاح الوطنية من ان درجة تطور النشاط الرياضي ف) ٤( يتضح من الجدول
وجھة نظر طلبة الفرق الرياضية تبعا لمحور الحوافز كان عاليا على جميع الفقرات حيث كانت 

 .%)٧٠(النسبة المئوية لالستجابة عليھا اكثر من 

وفيما يتعلق بالمستوى الكلي لعوامل تطور النشاط الرياضي في جامعة النجاح الوطنية تبعا 
  %).٨٧٫٦٦(المئوية لالستجابة الى  عاليا حيث وصلت النسبة لمحور الحوافز كان



 ٢٥٧٣ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جمال شاكر

 ٢٠١٣، )١٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االمكانات الماديةمحور   .٣
النسب المئوية لدرجة عوامل تطور النساط الرياضي في المتوسطات الحسابية و: )٥(جدول 

 .)٥٧=ن( دية من وجھة نظر الفرق الرياضيةجامعة النجاح الوطنية تبعا لمحور االمكانات الما

مستوى   راتالفق الرقم
  االستجابة

النسبة 
  الدرجة  %المئوية 

رياضية تتناسب مع اعداد الطلبة  توفير منشأت  ١
  الممارسين لمختلف االنشطة الرياضية 

  عالي  ٩٣٫٣٣  ٢٫٨٠

مراعاة عوامل االمن والسالمة للطالب   ٢
المشاركين ببرامج االنشطة الرياضية داخل 

  ت الرياضيةأاالمنش

  عالي  ٩١  ٢٫٧٣

ت ن االستحمام المناسبة داخل المنشآاماك توفير  ٣
  الرياضية

  عالي  ٨٩٫٣٣  ٢٫٦٨

ت م باعمال الصيانة الدورية للمنسآمااالھت  ٤
  الرياضية

  عالي  ٩٢٫٣٣  ٢٫٧٧

وفير وسائل المواصالت الالزمة اثناء تنقل ت  ٥
  الفرق الرياضية

  عالي  ٩٢٫٦٦  ٢٫٧٨

عضاء الفرق ة ألمين المالبس الرياضيتأ  ٦
  لمناسبة لكل نشاط الرياضية ا

  عالي  ٩٠٫٣٣  ٢٫٧١

يعمل على توفير غرف تغير المالبس الكافية   ٧
  العداد الطلبة الممارسين لالنشطة الرياضية 

  عالي  ٩١٫٦٦  ٢٫٧٥

يعمل على إنشاء وحدات صحية لإلسعافات   ٨
  ت الرياضية االولية داخل المنشآ

  عالي  ٨٣٫٣٣  ٢٫٥٠

يثة في استخدام التقنية االلكترونية الحد  ٩
  المالعب الرياضية في الجامعة 

  عالي  ٨٤  ٢٫٥٢

توفير ميزانيات كافية لمعسكرات المنتخبات   ١٠
  الرياضية 

  عالي  ٨١  ٢٫٤٣

االھتمام بدعوة الشركات و المؤسسات لدعم   ١١
  البطوالت الرياضية الجامعية 

  عالي  ٨٤٫٦٦  ٢٫٥٤

  عالي  ٩٧٫٣٣  ٢٫٩٢  الدرجة الكلية

 .درجات) ٣( اقصى درجة لالستجابة *

ان درجة تطور النشاط الرياضي في جامعة النجاح الوطنية من ) ٥(يتضح من الجدول 
وجھة نظر طلبة الفرق الرياضية تبعا لمحور االمكانات المادية كان عاليا على جميع الفقرات 



 "......عوامل تطور النشاط الرياضي في جامعة النجاح الوطنية من "ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٧٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

وامل و فيما يتعلق بالدرجة الكلية لع .%)٧٠(حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة عليھا اكثر من 
تطور النشاط الرياضي تبعا لمحور االمكانات المادية كان عاليا حيث وصلت النسبة المئوية 

 .%)٩٧٫٣٣(لالستجابة الى 

 عالمإلامحور   .٤
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لدرجة عوامل تطور النساط الرياضي في  :)٦(جدول 

  .)٥٧=ن(الفرق الرياضية جامعة النجاح الوطنية في محور االعالم من وجھة نظر 

مستوى   الفقرات الرقم
  االستجابة

النسبة 
 الدرجة  %المئوية

م االھتمام بالتنسيق المستمر مع وسائل االعال  ١
نشطة الرياضية المختلفة للتغطية االعالمية لأل

  للجامعة

  عالي  ٨٤  ٢٫٥٢

ن والترويج لخطط وبرامج تكثيف الدعاية واالعال  ٢
  الجامعاتنشطة الرياضية داخل األ

  عالي  ٨٨٫٦٦  ٢٫٦٦

اختيار االماكن المناسبة داخل الجامعات عند   ٣
  االعالن والدعاية ببرامج االنشطة الرياضية

  عالي  ٩١  ٢٫٧٣

نشطة الدعاية واالعالن في وسائل تكثيف أ  ٤
  االعالم عند اقامة البطوالت الرياضية

  عالي  ٨٩٫٣٣  ٢٫٦٨

العالن عن التنويع واالبتكار في اعمال الدعاية و  ٥
  خطط وبرامج االنشطة الرياضية

  عالي  ٨٦٫٣٣  ٢٫٥٩

االعالن بوقت كافي قبل بدء االنشطة الرياضية   ٦
  داخل الجامعة

  عالي  ٨٧  ٢٫٦١

اصدار مطبوعات ثقافية لتدعيم الفرق الرياضية   ٧
  لدى الطلبة

  عالي  ٨٤  ٢٫٥٢

عالمية التطوعية من الطلبة في اللجان اإلتشكيل   ٨
مة في الدعاية والعالن ت للمساھمختلف الكليا
  نشطة الرياضية الجامعية المختلفةلبرامج األ

  عالي  ٨٨  ٢٫٦٤

ة رياضية دورية متخصصة عالميإصدار رسالة إ  ٩
  نشطة الرياضيةلتغطية األ

  عالي  ٨٦  ٢٫٥٩

  عالي  ٨٧٫٣٣  ٢٫٦٢  الدرجة الكلية

 .درجات) ٣(اقصى درجة لالستجابة  *

تطور النشاط الرياضي في جامعة النجاح الوطنية من  ان درجة) ٦( يتضح من الجدول
 ً ً عالم لمحور اإل وجھة نظر طلبة الفرق الرياضية تبعا قرات حيث كانت على جميع الف كان عاليا



 ٢٥٧٥ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جمال شاكر

 ٢٠١٣، )١٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيما يتعلق بالمستوى الكلي لدرجة عوامل  .%)٧٠(ستجابة عليھا اكثر من النسبة المئوية لإل
ً تطور النشاط الرياضي في جامعة النجاح ال ً لمحور اإل وطنية تبعا حيث وصلت  عالم كان عاليا

 .%)٨٧٫٣٣(استجابة الى النسبة المئوية إل
 

 النتائج المتعلقة بالتساؤل االولخالصة 
الترتيب و المتوسطات الحسابية و النسب المئوية لمحاور تطور النشاط الرياضي  :)٧(جدول 

  .اضيةفي جامعة النجاح الوطنية من جھة نظر طلبة الفرق الري

مجاالت تطور   الترتيب  الرقم
  النشاط الرياضي

متوسط 
  االستجابة

النسبة 
 %المئوية

  الدرجة

  عالي  ٩٧٫٣٣  ٢٫٩٢  االول  محور االمكانات المادية  ١
  عالي  ٩٢٫٦٦  ٢٫٧٨  الثاني   محور االتصال  ٢
  عالي  ٨٧٫٦٦  ٢٫٦٣  الثالث  محور الحوافز  ٣
  عالي  ٨٧٫٣٣  ٢٫٦٢  الرابع  محور االعالم  ٤

  عالي  ٩١٫٣٣  ٢٫٧٤  رجة الكليةالد

 .درجات) ٣(اقصى درجة لالستجابة  *

ان درجة عوامل تطور النشاط الرياضي في جامعة النجاح الوطنية ) ٧(يتضح من الجدول 
من وجھة نظر طلبة الفرق الرياضية كانت عالية حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة للدرجة 

محاور كانت اعلى درجة في محور االمكانات المادية فيما يتعلق في الو. %)٩١٫٣٣(الكلية 
 ويليه محور ،%)٩٢٫٦٦(بنسبة مئوية يليه محور االتصال وو ،%)٩٧٫٣٣(وبنسبة مئوية 

  .%)٨٧٫٣٣(واخيرا محور االعالم وبنسبة مئوية  ،%)٨٧٫٦٦(الحوافز وبنسبة مئوية 

تائج ھو كون الفئة ويرى الباحث ان من االسباب الرئيسية التي ادت الى مثل ھذه الن
المستھدفة في ھذه الدراسة تمثل الالعبين المتفوقين رياضيا ومن اصحاب التحصيل وتحقيق 
البطوالت الرياضية في الجامعة وخاصة ان الجامعة تقدم لھم كل عوامل التشجيع اضافة الى 

د مدرب لكل اضافة الى وجو، تقديم كافة الحوافز المادية والمعنوية من مالعب داخلية وخارجية
التابع لعمادة شؤون ) قسم النشاط الرياضي(لعبة والى وجود ادارة مستقلة للنشاط الرياضي 

و ھذا يتفق مع ما اشارت . الطلبة والذي يقوم بأعمال التخطيط والتنظيم والتقويم لبرامج االنشطة
المدربين والتي اشارت الى اھمية توفير ) ٢٠٠٥(وجميل ) ٢٠٠٢(اليه دراسه كل من الخالد 

ووضع برامج التدريب وفق االساليب العلمية وان . المؤھلين والمتخصصين لالنشطة ولكل لعبة
اعالن اسماء الطلبة في وسائل االعالم في الجامعة وخارجھا وعلى لوحات الشرف له دور كبير 

نيسنيموتو و) ٢٠٠٢(وھذا ما اشار اليه الخالد . في تطور النشاط الرياضي في الجامعة
)Nisnimoto, 1996(  للطالب المتفوقين رياضياالى اھمية تقديم الحوافز المادية والمعنوية، 

لرفع معنوياتھم وحث زمالئھم االخرين للوصول الى مستوياتھم وضرورة االھتمام بالطالب 



 "......عوامل تطور النشاط الرياضي في جامعة النجاح الوطنية من "ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٧٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

كما ان تقديم الحوافز المادية لطلبة الفرق  ،الموھوبين والمتميزين في االنشطة الرياضية
اھم في التزام الطلبة بالمواظبة على التدريب وااللتزام بالمباريات وھذا يتفق مع الرياضية س

ي نوعيتھا التووالتي اشارت الى االھتمام يالتجھيزات الخاصة باالدوات ) ١٩٩٩(دراسة ربايعة 
  .تم تزويد الطالب الرياضيين بھا

معة حيث يتم استغالل اما بالنسبة لمحور االعالم ودوره في تطور النشاط الرياضي في الجا
كافة الوسائل المتاحة في الجامعة لالعالن عن نتائج المباريات والبطوالت الرياضية باالضافة 
الى االعالن عن تشكيل الفرق الرياضية اضافة الى استخدام االماكن المناسبة داخل الجامعة 

كانت الودية او  وكذلك االعالن عن اي نشاط رياضي والبطوالت الرياضية والمباريات سواء
الرسمية حيث يوجد في الجامعة العديد من االماكن المناسبة التي يمكن استغاللھا عند االعالن 

الخ و يتفق ذلك مع …والدعاية لالنشطة الرياضية مثل مداخل الكليات والمطاعم والمدرجات 
رياضي على اھمية دور االعالم في تطوير دور النشاط ال)youngr.et.el 2003(دراسة و 

اذا الحرص على تغطية النشاطات الرياضية داخل الجامعات  ٢٠٠٧وھذا ما اكدة ابو طامع 
   .وانشطة االتحاد الرياضي من خالل تفعيل دور وسائل االعالم

 ،اما فيما يتعلق بمحور االتصال فيعتبر االتصال احد ركائز العمل االداري في الرياضة
نشاط الرياضي في الجامعة فيتم دائما تزويد طلبة الفرق ومن العوامل التي ساعدت على تطور ال

الرياضية بمواعيد التدريب ومواعيد البطوالت الرياضية وبما ال يتعارض مع البرنامج 
االكاديمي للطالب باالضافة الى متابعة الطلبة في النواحي االكاديمية وخصوصا عند تغيبه عن 

ت الودية والرسمية وھذا كله يساعد الطالب في المحاضرات اثناء تمثيله للجامعة في البطوال
) Nodirova, et.al, 2000( االنتظام بمواعيد التدريب و ھذا يتفق مع دراسة ندروفا واخرون

والتي اشارت الى اھمية وجود جداول زمنية تحدد فيھا اوقات التدريب ) ٢٠٠٤(والرميحي 
ناسب اوقات التدريب المباريات مع لطلبة الفرق الرياضية المختلفة باالضافة الى اھمية ت

  .اوقات الفراغ لديھمالبرنامج االكاديمي و

 علىالثاني و الذي نص  النتائج المتعلقة بالتساؤل: ثانيا

ھل توجد فروق ذات داللة واضحة لعوامل تطور النشاط الرياضي في جامعة النجاح "
الجنس، واللعبة، والمستوى  الى متغيراتالوطتية من وجھة نظر طلبة الفرق الرياضية تعزى 

 ؟ " الدراسي
تين مستقلتين على متغيري الجنس لمجموع) ت(لالجابة عن التساؤل تم استخدام اختبار 

لدراسي، وفيما يلي عرض متغير المستوى ا دام تحليل التباين االحادي علىبينما تم استخواللعبة، 
 :للنتائج
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 نسالج .١
مستقلتين لداللة الفروق في عوامل تطور النشاط لمجموعتين ) ت(نتائج اختبار  :)٨(جدول 

  .)٥٧= ن(الرياضي تبعا الى متغير الجنس 

مستوى   ت  اناث  ذكور  المحاور التسلسل
  انحراف  توسطم  انحراف  توسطم *الداللة

  ٠٫٨٠  ٠٫٢٤  ٠٫٤٧  ٢٫٧٦  ٠٫٢٨  ٢٫٧٩  االتصال  ١
  ٠٫٧٩  ٠٫٢٦  ٠٫٥٨  ٢٫٦٦  ٠٫٥٣  ٢٫٦٢  الحوافز  ٢
  ٠٫٩١  ٠٫١٠  ٠٫٥٧  ٢٫٩١  ٠٫٤٩  ٢٫٩٣  يةاالمكانات الماد  ٣
  ٠٫٦٦  ٠٫٤٤  ٠٫٦٨  ٢٫٥٦  ٠٫٤٨  ٢٫٦٣  االعالم   ٤

  ٠٫٨٩ ٠٫١٣  ٠٫٥٠  ٢٫٧٢  ٠٫٣٧  ٢٫٧٤  الدرجة الكلية

 .)٠٫٠٥(دال احصائيا عند مستوى  *

عوامل تطور في في  انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية) ٨(يتضح من الجدول رقم 
  .اح تبعا الى متغير الجنسالنشاط الرياضي في جامعة النج

 اللعبة .٢
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعوامل تطور النشاط الرياضي تبعا : )٩(جدول 

  .)٥٧=ن(لمتغير اللعبة 

مستوى   ت  فردية  جماعية  المحاور التسلسل
  انحراف  توسطم  انحراف  توسطم *الداللة

  ٠٫٤٥  ٠٫٧٦  ٠٫٤٥  ٢٫٧٤  ٠٫٢٤  ٢٫٨١  االتصال  ١
  ٠٫٣٠  ١٫٠٤  ٠٫٥٨  ٢٫٧٣  ٠٫٥٢  ٢٫٥٧  الحوافز  ٢
  ٠٫١٣  ١٫٥٢  ٠٫٥٨  ٢٫٧٩  ٠٫٤٤  ٣٫٠٠  االمكانات المادية  ٣
  ٠٫٤٦  ٠٫٧٤  ٠٫٥٧  ٢٫٥٥  ٠٫٥١  ٢٫٦٦  االعالم   ٤

  ٠٫٦٠ ٠٫٥٢  ٠٫٤٨  ٢٫٧٢  ٠٫٣٦  ٢٫٧٦  الدرجة الكلية

  .)٠٫٠٥(دال احصائيا عند مستوى *

عوامل تطور النشاط في  لة إحصائيةانه ال توجد فروق ذات دال) ٩(يتضح من الجدول رقم 
  .الرياضي في جامعة النجاح تبعا الى متغير اللعبة
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 المستوى الدراسي .٣
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعوامل تطور النشاط الرياضي تبعا  :)١٠(جدول 

  .)٥٧=ن(لمتغير المستوى الدراسي 

  المحاور التسلسل

  رابعة  ثالثة  ثانية  اولى

تم
سط
و

ف  
حرا

ان
  

م
سط
تو

ف  
حرا

ان
  

م
سط
تو

ف  
حرا

ان
  

م
سط
تو

ف  
حرا

ان
  

  ٠٫٢٤  ٢٫٧٩  ٠٫٣٩  ٢٫٧٧  ٠٫٣٩ ٢٫٨٤ ٠٫٢٧ ٢٫٧٥ االتصال  ١
  ٠٫٤٤  ٢٫٤٦  ٠٫٦٠  ٢٫٦٧  ٠٫٣٦ ٢٫٧٥ ٠٫٧١ ٢٫٦٥ الحوافز  ٢
االمكانات  ٣

 المادية
٠٫٤٠  ٢٫٩٩  ٠٫٥٢  ٢٫٨٨  ٠٫٦٠ ٢٫٩٥ ٠٫٥٤ ٢٫٩٠  

  ٠٫٥٤  ٢٫٦٢  ٠٫٥٨  ٢٫٦٠  ٠٫٣٣ ٢٫٧٦ ٠٫٦١ ٢٫٤٨ االعالم  ٤
 ٠٫٥٣ ٢٫٦٢ ٠٫٥٠ ٢٫٩٢ ٠٫٥٤ ٢٫٦٣ ٠٫٣٣ ٢٫٧٨  الدرجة الكلية

عوامل تطور النشاط الرياضي في نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في : )١١(جدول 
 ً   .الى متغير المستوى الدراسي جامعة النجاح تبعا

درجات  مصدر التباين المحاور
 الحرية

مجموع 
مربعات 
 االنحراف

ط متوس
 *الداللة )ف( المربعات

 بين المجموعات االتصال
  داخل المجموعات

المجموع

٣ 
٥٣  
٥٦

٠٫٠٥٥  
٦٫١٣٧  
٦٫١٩٢ 

٠٫٠١٨  
٠٫٩٢ ٠٫١٥ ٠٫١١٦ 

 بين المجموعات الحوافز
  داخل المجموعات

المجموع

٣ 
٥٣  
٥٦

٠٫٦١٧  
١٥٫٩٢٤  
١٦٫٥٤١ 

٠٫٢٠ 
٠٫٥٦ ٠٫٦٨ ٠٫٣٠ 

االمكانات
  المادية

 بين المجموعات
  عاتداخل المجمو

المجموع

٣ 
٥٣  
٥٦

٠٫١٢٤  
١٤٫٢٩١  
١٤٫٤١٥ 

٠٫٠٤١  
٠٫٩٢ ٠٫١٥ ٠٫٢٧ 

 بين المجموعات االعالم 
  داخل المجموعات

 المجموع

٣ 
٥٣  
٥٦ 

٠٫٤٤٤  
١٥٫٥٠٣  
١٥٫٩٤٧  

٠٫١٤  
٠٫٦٧  ٠٫٥٠  ٠٫٢٩  

 بين المجموعات الدرجة الكلية
  داخل المجموعات

 المجموع

٣ 
٥٣  
٥٦ 

٠٫١١٩  
٩٫٠٧٥  
٩٫١٩٤  

٠٫٠٤٠  
٠٫٨٧  ٠٫٢٣  ٠١٧١  

  ).٠٫٠٥=α(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
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عوامل تطور في في  انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية) ١١(يتضح من الجدول 
  .النشاط الرياضي في جامعة النجاح تبعا الى متغير المستوى الدراسي

طور النشاط الرياضي في عدم وجود فروق في عوامل ت يرى الباحث أن السبب فيو
تشابه ظروف  إلى عائد زى لمتغير جنس الطلبة واللعبة الممارسة والمستوى الدراسيالجامعة تع

إضافة الى العوامل الثقافية  ،التدريب من حيث المدربين واإلمكانات والحوافز المادية
الجنس واللعبة  في الجامعة بغض النظر عن متغير واإلجتماعية بين الالعبين والالعبات

  .والمستوى الدراسي
  
  ستنتاجاتاأل

  :ما يليفي ضوء نتائج الدراسة ومناقشتھا يستنتج الباحث 

من وجھة نظر طلبة ان مظاھر تطور النشاط الرياضي في جامعة النجاح الوطنية كان عالياً  .١
 .الفرق الرياضية

تطور النشاط الرياضي في الجامعة يليه  ان محور االمكانات المادية يعتبر من أھم عوامل .٢
 .ال والحوافز واإلعالمكل من محور اإلتص

متغيرات الدراسة المستقلة المتمثلة بجنس الطلبة ونوع اللعبة الممارسة والمستوى الدراسي  .٣
 .لم تكن ذات تأثير في عوامل تطور النشاط الرياضي في جامعة النجاح الوطنية

  
  التوصيات

  :في ضوء أھداف الدراسة ونتائجھا يوصي الباحث بالتوصيات اآلتية
ارة الجامعة على األسس العلمية في تخطيط وتنفيذ البرامج واألنشطة الرياضية اعتماد إد .١

 .بھدف زيادة رقعة مشاركة الطلبة في األنشطة الرياضية الترويحية

تدعيم مفھوم ممارسة الفتاة لألنشطة الرياضية داخل الحرم الجامعي من خالل تفعيل دور  .٢
ة للطالبات والمشاركة في المنافسات وسائل اإلعالم المختلفة وتشكيل الفرق الرياضي

 .الرياضية المختلفة

االھتمام باألنشطة الرياضية الفردية والجماعية وذلك من خالل المنافسات والبطوالت  .٣
 .الداخلية والخارجية

إبالء المزيد من االھتمام باألنشطة والبرامج الرياضية لذوي االحتياجات الخاصة بھدف  .٤
 .الجامعيةدمجھم وإشراكھم في الحياة 
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