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  ملخص
ة ال دفت الدراس اھمةھ ى مس ام تعرف ال راف نظ دوري الفلسطيني االحت ي ال ين  ف ي تحس ف

ة ي الضفة الغربي دم ف رة الق توى ك دربين، مس ام والم ين والحك ن الالعب ل م ر ك ة نظ ن وجھ  .م
ة ، المنھج الوصفي وذلك لمالئمته لطبيعة تساؤالت الدراسة انوأستخدم الباحث ا عين د  البحثأم فق

بته العباً يلعبون ف) 81(من تكونت  ا نس ذا يشكل م من حجم مجتمع %) 31(ي أربعة نوادي وھ
و .الدراسة م يمثل ة من أصل ) 4(ن وھ ا) 12(أندي أداة لجمع  انواستخدم الباحث، نادي تبانة ك االس

ات ات والبيان وم ، المعلوم رزم اإلحصائية للعل امج ال ا بواسطة برن م تحليلھ ات ت ع البيان د جم وبع
في تحسين ساھم االحتراف أن  :انتائج التي توصل إليھا الباحثومن أھم الن، )SPSS(االجتماعية 

ة دم في الضفة الغربي رفين مستوى كرة الق ام من للمحت دربين والحك ين والم ة نظر الالعب ، وجھ
رفين  دوري الفلسطيني للمحت ھناك عالقة ايجابية بين االحتراف ومستوى األداء لدى الفرق في ال

رفين ة ويوصي الباحث بضرور .بكرة القدم رق المحت ى ف ا عل إيجاد المنشات الرياضية وتوزيعھ
أھيلھم ، لضمان بنية تحتية جيدة لتطبيق االحتراف ام وت دربين وحك ة من م وادر الفني ز الك وتجھي

دة راف بصورة جي ام االحت ق نظ ى تطبي ل عل كل الصحيح للعم ا ، بالش ة وجعلھ ام باألندي االھتم
  .ف ليشمل المدربين والحكام االحتراشركات استثمارية ومحاولة توسيع 

 
Abstract 

This study aims at identifying the contribution of professionalism in 
developing the level of soccer game in west bank, the study sample was 
composed of (81) individual, which were randomly selected, the sample 
chosen were represented of 12 clubs, after data collection, the data were 
analyzed using the SPSS, the main results the study reached were that 
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professionalism participated in improving the level of soccer game in the 
west bank from the perception of players, trainers and judges, moreover, 
there were a positive relationship between professionalism and 
performance level for the main teams in the Palestinian league of 
professional soccer game, this indicated the need of the athletic 
communist for professionalism. Finally, the researcher recommends that 
there is a need to establish sport facilities and distributed among the 
professionalism leagues to guarantee the needed infrastructure in 
preparing qualified cadre of trainers, judges. 

 
  مقدمة الدراسة

دم ينظر  تعد رياضة كرة القدم رة الق د العب ك م يع الم فل من اكثر الرياضات شعبية في الع
ل اصب ة ب ا االقتصاديالى ھذة الرياضة على انھا مجرد لعب ا بمنظورھ د ، ح ينظر اليھ  أصبحفق

   .لكل شيء ثمن فھو يطالب دائما بثمن لعبه وانتصاراته وامتاعه للجمھور

ر تاريخھ دة عب ذه الرياضة تطورات عدي د شھدت ھ لوق ال من ، ا الطوي ا االنتق ان أھمھ ك
ة، الھواية إلى االحتراف دأ الھواي ى مب وم عل دم تق رة الق رى أن ممارسة ، فبعد أن كانت ك ذي ي ال

الرياضة تقوم على أساس الدافعيه الذاتية وأعالء القيم السلوكية و الحفاظ على الصحة الشخصية 
الذي ھو في أبسط صوره أن ، االحتراف أصبحت اآلن تعتمد على مبدأ، والرغبة في إثبات الذات

ا  ى م داً عل ة معتم ه اليومي ه األساسي مصدر حيات درباُ ويكون دخل اُ أو م يقوم الفرد بالعمل العب
  .)54ص، 1991، عثمان(يتقاضاه نظير اللعب أو العمل كمدرب 

ي  عيھا المتواصل ف د وس كل متزاي راف بش ى اإلحت يالً إل رت الرياضة المعاصره م وأظھ
  .)9ص، 1996، خولي( ھا كمھنة أساسية يعترف بھا المجتمع كسائر المھن األخرىأرسائ

ه بشكل  عديدةمزايا إيجابية  االحترافن لنظام إ عملت على رفع مستوى كرة القدم التى تبنت
م ھو ، ملحوظ راف فرصه لالعب لكي يطور من مستواه من خالل عمل دائ د أعطى االحت فق

ه ويعمل  مصدر لرزقه وعيشة يعتمد على ين الالعب ونادي ه ب لوائح مقننه ومدروسه تحدد العالق
ألن الالعب في المستويات العليا ، على إيجاد ظروف جيدة لتحسين األوضاع االقتصادية لالعبين

  .)98ص، 1994، الوحش ومحمد( يسعى لتحقيق المكاسب المادية وتوفير متطلبات معيشته

ة لى الھيئوفرضت مشكلة اإلحتراف نفسھا ع اداتات الرياضية الدولي ى الدولي واالتح ة حت
ة األول ة الدولي ةطالت اللجن ادة ، مبي ديل الم واه حيث قامت بتع رة الرياضة للھ ، )26(صاحبة فك

ة "التي كانت تتضمن  نفس الوقت إمكاني ة وب السماح للرياضي بالمشاركة في األلعاب الجماعي
 على المالبس شھار المنتجات الرياضيةأو إل ر مايشاء معتمداً على شھرتهحصوله على المال بقد

دل أن " مبيهن اإلتحاد الرياضي واللجنة اإلولالتي يرتدونھا على أن يعطى له األذن بذلك م وھذا ي
يين اركة الرياض اب األول مش ي األلع ود ف رتبطين بعق ين الم ن الرياض يط م يكون خل ة س   مبي
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ذالك رتبطين وب ر م رين غي ه وأخ ا أحترافي يكون األتج تقبالس راف مس و اإلحت ي  ه نح دوالنس
)Dulancy, 2001(.  

ي تجعل ، ولما لالحتراف من مزايا عده ه الت رة الھواي فقد تراجعت امامه وبشكل ملحوظ فك
ةمما ، الالعب غير منتظم في التدريب ة يقلل من قدرته على اكتساب اللياق ه عرضه  البدني وتجعل

ي، لإلصابات ة النفس ى الناحي لبا عل همما يؤثر س زال، ة لدي اد واالعت ك لالبتع ه ذل ، عيسى( .فيدفع
  .)45ص، 1993

ير  عدني(ويش ش والس راف )2006، دروي ات االحت ن ايجابي د م اك العدي ى أن ھن ، ال
ى ، الكسب المادي من خالل اتخاذ الرياضة كمھنة إلىفاالحتراف يؤدي  راف عل ا يعمل االحت كم

زة ة الممي ة االجتماعي ى الشھرة والمكان ؤدي ، الحصول عل ا ي ىكم اء بمستوى الالعب  إل االرتق
 ً دنيا ً  ب ا ً  ومھاري يا ا ونفس اد، وخططي الم وكل ن ة الع راف أندي ا طور االحت ى  يكم أصبح يطمح ال

راف مص، التفوق والتميز وجلب العبين مميزين ألنديتھم ر من  راً دوأصبح االحت رزق في كثي لل
ا ا وغيرھ ا وليبيري ل ونيجيري االح، الدول مثل البرازي ا ف ام وجعلھ تراف طور الرياضة بشكل ع
  .تنافس بقية المجاالت بل تتفوق عليھا بالتأثير

  أھمية الدراسة

  من أھمية الدراسة بالنقاط اآلتيةتك
ةنت - ة الدراس ع أھمي ى ب ا األول ا كونھ ن نوعھ م  م دود عل ي ح ذا الموضوع ف الج ھ ي تع الت

 .انالباحث

 .لعبة كرة القدم في الضفة الغربية وىمست في تحسين االحترافالتركيز على مدى مساھمة  -

راف في ألعاب رياضية  فتح المجال أمام الباحثين إلجراء المزيد من الدراسات حول - األحت
 .أخرى

ة  - ه بأھمي ا في أن تكون المنب ي سيتوصل اليھ نظام تكمن أھمية الدراسة من التوصيات الت
 .االحتراف من حيث األيجابيات والسلبيات على الفريق

  الدراسةمشكلة 
ة الماضيةكبي طفاتدخلت الرياضة الفلسطينية منع ذه ، رة خالل السنوات القليل وانعكست ھ

ةعلى رياضة كرة القدم في الضفة الغرب باإليجابالمتغيرات  ا ، ي ى أدىمم حوظ في تطور مل إل
دم بشكل خاص ق نظام اال، لعبة كرة الق الوأدى تطبي ى انتق راف في الموسمين الماضيين إل  حت

ود الال راف ليع ة بانتظام واحت ارس اللعب ى العب يم عب من مجرد العب ھاوي في كرة القدم إل
وشھدت مالعب الضفة الغربية خالل الموسمين  .المادي الذي يساعده في المعيشةعلية بالمردود 

ى اس ة الصراع عل ر من األندي ين الماضيين دخول الكثي د من الالعب دربين تقطاب العدي  منوالم
ة لمساعدتھا في إحراز أالضفة الغ ائج خالل الموسم الرياضيربي ام ، فضل النت ود سبب قي ويع
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رفين من باست األندية ة من خالل قطاب مثل ھؤالء المحت رة الباحثالضفة الغربي ة انخب ، الميداني
ى ود ال ام دخول  يع راف الرياضي نظ ىاالحت ة إل ي الضفة الغربي دم ف رة الق ة ك ام ، لعب واالھتم
راف الرياضيير االكب اإلعالمي ة االحت ذي واكب عملي ين ، ل ادة المنافسة ب ةوزي باقھا  األندي وس

دوريالنتائج والمراكز  أفضلللحصول على  لم ال ة في س ك ، المتقدم ى أدىكل ذل ام  إل ةقي  األندي
ى  ين من  أفضلبالتنافس للحصول عل ى تحسين مستواھا  الالعب ة  ليساعدوھا عل الضفة الغربي

  .ف البطوالت على كافة المستوياتحقيق النتائج االيجابية في مختلت إلىوالوصول بھا 

ن خالل تجربتھ انوالحظ الباحث ام دم  م رة الق دان ك ي مي ىف ً  أن إل ا اك تناقض ي آراء ھن  ف
رة  راف في تحسين مستوى ك العديد من الرياضيين في الضفة الغربية حول مدى مساھمة االحت

ة فة الغربي ي الض دم ف رى، الق ن ي اك م ن  فھن د م ق العدي ى خل ه أدى ال ا واكب راف وم أن االحت
واالدوري الفلسطيني للمحترفين والذين  إلىبعض المحترفين الذين قدموا ف، المشاكل لألندية  أرھق

م  اإلضافةلم يقدموا ، بشكل كبير األنديةميزانيات  ة يساعدواول ى تحسين مستواھا األندي ل ، عل ب
والالعب  لألنديةخلق الكثير من المشاكل  إلىالمحترفين وجود بعض  أدىفقد ، على العكس تماما

وبالتالي تكونت صورة غير واضحة حول ، المحلي بشكل خاص منھا مشاكل نفسية ومادية وفنية
ة  مساھمة االحترافجدوى  ة وتطور في تطوير مستوى لعبة كرة القدم في الضفة الغربي من جھ

ة أخرى  ن جھ ي م توى الالعب المحل اك مجمومس اھمة وھن راف مس رى أن لالحت ة أخرى ت ع
 ً ا ين فني توى الالعب وير مس ي تط رة ف ً  كبي دنيا ً  وب يا ً  ونفس ا ة ، وخططي ور األندي ى تط ا أدى ال كم

ة  فأصبحنا نشاھد أنديتنا تنافس وتقارع فرق آسيا على مستوى البطوالت الدولية اآلسيوية والعربي
ة ذه األندي ا ھ ارك بھ ي تش دة ل، الت ائج الجي ذلك النت ى وك ات عل ع الفئ ي جمي ة ف ا الوطني منتخباتن

  .مستوى البطوالت الدولية والقارية

أى الباحث ذلك ارت ة للكشف عن انل ذه الدراس راء ھ دى إج اھمة  م ام مس ي نظ راف ف االحت
  .كرة القدم في الضفة الغربيةتحسين مستوى لعبة 

  أھداف الدراسة

  اآلتيةھذه الدراسة إلى تحقيق األھداف  عتس
ة في تحسين مستوى لعب في الدوري الفلسطيني فاراالحتنظام مساھمة  درجة إلىالتعرف  .1

  .كرة القدم في الضفة الغربية

في تحسين مستوى  في الدوري الفلسطيني االحترافنظام مساھمة  الفروق فيالتعرف إلى  .2
ةلعبة كرة القدم في الضفة الغربية  رات التالي ا للمتغي ين تبع ة نظر الالعب ادي( :من وجھ  ،الن

 .)تأييد االحتراف، مكان السكن، المؤھل العلمي، تصنيفه في الفريق، درجة الالعب
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  تساؤالت الدراسة
  اآلتيةعن التساؤالت االجابة  الدراسة حاولت

دم  في الدوري الفلسطيني االحترافنظام مساھمة  ما درجة .1 رة الق ة ك في تحسين مستوى لعب
 ؟في الضفة الغربية

ة إح .2 روق ذات دالل اك ف ل ھن دى ھ ول م ائية ح اھمة ص ام مس راف نظ دوري االحت ي ال ف
ة الفلسطيني  دم في الضفة الغربي رة الق ة ك ين في تحسين مستوى لعب ة نظر الالعب من وجھ

ق، درجة الالعب، النادي( :تبعا للمتغيرات التالية ان ، المؤھل العلمي، تصنيفه في الفري مك
 ؟)تأييد االحتراف، السكن

  مجاالت الدراسة
رفين كون ھذا المجال من العبي ت :شريالمجال الب دوري الفلسطيني للمحت دم في ال كرة الق

رفين 2013 – 2012في الضفة الغربية والمسجلين في الموسم الرياضي  حيث  .من درجة المحت
ً  )12( األنديةبلغ عدد    .االتحاد الفلسطيني لكرة القدم وسجالت إحصائياتحسب وذلك  ، ناديا

ال  انيالمج م -:الزم راءإ ت ة خالل  ج تعداد للالدراس ة االس م ممرحل  -2012( الرياضيوس
ة  .)2013 ع أداة الدراس م توزي ث ت تبانة(حي ين ) االس ة ب رة الواقع ي الفت ى ) 15/8/2012(ف ال

)15/9/2012.( 

 .في الضفة الغربية أندية درجة المحترفين -:المجال المكاني

  اسةمصطلحات الدر
من خاللھا شخص نشاطاً رياضياً معيناً ليعود عليه ھو الالئحة التي يمارس  :االحتراف

  .)1991، صادق( بالفائدة وتكون تلك الفائدة مادياً في أغلب األحيان

 .)*(ھو الالعب الذي تصبح لعبة كرة القدم له مھنة أو حرفة :لالعب المحترفا

  الدراسات السابقة
الدراسة يعرضان بعض من خالل مراجعة الباحثان لألدب التربوي وانسجاماً مع أھداف 

  سابقة والمشابھةمن الدراسات ال

ىدراسة ھدفت التعرف  )2011(والخطيب  خصاونهأجرى  دور الالعب المحترف في  إل
دربين ة نظر الم ن وجھ ي األردن م د ف رة الي ة ك توى لعب وير مس نھج ، تط تخدم الباحث الم واس

ة الدراسة، الوصفي وذلك لمالئمته ألھداف الدراسة د في ) 24(من  وتكونت عين رة الي دربا لك م
ةمدرب من ) 18(تم اختيارھم بالطريقة العمدية من  .األردن ىالدرجة  أندي دربين ) 6(و ،األول م

                                                 
 .تعريف اجرائي  )*(
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ائج  أظھرتالمناسبة  اإلحصائيةالمعالجات  وإجراءوبعد جمع البيانات  .من الدرجة الثانية  أنالنت
اھمة وجود الالعب ا ة مس رة الدرج ة ك ي تطوير لعب رف ف يلمحت د ف ة نظر  األردن ي من وجھ
وان درجة التطور كانت لصالح المجال الفني ثم المجال النفسي ، المدربين كانت بدرجة متوسطة

ىوتوصل الباحث  .مستوى أدنىوجاء المجال االقتصادي في ، ثم المجال االجتماعي ضرورة  إل
ي تطوير لعبة كرة اليد في لما لذلك من فائدة ف, استدعاء العبين محترفين لمشاركة الفرق المحلية

 .األردن

عيد أجرى  ع وا )2010(الس ين الواق وان الرياضة ب ة بعن ة دراس دفت الدراس راف وھ الحت
ى راف التعرف ال ع واالحت ين الواق ة الرياضة ب ك ، طبيع نھج الوصفي وذل تخدم الباحث الم واس

لبيات  ومن أھم النتائج التي توصل إليھا، لمالئمته لطبيعة الدراسة وتساؤالتھا اك س الباحث أن ھن
ا ا ومبادئھ دان أدبياتھ ى فق ن خالل تعرض الرياضة إل ك م راف الرياضي وذل ا ، لالحت ذا م وھ

د ، يتضح من خالل المنافسات ا للعدي ومن أھم ايجابياتھا تكمن في التطور السريع للرياضة وجلبھ
ا ق ويوصي الباحث ضرورة إجراء دراسات متو، من األشخاص لممارستھا وإتباعھ اصلة تتعل

 .بظاھرة االحتراف الرياضي على جميع األلعاب الرياضية

ام  دور وق ى )2007(الغن رف ال دفت التع ة ھ ي  بدراس توى األداء ف راف بمس ة االحت عالق
وبلغت . واستخدم الباحث االستبيان كأداة لجمع المعلومات، الدوري الممتاز لكرة القدم في األردن

م 25، مدربين 10(ون أركان اللعبة يمثل اً دفر )110(عينة الدراسة  م تصميم ) العب 75، حك وت
ام ويضم ، فقرة 23استبيان للمدربين ويضم ( :ثالثة استبيانات على النحو التالي  19استبيان للحك

رة م ، فق ين ويض تبيان لالعب رة 25اس حي  .)فق لوب المس في باألس نھج الوص تخدام الم م اس وت
لنتائج بأن ھناك عالقة وطيدة بين االحتراف ومستوى األداء وأظھرت ا، لمالئمته لطبيعة الدراسة

بة  ة ، %)95.60(بنس ي الدراس ي وتوص راف الرياض ق االحت ب لتطبي ت مناس أي أن الوق
ا يتناسب  داخلي والخارجي بم ى المستويين ال راف الرياضي عل بضرورة بناء إستراتيجية لالحت

ة ركات الخاص ات والش جيع المؤسس ات وتش م الحكوم ا ، ودع ة وجعلھ ام باألندي ذلك االھتم وك
اً  ين وأيض ام والالعب دربين والحك مل الم راف ليش يع االحت ة توس تثمارية ومحاول ركات اس ش

 .اإلداريين مع االھتمام بكافة الفئات العمرية ضمن مقاييس ومعايير محددة

ى  )(Williamson, 2000ويليامسون وفي دراسة قام بھا  ھدفت ھذه الدراسة التعرف إل
ووصف العوامل ، ھات نظر النساء اإلفريقيات األمريكيات بالنسبة الحتراف كرة السلة كمھنةوج

ات، ارھن الوظيفييالتي أثرت على اخت ة ، استخدم الباحث االستبيان لجمع البيان ة مكون ى عين عل
ين  ارھن ب ات أعم ع العب ن أرب نة  24(م نة 34س ن) س ابالت معھ راء مق م إج م الخروج ، وت وت

ائج  ةبالنت ى : التالي ذھاب إل ر وال ن الفق روج م ة للخ رفن اللعب ات احت ؤالء الالعب ن ھ الث م أن ث
ة واألصدقاء، الكلية ل العائل اط من قب ة ، بالرغم من السخرية واإلحب ا أظھرت الدراسة رغب كم

ة م العائل ال ودع ى الحب والم ي الحصول عل ات ف ؤالء الالعب رت ، ھ ك أظھ ى ذل افة إل باإلض
ة ، الالعبات بأنفسھن الدراسة ثقة ھؤالء وامتالكھن مھارات عالية في ھذه اللعبة وممارستھن للعب

   .في سن مبكرة
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ا  ق المحترف )Shin, 1997( تشنأجرى كم ة والفري وان المدني ذه  .دراسة بعن دفت ھ ھ
وثيقاً  التزاماالمقيمين في العاصمة لفريقھم الرياضي المحترف  والتزامقبول  التعرف الى الدراسة
ه  ة تشمل ودعم ارھم عشوائياَ من سكان ) 408(في كل المجاالت وكانت العين م اختي شخصاً ت

زمين  أنالعاصمة وكان ابرز النتائج ھو  ابعين والملت ع من عدد الت د يرتف تطور مستوى الفريق ق
  .وعلى النقيض تماماَ فإن تدھور المستوى يقلل من المتابعين والملتزمين بالفريق

   -:عن الدراسات السابقة وقد تميزت ھذه الدراسة
 .تناولت لعبة واحدة فقط وھي لعبة كرة القدم -

م الباحثتناولت الدراسة متغيرات لم يتم تناولھا عل - ل وھي  انى حد عل ا(من قب ، ن السكنمك
 ).مستوى الالعبو، الخبرةو، التصنيفو، الوظيفةو

رة  - ة سوف تساعد دراسة ظاھرة االحتراف الرياضي االتحاد الفلسطيني لك ى معرف دم عل الق
راف في  أھم ا نظام االحت اني منھ ا الدراسة والتي يع االيجابيات والسلبيات التي تطرقت لھ

 .الدوري الفلسطيني لكرة القدم في الضفة الغربية

ة اال - ول مقترحة لحل مشكلة تساعد الدراسة الحالي ديم حل دم في تق رة الق اد الفلسطيني لك تح
 .االحتراف

  الطريقة واإلجراءات
  :تمثل إجراءات البحث في اآلتيت

  منھج الدراسة
    .وذلك لمالءمته ألغراض الدراسة الحالية، التحليلي المنھج المسحي الوصفي اناتبع الباحث

  مجتمع الدراسة وعينتھا
تكّون مجتمع الدراسة من جميع العبي كرة القدم في الدوري الفلسطيني للمحترفين في 

العباً ) 264(حيث بلغ عدد الالعبين ، 2011/2012ي الضفة الغربية في الموسم الرياض
ً ) 12(موزعين على  ً يلعبون في أربعة نوادي ) 81(من تكونت أما عينة الدراسة فقد ، ناديا العبا

وقد تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة ، من حجم مجتمع الدراسة%) 31(وھذا يشكل ما نسبته 
  .وزيع عينة الدراسة حسب متغيراتھا المستقلةيبيّن ت، )1(العشوائية البسيطة والجدول 
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  .)81= ن(، توزيع عينة الالعبين حسب المتغيرات المستقلة: )1(جدول 

 %النسبة المئوية  العدد المتغيرات المستقلة

  أندية الالعبين

 21.3 17 ھالل القدس
 21.3 17 مركز شباب األمعري

 23.4 19  ثقافي طولكرم
 34 28  بالطة

 78.7 64 محترف عبيندرجة الال
 21.3 17 ھاٍو

 66 53  العب أساسي  تصنيف الالعب
 34 28  العب احتياط

  الدرجة العلمية
 51 41  ثانوية عامة وأقل

 41 33  بكالوريوس
 8 6  دراسات عليا

  مكان السكن
 33 27  مدينة
 24 19  قرية
 43 35  مخيم

 16 13  ال  تأييد اإلحتراف 
 84 68  نعم

  دراسةأداة ال
ببناء أداة الدراسة بعد اإلطالع على األدب التربوي المتعلّق بدور اإلحتراف  انقام الباحث

مثل دراسة كل  والدراسات السابقة الخاصة بموضوع الدراسة، في تحسين مستوى لعبة كرة القدم
وتكّونت أداة الدراسة بصورتھا األولية ، )2007، الغندور(، )2011، خصاونة والخطيب(من 
فقرة تسعى لقياس ) 22(فقرة موزعة على ثالثة مجاالت ھي؛ المجال األول ويحتوي ) 65(من 

المجال الثاني ، وجھة نظر الالعبين حول مدى تحسين اإلحتراف لمستوى العبي كرة القدم
فقرة تسعى لقياس وجھة نظر الالعبين حول مدى تحسين اإلحتراف لمستوى ) 18(ويحتوي 

فقرة تسعى لقياس وجھة نظر الالعبين ) 25(والمجال الثالث ويحتوي ، القدمالتحكيم في لعبة كرة 
فقرات  وكانت اإلجابة عن، حول مدى تحسين اإلحتراف لمستوى التدريب في لعبة كرة القدم

موافق بدرجة ، درجات 5ولھا  موافق بدرجة كبيرة جداً (األداة وفق تدريج ليكرت الخماسي 
، ولھا درجتان موافق بدرجة قليلة، درجات 3ولھا  درجة متوسطةموافق ب، درجات 4ولھا  كبيرة

كما احتوت األداة على فقرات كانت جميعھا إيجابية ، )ولھا درجة واحدة موافق بدرجة قليلة جداً 
  .ية فقرات سلبيةأ ىولم تحتو
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  ألداةصدق ا
برة من صدق األداة من خالل عرضھا على عدد من المحكمين من ذوي الخ انتأكد الباحث

واالختصاص في كليات التربية الرياضية في جامعتي النجاح الوطنية والقدس أبو ديس وبلغ 
ً ) 16(عددھم  فأكثر من المحكمين حيث %) 70( وتم اعتماد الفقرات التي أجمع عليھا، محكما

داة بصورتھا فقرة لتصبح اال) 14(حيث تم حذف ، فقرة) 65(كانت عدد الفقرات قبل التحكيم 
   .فقرة) 51(ة النھائي

  ثبات األداة
ً ) 264(على عينة والبالغ عددھا تم حساب الثبات  باستخدام معادلــة كرونباخ الفا ، العبا

)Chronbach Alpha( ، وقد بلغ معامل الثبات عند المجال األول)وعند المجال الثاني ، )0.90
بلغ معامل الثبات لألداة ككل  بينما، )0.88(أما في المجال الثالث فقد بلغ معامل الثبات ، )0.95(
  .وجميع ھذه المعامالت مرتفعة ومناسبة وتفي بأغراض البحث العلمي، )0.92(

  الدراسةإجراءات 
  :لقد تم إجراء ھذه الدراسة وفق الخطوات اآلتية

فقرة ) 14(فقرة بعد حذف ) 51(د أداة الدراسة بصورتھا النھائية حيث بلغ عدد فقراتھا إعدا -
  .كمينبحسب رأي المح

 .تحديد أفراد عينة الدراسة -

 .توزيع االستبانة -

 .ھا إلى الحاسب ومعالجتھا إحصائياتجميع االستبانة من أفراد العينة وترميزھا وإدخال -

  .SPSS)(اإلحصائية للعلوم االجتماعية  برنامج الرزمباستخدام  -

 .أفراد العينة تفريغ استجابات -

 .استخراج النتائج وتحليلھا ومناقشتھا -

  . ة التوصياتكتاب -

  الدراسةمتغيرات 
  :اآلتيةالمتغيرات  الدراسة تتضمن

  المتغيرات المستقلة: أوالً 
وثقافي ، ومركز شباب األمعري، ھالل القدس(أربعة مستويات ھي  وله: النادي  .أ 

 ). وبالطة، طولكرم
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 ).وھاو، محترف(مستويان ھما  لهو: درجة الالعب  .ب 

 ).والعب احتياط، العب أساسي(ا مستويان ھم لهو: تصنيف الالعب في الفريق  .ج 

ودراسات ، وبكالوريوس، ثانوية عامة وأقل(وفيه ثالثة مستويات ھي : الدرجة العلمية  .د 
 ).عليا

 ).ومخيم، وقرية، مدينة(مستويات ھي  له ثالثو: مكان السكن  .ه 

  ).وال، نعم(مستويان ھما  لهو: تأييد اإلحتراف  .و 

  المتغير التابع: ثانياً 
 نظام على فقرات االستبانة وھي مدى مساھمة اد عينة البحثأفر تتمثل في استجابة

لضفة الغربية في مجال تحسين مستوى اإلحتراف في تحسين مستوى لعبة كرة القدم في ا
  .الالعبين ومجال تحسين مستوى التحكيم ومجل تحسين مستوى التدريب

  المعالجات اإلحصائية
ابية واالنحرافات المعيارية والنسب التكرارات والمتوسطات الحسابية والمتوسطات الحس .1

 .المئوية

  واختبار ولكس المدا ، )Repeated MANOVA(اختبال تحليل التباين المتعدد  .2
)Wilks Lambda(. 

لفحص داللة الفرق بين متوسطين حسابين ) Independent sample t-test(اختبار  .3
 .لعينتين مستقلتين

 ).One way ANOVA(اختبار تحليل التَّباين األحادي  .4

  ).Scheffe(اختبار المقارنات البعدية  .5

  نتائج الدراسة

  ئج المتعلقة بسؤال الدراسة األولالنتا: أوالً 

اإلحتراف في تحسين مستوى لعبة كرة نظام مدى مساھمة ما : نص ھذا السؤال على
  من وجھة نظر الالعبين؟ القدم في الضفة الغربية

ة عن تخراج ال ولإلجاب م اس ة ت ؤال الدراس ابيةس ة ، متوسطات الحس ات المعياري واالنحراف
اد، النسب المئويةومن ثم ترتيبھا تصاعدياً وفق ، والنسب المئوية لفقرات االستبانة م اعتم  حيث ت

ة  طة والمنخفض ة والمتوس درجات المرتفع ين ال ا ب ل م الي للفص دير الت يم(التق ة وغن ، عالون
   .ائجتبيّن ھذه النت) 4(و، )3(و، )2(والجداول ، )2005
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 فأعلى مرتفعة جداً % 80 -

  مرتفعة% 79.9 -% 70 -

 متوسطة% 69.9 –60% -

 منخفضة% 59.9 –% 50 -

  منخفضة جداً % 50أقل من  -

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئويــة لفقرات االستبانة : )2(جدول 
 ً   .مرتبة تنازليا

رقمھا في  الفقرة  الرقم
 االستبانة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
  التقدير  %المئوية

  تحسين مستوى الالعبين:  المجال األول

رفع الكفاءة الفنية لدى    .1
مرتفعة  88.51 0.74 4.43 1  الالعبين وتطويرھا

 جداً 

التزام الالعبين بأوقات    .2
مرتفعة  87.23 0.90 4.36 7  التمرين

 جداً 

زيادة االھتمام باإلعداد    .3
مرتفعة  86.38 0.86 4.32 5  الخططي لالعبين

 جداً 

4.   
إظھار الجدية الالزمة 

أثناء المباريات لدى 
  الالعبين

مرتفعة  85.11 0.77 4.26 9
 جداً 

5.   

تخصيص المزيد من 
األموال من قبل األندية 

الستقطاب أفضل 
  الالعبين

مرتفعة  84.26 0.75 4.21 11
 جداً 

يلزم الالعبين على    .6
مرتفعة  83.40 1.07 4.17 8  االنضباط بالمعسكرات

 جداً 

دفع الالعبين لتطوير    .7
مرتفعة  83.40 0.92 4.17 3  قدراتھم المھارية

 جداً 

8.   
التعامل بجدية أكثر 

خصوصاً مما يتعلق 
  باألداء من قبل الالعبين

مرتفعة  82.98 0.86 4.15 16
 جداً 

رفع مستوى أداء الكرة    .9
مرتفعة  82.55 0.80 4.13 2  الفلسطينية

 جداً 
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 )2(تابع جدول رقم ... 

رقمھا في  الفقرة  الرقم
 االستبانة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
  التقدير  %المئوية

اء خططي ظھور أد   .10
مرتفعة  80.85 0.78 4.04 6  بشكل جيد 

 جداً 

11.   
زيادة اھتمام إدارات 

األندية بالعبيھا بشكل 
  أكبر

مرتفعة  80.85 0.91 4.04 10
 جداً 

12.   
تحفيز الالعبين على 

تقديم المھارات الفردية 
  لمصلحة الفريق

مرتفعة  80.43 0.90 4.02 4
 جداً 

حفظ الحقوق المادية    .13
 مرتفعة 76.17 1.31 3.81 14  افزلالعبين وزيادة الحو

14.   
تنمية الروح الرياضية 

  بين الالعبين
  

 مرتفعة 75.32 1.11 3.77 13

ضبط انفعاالت الالعبين    .15
 مرتفعة 74.47 1.16 3.72 12  داخل الملعب وخارجه

16.   

يعمل على وجود مشاكل 
  داخلية في الفريق 
الواحد الختالف 

  المخصصات المالية

فضمنخ 46.38 1.29 2.32 15
  ة جداً 

  تحسين مستوى التحكيم:  المجال الثاني

تطوير أداء الحكام أثناء    .17
مرتفعة  84.55 0.97 4.23 17  المنافسات

 جداً 

جعل الحكام حذرين من    .18
مرتفعة  81.82 1.15 4.09 30  الوقوع في األخطاء

 جداً 

حفظ الحقوق المادية    .19
مرتفعة  81.82 1.11 4.09 28  للحكام

 جداً 

رفع اللياقة  المساھمة في   .20
مرتفعة  80.00 0.82 4.00 18  البدنية لدى الحكام

 جداً 

سعي الحكام لحضور    .21
 مرتفعة 79.09 1.00 3.95 31  دورات تأھيلية
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 )2(تابع جدول رقم ... 

رقمھا في  الفقرة  الرقم
 االستبانة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
  التقدير  %المئوية

22.   

تنمية القدرة على اتخاذ 
القرار المناسب في 

الوقت المناسب بكل 
  جراءة وحزم

 مرتفعة 74.55 1.03 3.73 22

23.   

إيجاد فئة من الحكام 
ھة قادرة على مواج

عنف الالعبين في 
الملعب مما يؤدي الى 

  تنمية الثقة بالنفس

 مرتفعة 73.64 0.89 3.68 23

24.   
جعل الحكام متابعين لكل 

ما ھو جديد في عالم 
 التحكيم

 مرتفعة 73.64 1.17 3.68 19

25.   
تسليط األضواء على 

الحكام في الوسائل 
  اإلعالمية

 مرتفعة 73.64 1.04 3.68 26

رفي تنمية المستوى المع   .26
 مرتفعة 71.82 1.18 3.59 20  لدى الحكام

رفع مستوى التنافس بين    .27
 مرتفعة 71.82 1.18 3.59 27  الحكام

طمأنة الحكام على    .28
 مرتفعة 70.91 1.18 3.55 29  مستقبله المھني

إظھار الكفاءة العالية    .29
 مرتفعة 70.91 0.96 3.55 21  لدى الحكام

30.   
المساھمة في تھيئة 
ات الحكام لتقبل ھتاف

  الجماھير المعادية لھم
 مرتفعة 69.09 1.22 3.45 24

المساعدة في إيجاد    .31
 مرتفعة 65.45 1.16 3.27 25  مستوى عالي للتحكيم

  تحسين مستوى التدريب:  المجال الثالث

رفع مستوى المنتخبات    .32
مرتفعة  91.67 0.67 4.58 51  الوطنية

 جداً 
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رقمھا في  الفقرة  الرقم
 االستبانة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
  التقدير  %المئوية

قيام المدرب بأداء    .33
مرتفعة  88.33 0.67 4.42 34  وحدات تدريبية عالية

 جداً 

قيام المدرب بمتابعة أداء    .34
مرتفعة  86.67 0.49 4.33 41  الفرق المنافسة األخرى

 جداً 

قيام المدرب بوضع    .35
مرتفعة  86.67 0.78 4.33 36  خطط تناسب المباريات

 جداً 

36.   
مساعدة المدرب على 

استقطاب العبين فاعلين 
  في الفريق

 مرتفعة 85.00 0.75 4.25 44
 جداً 

37.   
سعي المدرب لمزيد من 

الدورات التدريبية 
  المتقدمة

مرتفعة  85.00 0.87 4.25 42
 جداً 

38.   
تحفيز المدرب على 
ابتكار خطط تدريبية 

  جديدة
مرتفعة  85.00 0.75 4.25 38

 جداً 

39.   
تحفيز المدرب على 

اكتشاف مھارات 
 الالعبين الفنية

مرتفعة  83.33 0.94 4.17 40
 جداً 

مدرب تطوير قدرة ال   .40
مرتفعة  80.00 0.60 4.00 37 على قراءة أداء المنافس 

 جداً 

حفظ الحقوق المادية    .41
مرتفعة  80.00 0.60 4.00 49  للمدرب

 جداً 

42.   
قيادة فاعلة للمدرب أثناء 

وحدات التدريب 
  والمباريات

مرتفعة  80.00 0.95 4.00 47
 جداً 

رفع الفكر الخططي لدى    .43
ة مرتفع 80.00 0.43 4.00 33  المدرب

 جداً 

44.   
متابعة المدرب لكل ما 

ھو جديد في قانون 
  اللعبة

 مرتفعة 78.33 1.44 3.92 32
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 )2(تابع جدول رقم ... 

رقمھا في  الفقرة  الرقم
 االستبانة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
  التقدير  %المئوية

طمأنة المدرب على    .45
 مرتفعة 78.33 0.90 3.92 46  مستقبله المھني

المساھمة في وجود    .46
 مرتفعة 78.33 1.16 3.92 39  مدربين مؤھلين فنياً 

مساعدة المدرب على    .47
 مرتفعة 76.67 0.94 3.83 48  ضبط انفعاالت الالعبين

تأھيل المدرب إلعداد    .48
 مرتفعة 76.67 0.83 3.83 45  برامج طويلة األمد

49.   
إظھار قدرة المدرب 

على حل مشاكل 
  الالعبين

 مرتفعة 75.00 0.87 3.75 50

سعي المدرب لضم    .50
 مرتفعة 75.00 1.14 3.75 43  عناصر واعدة للفريق

51.   
قيام المدرب بتحسين 
األداء المھارى لدى 

  العبينال
 مرتفعة 75.00 1.06 3.75 35

مرتفعة  81.60 0.61 4.08 المجال األول
 جداً 

 مرتفعة 74.85 0.81 3.74  استجابات الثاني

مرتفعة  81.81 0.62 4.09  استجابات الثالث
 جداً 

  مرتفعة 79.6 0.69 3.98  الدرجة الكلية

ة أن معظم الفقرات في المجال األول كانت اال )2(يتضح من الجدول  ا مرتفع ستجابة عليھ
غ ، ومرتفعة جداً  د بل ذا المجال فق درھا ) 4.08(أما المتوسط الحسابي لھ ة ق %) 82(وبنسة مئوي

 ً راف ، وتقدير ھذا المتوسط كان مرتفعاً جداً ، تقريبا داً في  يسھمبمعنى أن اإلحت اً ج اسھاماً مرتفع
ة دم في الضفة الغربي رة الق ك من تحسين مستوى العبي لعبة ك ين وذل ة نظر الالعب ومن ، وجھ

في إذ بلغ متوسطھا ) 1(الجدير ذكره أن أعلى الفقرات تقديراً في المجال األول فكانت الفقرة رقم 
ابي  درھا ) 4.43(الحس ة ق بة مئوي داً %) 89(وبنس ة ج بة مرتفع ذه النس اً وھ ذه ، تقريب ودارت ھ

دى الال ة ل اءة الفني ع الكف راف يسھم في رف االفقرة حول أن اإلحت ين وتطويرھ ذه ، عب ى ھ ا أدن أم
دره ) 15(الفقرات تقديراً في المجال األول فكانت الفقرة رقم  وبنسبة ) 2.32(وبمتوسط حسابي ق
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ً %) 46(مئوية  ديرھا متوسط، تقريبا ذه النسبة تق راف ، وھ رة حول أن اإلحت ذه الفق د دارت ھ وق
  .لمخصصات الماليةيؤدي الى وجود المشاكل الداخلية في الفريق الواحد إلختالف ا

ا  ويعزو الباحث ذلك أن االحتراف عمل على تطور في جميع جوانب اإلعداد الرياضي منھ
ق ، البدنية والمھارية والنفسية والخططية ي حصلت من تطبي دريب الت ام الت ادة عدد أي ا أن زي كم

ادة طموحه  تقبلة الرياضي وزي ام الالعب بمس في االحتراف من تدريب صباحي ومسائي واھتم
وتتفق ، تطور مستواه ورغبة الالعب في تمثيل المنتخب كل ھذه العوامل أدت إلى تطور الالعب

ن  ل م ة ك ع دراس ة م ذه النتيج ب(ھ اونة والخطي ة ) 2011، الخص دور(ودراس ) 2007، الغن
مالئمة تطبيق االحتراف في أن ) 2005، نصار(حيث يرى ) 2005، نصار(وتختلف مع دراسة 
م  األلعاب الجماعية ى التعمق في فھ غير مناسب في الوقت الراھن  لحاجة المجتمع الرياضي إل

   .ايجابيات وسلبيات التطبيق قبل اتخاذ قرار تطبيقه

  الدراسةالنتائج المتعلقة بفرضيات : ثانياً 

  بالتساؤل الثاني والذي ينص علىالنتائج المتعلقة 

دوري راف في ال ام االحت روق حول مدى مساھمة نظ الفلسطيني في تحسين  ھل ھناك ف
ادي(مستوى لعبة كرة القدم في الضفة الغربية من وجھة نظر الالعبين تبعاً لمتغير كل من  ، الن

  ؟)تأييد األحتراف، مكان السكن، المؤھل العلمي، تصنيف الالعب، درجة الالعب

  متغير النادي الرياضي .1
  ادي ـن األحـبايل التـاختبار تحلي الباحثان استخدام عن ھذا المتغيرلالجابة 

)One Way ANOVA( ، والجدولين)يوّضحان النتائج الخاصة بذلك) 4(و) 3.  

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات الالعبين وفقاً لمتغير النادي : )3(جدول 
  .الرياضي

  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  التكرارات  النادي
  0.52 4.24 17  ھالل القدس

  0.45 4.01 17  شباب األمعري
  0.78 4.15 19  ثقافي طولكرم

  0.69 3.56 28  بالطة
 0.61 3.98  81  الدرجة الكلية
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 2014، )6( 28المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .نتائج اختبار التَّباين األحادي الستجابات الالعبين وفقاً لمتغير النادي الرياضي: )4(جدول 

مجموع   مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
ستوى م  Fقيمة  المربعات

 الداللة
 0.000 **25.69 208.87 4 835.492  بين المجموعات

 8.13  42  341.507  خالل المجموعات
 46 1176.999  المجموع

  ).α  =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

أن الفروقات في تقدير مدى اسھام اإلحتراف في تحسين  )4(يتضح من نتائج الجدول 
وعليه ، )α  =0.01( نت ذات داللة احصائية عنددم تبعاً للنادي الرياضي كامستوى لعبة كرة الق

يمكن القول أن العبي العينة اختلفوا فيما بينھم في تقدير مدى اسھام اإلحتراف في تحسين 
ولفحص طبيعة ھذه الفروق قام الباحث باستخدام ، مستوى لعبة كرة القدم في الضفة الغربية

يوضح نتائج ھذا ) 5(والجدول ، وھو من اختبارات المقارنات البعدية )Scheffe(اختبار شيفيه 
  .اإلختبار

  .نتائج اختبار المقارنات البعدية لداللة الفروق تبعاً لمتغير األندية الرياضية: )5(جدول 

  بالطة  ثقافي طولكرم  شباب األمعري  النادي
  *0.68  0.09  0.23  ھالل القدس

  *0.45  0.14-    شباب األمعري
  *0.59      افي طولكرمثق

  .)α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

أن جميع الفروقات لم تكن ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 5(يتضح من نتائج الجدول 
، وثقافي طولكرم، وشباب األمعري، وذلك عند مقارنة أندية ھالل القدس، )α =0.05(الداللة 

عند مقارنة ھذه االندية من جھة ) α =0.05(مستوى الداللة بينما كانت الفروقات الدالة عند 
وثقافي ، وشباب األمعري، ھالل القدس(ونادي بالطة من جھة أخرى ولصالح األندية الثالثة 

وعليه جاء ترتيب نادي بالطة من حيث درجة تقديره لمدى اسھام اإلحتراف في ، )طولكرم
ً تحسين مستوى لعبة كرة القدم في الضفة الغربي   .ة في المرتبة األخيرة وبشكل دال إحصائيا

ذلك إلى عدم وجود ملعب بيتي وضعف األدوات الموجودة في مركز  انويعزو الباحث
وضعف اإلمكانيات المادية للنادي واألعباء االقتصادية ، بالطة كما أشار الباحث إلى ذلك سابقا

دي بالطة إلى مساھمة االحتراف أدى ذلك إلى ضعف نظرة نا، التي خلفھا االحتراف على النادي
  . في تحسين مستوى لعبة كرة القدم في الضفة الغربية
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  متغير درجة الالعب .2
تقلَّتين ان استخدم الباحث لالجابة عن ھذا المتغير ين مس طين لعيِّنت ين متوسِّ ة ب ار المقارن اختب

)Independent sample t-test( ،ح ھذه النَّتائج   .والجدول التَّالي يوضِّ

  .للفرق بين الالعبين تبعاً لمتغير درجة الالعب) ت(نتائج اختبار : )6(ول جد

قيمة   )17=ن(ھاٍو  )64=ن (محترف 
  "ت"

مستوى 
المتوسط   الداللة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

4.17 0.67 3.22 0.75 2.81* 0.03 

  ).α  =0.05( دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 

أن الفروقات في تقدير مدى اسھام اإلحتراف في تحسين  )6(يتضح من نتائج الجدول 
ً لدرجة الالعب كانت ذات داللة احصائية عن وعليه ، )α  =0.01(  دمستوى لعبة كرة القدم تبعا

مستوى يمكن القول أن أفراد العينة اختلفوا فيما بينھم في تقدير مدى اسھام اإلحتراف في تحسين 
  .لعبة كرة القدم في الضفة الغربية ولصالح الالعبين المحترفين

ق نظام  انويعزو الباحث ازات من تطبي ذلك إلى حصول الالعب المحترف على كامل االمتي
ذي  وي ال ب المعن ذلك الجان تقبل وك ى المس ان إل ادي واالطمئن ب الم ث الجان ن حي راف م االحت

رفيحصل عليه الالعب المحترف من حيث ال ا الالعب المحت ، تقدير والشھرة التي يحصل عليھ
ي الصحف والمجالت الرياضية رف ف ى الالعب المحت ليط اإلعالم عل ذلك تس ا الالعب . وك أم

ل  ا الالعب المحترف أو بدرجة اق الھاوي فال يحصل على كل ھذه االمتيازات التي يحصل عليھ
رف ب المحت ن الالع ة الغن .م ع دراس ائج م ذه النت ق ھ اونة ) 2007(دوروتتف ة الخص ودراس

  ).2004(والمصطفى ) 2005(واختلفت مع نصار) 1999(وأبو صبيح ) 2010(والخطيب 

  ".تصنيف الالعب في الفريقمتغير  .3
م  ذا ت ى ھ ة عل تخدم الباحث لالجاب تقلَّتين  اناس ين مس طين لعيِّنت ين متوسِّ ة ب ار المقارن اختب

)Independent sample t-test( ، َّح ھذه النَّتائجوالجدول الت   .الي يوضِّ

  .للفرق بين الالعبين تبعاً لمتغير تصنيف الالعب) ت(نتائج اختبار : )7(جدول 

قيمة   )28=ن(احتياط   )53=ن (أساسي 
  "ت"

مستوى 
المتوسط   الداللة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

4.16 0.71 3.45 0.63 2.67* 0.04 

  ).α  =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  *
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 2014، )6( 28المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن الفروقات في تقدير مدى اسھام اإلحتراف في تحسين  )7(يتضح من نتائج الجدول 
ً لدرجة الالعب كانت وعليه ، )α  =0.01( ذات داللة احصائية عند مستوى لعبة كرة القدم تبعا

ير مدى اسھام اإلحتراف في تحسين مستوى يمكن القول أن أفراد العينة اختلفوا فيما بينھم في تقد
  .لعبة كرة القدم في الضفة الغربية ولصالح الالعبين األساسيين

زو الباحث ل  انويع ن قب ر م ام اكب ر واھتم دير اكب ى أن الالعب األساسي يحظى بتق ك إل ذل
نية  ات الس ي الفئ ات ف د المنتخب ان العب ألح االحتراف وخاصة إذا ك ة ب ع األطراف المعني جمي

اطي ، المختلفة كما أن الالعب األساسي يحصل على عائد مادي اكبر وأفضل من الالعب االحتي
ذي يكون ، ويشعر باألمان على مستقبله المھني اطي ال ذا األمر بالنسبة لالعب االحتي وينعكس ھ

. مبعد قليال عن دائرة الضوء واإلعالم وقلة العائد المادي الذي يتقاضاه مقارنة بالالعب األساسي
وأبو صبيح ) 2010(ودراسة الخصاونة والخطيب ) 2007(وتتفق ھذه النتائج مع دراسة الغندور

  ).2004(والمصطفى )2005(واختلفت مع نصار) 1999(

  متغير الدرجة العلمية .4
 One Way(اختبار تحليل التباين األحادي  الباحثان ستخداما ى ھذا المتغيرلالجابة عل

ANOVA( ، والجدولين)يوّضحان النتائج الخاصة بذلك )9(و) 8.  

ً للدرجة : )8(جدول  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات الالعبين تبعا
  .العلمية

 اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  التكرارات  الدرجة العلمية
 0.65 4.21 41  ثانوية عامة فأقل

 0.74 4.01 33  بكالوريوس
 0.68 3.56 5  دراسات عليا
 0.69 3.98  81  الدرجة الكلية

ً للدرجة : )9(جدول  نتائج اختبار التَّباين األحادي لداللة الفروقات بين استجابات الالعبين تبعا
  .العلمية

مجموع   مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى   Fقيمة  المربعات

 الداللة
 0.09 1.75 14.16 3 42.470  بين المجموعات

 8.07  77  621.541  ل المجموعاتخال
 80 664.011  المجموع

  ).α  =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 



 "......مساھمة االحتراف في تحسين مستوى "ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1520

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )6( 28المجلد ) النسانيةالعلوم ا(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

أن الفروقات في تقدير مدى اسھام اإلحتراف في تحسين  )9(يتضح من نتائج الجدول 
وعليه  ،)α  =0.05(ن ذات داللة احصائية عند مستوى لعبة كرة القدم تبعاً للدرجة العلمية لم تك

يمكن القول أن أفراد العينة لم يختلفوا فيما بينھم في تقدير مدى اسھام اإلحتراف في تحسين 
  .مستوى لعبة كرة القدم في الضفة الغربية تبعاً لمتغير الدرجة العلمية

زو الباحث اھمة  انويع ى مس راد عل تجابة األف ى اس ؤثر عل ي ال ي ل العلم ى المؤھ ك إل ذل
ين مس ي تحس راف ف ةاالحت فة الغربي ي الض دم ف رة الق ة ، توى ك ل المرتبط ؤثر العوام ا ت وإنم

ي يل العلم ة بالتحص ل المتعلق ن العوام ر م االحتراف أكث ة  .ب ع دراس ائج م ذه النت ق ھ وتتف
دور ب ) 2007(الغن اونة والخطي ة الخص بيح ) 2010(ودراس و ص ع ) 1999(وأب ت م واختلف
  )2004(والمصطفى )2005(نصار

  مكان السكنمتغير  .5
 One Way(اختبار تحليل التباين األحادي الباحثان  استخدام عن ھذا المتغيرالجابة ل

ANOVA( ، والجدولين)يوّضحان النتائج الخاصة بذلك) 11(و) 10.  

ً لمكان : )10(جدول  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات الالعبين تبعا
  .السكن

  اإلنحراف المعياري  حسابيالمتوسط ال  التكرارات  مكان السكن
 0.71 3.85 27  المدينة
 0.65 3.98 19  القرية
 0.71 4.07 35  المخيم

 0.69 3.98  81  الدرجة الكلية

ً لمتغير : )11(جدول  نتائج اختبار التَّباين األحادي لداللة الفروقات بين استجابات الالعبين تبعا
  .مكان السكن

مجموع   مصدر التباين
متوسط  الحريةدرجات  المربعات

مستوى   Fقيمة  المربعات
 الداللة

 0.07 2.15 13.16 3 39.487  بين المجموعات
 6.12  77  471.240  خالل المجموعات

 80 510.727  المجموع

  ).α  =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

تحسين أن الفروقات في تقدير مدى اسھام اإلحتراف في  )11(يتضح من نتائج الجدول 
ً لمكان السكن لم تكن ذات داللة احصائية عند وعليه ، )α  =0.05(مستوى لعبة كرة القدم تبعا
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 2014، )6( 28المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمكن القول أن أفراد العينة الكلية لم يختلفوا فيما بينھم في تقدير مدى اسھام اإلحتراف في تحسين 
  .مستوى لعبة كرة القدم في الضفة الغربية تبعاً لمتغير مكان السكن

احثان ذلك الى أن توفر األدوات ولوازم االحتراف بشكل عام موجودة في المدينة ويعزو الب
والقرية وغير متوفرة في المخيم وقام الباحث بتقصي وجود مالعب في مخيمات الضفة الغربية 
فلم يجد الباحث أي ملعب يصلح إلقامة المباريات عليه في أي من مخيمات الضفة الغربية وتتفق 
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تقلَّتين  اناستخدم الباحث لالجابة عن ھذا المتغير تم اختبار المقارنة بين متوسِّطين لعيِّنتين مس
)Independent sample t-test( ،ح ھذه النَّتائج   .والجدول التَّالي يوضِّ

  .لالعبين تبعاً لمتغير اإلتجاه نحو اإلحترافللفرق بين ا) ت(نتائج اختبار : )12(جدول 

قيمة   )13=ن(معارض   )68=ن (مؤيد 
  "ت"

مستوى 
المتوسط   الداللة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

4.17 0.71 2.84 0.94 3.15* 0.02 

  ).α  =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

أن الفروقات في تقدير مدى اسھام اإلحتراف في تحسين  )12(الجدول يتضح من نتائج 
ً لمتغير االتجاه نحو االحتراف كانت ذات داللة احصائية عند    مستوى لعبة كرة القدم تبعا

)α  =0.05( ، وعليه يمكن القول أن أفراد العينة اختلفوا فيما بينھم في تقدير مدى اسھام
  .ف كرة القدم في الضفة الغربية ولصالح المؤيدين لإلحترااإلحتراف في تحسين مستوى لعبة 

راف  انالباحث ويعزو ة االحت ى أھمي رفين ال ذلك الى تعرف معظم الالعبين في دوري المحت
ق نظام  ادي من تطبي م والن ا الالعب والمدرب والحك والفوائد الجمة التي يمكن أن يحصل عليھ

راف يلة الالعب لل، االحت االحتراف أصبح وس اذ ف الل اتخ ن خ ادي م ى الكسب الم حصول عل
 طور كما، للحصول على الشھرة والمكانة االجتماعية المميزةكما أصبح وسيلة ، الرياضة كمھنة

راف الرياضة أثير االحت ي الت ا ف وق عليھ ل تتف ة المجاالت ب افس بقي ا تن ام وجعلھ ا  بشكل ع كم
أنھا طورت من اقتصاديات الكثير من لكثير من الدول بل ال نبالغ أن قلنا  أصبحت مصدر الرزق

 .الدول
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  االستنتاجات
  :الى االستنتاجات التالية انفي ضوء نتائج الدراسة ومناقشتھا توصل الباحث

راف و - ين االحت ة ب ة ايجابي اك عالق نھن طيني  تحس دوري الفلس ي ال رق ف دى الف األداء ل
  .الى االحترافمما يدل ذلك على حاجة المجتمع الرياضي ، للمحترفين بكرة القدم

االحتراف ساعد على إيجاد العديد من المدربين القادرين على رفع مستوى أداء الفرق بشكل  -
 .واضح

 .االحتراف ساعد على وجود فئة من الحكام قادرة على قيادة المباريات المحلية بصورة جيدة -

ود العدي - ى وج اعد عل دم س رة الق دوري الفلسطيني لك ي ال راف ف اھرة االحت ق ظ ن تطبي د م
 .الالعبين بفكر كروي عالمي

ة - ة  جاء تقدير إسھام اإلحتراف في تحسين مستوى لعبة كرة القدم في الضفة الغربي من وجھ
 .نظر الالعبين والمدربين جاء مرتفعاً جداً 

ة - ة  جاء تقدير إسھام اإلحتراف في تحسين مستوى لعبة كرة القدم في الضفة الغربي من وجھ
 ً  .نظر الحّكام جاء مرتفعا

  التوصيات
  بالتوصيات اآلتية انفي ضوء أھداف الدراسة ونتائجھا يوصي الباحث

ق  .1 دة لتطبي ة جي ة تحتي رفين لضمان بني رق المحت ى ف ا عل إيجاد المنشات الرياضية وتوزيعھ
  .االحتراف

 .االھتمام بجميع الفئات العمرية من اجل إيجاد قاعدة جيدة لتطبيق واستمرار االحتراف .2

 .ات أخرى مشابھة على مدى تأثير االحتراف على األلعاب األخرىضرورة إجراء دراس .3

 .تشجيع القطاع الخاص من اجل دعم نظام االحتراف وتحقيق الفائدة المرجوة للطرفين .4

دربين  .5 مل الم راف ليش يع االحت ة توس تثمارية ومحاول ركات اس ا ش ة وجعلھ ام باألندي االھتم
 .والحكام

ر .6 تراتيجية واضحة لالحت ا يتناسب ضرورة بناء إس داخلي والخارجي بم ى الشقين ال اف عل
 .ودعم الحكومة وتشجيع المؤسسات والشركات الخاصة
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