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  ملخص
ة في االتحادات  ة للمشاركات الخارجي ديرات التقويمي ى التق ذه الدراسة التعرف إل ھدفت ھ

د ر الم ة نظ ن وجھ ية م في الرياض نھج الوص ث الم تخدم الباح زة، واس ات غ ي محافظ ربين ف
ة راض الدراس ق أغ ي لتحقي ة  ،التحليل ة الدراس ملت عين درب) 100(وش ة اً م رت بطريق اختي

تبان%) 33.7(وبنسبة  ،عشوائية ك استخدم الباحث اس ة  ةمن المجتمع األصلي، ولتحقيق ذل مكون
ن  ى ) 35(م ة عل رة موزع ةفق ي أربع االت ھ ي( مج يم ،طالتخط ذ ،اإلدارة والتنظ  ،التنفي

ة للمشاركات ، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن )واإلمكانات ديرات التقويمي ة في التق الدرجة الكلي
وزن نسبي  ل ، %)59.30(الخارجية لالتحادات الرياضية ضعيفة ب ى مجال واحت ة األول المرتب

وزن نسبي  ه %) 67.2(التخطيط بدرجة متوسطة ب التنظيم بدرجة متوسطة مجال اإلدارة ويلي
وأخيراً  ،%)57.46(مجال اإلمكانات بدرجة قليلة وبوزن نسبي يليه  ،%)62.12(وبوزن نسبي 

ه  ،%)48.78(مجال التنفيذ بدرجة قليلة وبوزن نسبي  توجد ال إضافة إلى ذلك أظھرت النتائج أن
زى  ائية تع ة إحص روق ذات دالل ىف رات  إل ي متغي ل العلم رةوالمؤھ نوات الخب اد س  ،واالتح

ة وفق أسس وأوصى الباحث  بتفعيل االتحادات الرياضية في تدعيم وتعزيز المشاركات الخارجي
ة ايير معين ى  ،ومع ية عل ادات الرياض جع االتح ي تش ة الت ة والمادي ات اإلداري وفير اإلمكان وت

  .المشاركات الخارجية

  .فلسطين ،غزة ،ربينالمد ،االتحادات الرياضية ،المشاركات الخارجية :الكلمات الدالة
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Abstract 
This study aimed at identifying evaluating the external participation 

of the Palestinian federations from coaches' point of views in Gaza 
governorate. The researcher used the descriptive analytical approach. The 
sample of the study consisted of (100) coaches and they were randomly 
selected from the origin population with percent (33.7%). To achieve the 
purpose of this study، the researcher used a questionnaire consisted of 
(35) items distributed to four domains: (planning, administration, 
organizing, implementation, and logistics). The results of the study 
showed that the total degree reached for the evaluating estimation of the 
external participation of Palestinian federations was low with percent 
weight(59.30%). Also, the planning domain came with middle rank with 
percent weight(67.2%), then the organization and administration with a 
middle percent weight (62.12%), then the logistic domain came with low 
degree with percent weight (57.46%) and finally, the implementation 
domain came with a low percent ( 48.78%). Furthermore, the result 
showed that there were no statistically significant differences due to 
federation, years of experience, qualification. The researcher 
recommended top reactivate the sport federation in reinforcing the 
external participation according to bases and standards, and saving the 
logistic administrative which encourage the sport federation on external 
participation. 

Key words: External participation, sport federation, coaches, Gaza, 
Palestine.  

 
  مقدمة الدراسة

ل في مساعدة  ىتسع ام يتمث ي  الرياضيةمؤسسات الالعملية التربوية إلى تحقيق ھدف س الت
ياً  ةأصبحت جزءاً أساس ً من المؤسسات التربوي ا ً  ، وواقع ا ه تربوي ه ل ه، وأھداف ه  ،مفھوم وألوان

ة،  تعدوضرورة من ضروريات الحياة كما  ،المتعددة ع المراحل العمري فھي ضرورة ملحة لجمي
و الشباب ع من تعزز نم واحي جمي ة الن ة الجسمية والعقلي ة واالنفعالي ة واالجتماعي  والترويحي

الم ع األلعاب ،والصحية في معظم دول الع تم  إذ إن جمي واألنشطة في المجال الرياضي لكي ي
ن ك م ون ذل د أن يك وة الب دافھا المرج ق أھ ي  تحقي ة وإشراف علم اءة عالي خالل إدارة ذات كف

ا يتحقق عن وإدار دافھا إنم ق أھ راد، فنجاح اإلدارة في تحقي ي جيد ومن أفضل العناصر أو األف
ا  طريق مواجھة األفراد للمعوقات أو ا ألنھ ى تالفيھ ك والعمل عل ق إنجاز ذل ي تعي المشكالت الت
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 ً ا اً ونوع ويره كم از الرياضي وتط ادة اإلنج ي زي ة ف ة  ،األداة الفاعل ذ ومتابع يط وتنفي ي تخط فھ
  .يم لكل األنشطة الرياضيةوتقو

ة ة بالغ ة الرياضة أھمي ي أن لممارس راد  ،وال شك ف ي صحة األف اً ف فھي تلعب دوراً مھم
ة  رامج جميل ات بب رويح وقضاء األوق ى الت كل خاص وباإلضافة إل ام والرياضيين بش كل ع بش

ى ممارسة الر النفع عل ياضة من أجل تھدف إلى التشويق والمتعة والسعادة لما يعود في النھاية ب
واع  ،البطولة ة أن والتي ال تدع مجاالً للشك أنھا تتطور إذا ما اتسعت قاعدة الممارسين لھا في كاف

ون  ،الرياضات الجماعية والفردية ا الالعب ي يصل فيھ ائج الرياضية الت ى أحسن النت للوصول إل
   .إلى مستوى التفوق الرياضي

النظرة  من المعاصر للمجتمع العام رالتطو سياق في للرياضة المجتمع نظرةوتغيرت 
 من الدعامات واحداً  يشكل وغني واسع مجال إلى ونتائج، ومنافسة وحركة كحدث المحدودة
ً  وتربية واقتصاداً  وثقافة سياسة الرياضة وأصبحت المجتمع ھذا لمالمح المھمة  وصحة وذوقا

  .(Al Araj, 2010: 1731)العلوم  من علم كأي ومدارس نظريات لھا وأصبح وأخالقاً،

إن ممارسة النشاط الرياضي يعتبر ضرورة من ضروريات الحياة كما يعتبر ضرورة ملحة 
و العضالت  ى نم دني يساعده عل ى نشاط ب اج إل و فيحت ة، ألن الجسم ينم لجميع المراحل العمري

  .(Eshteiwi, 2010: 1) والعظام والقلب والرئتين بالشكل الطبيعي

اط الرياضي والمنافسات الرياضية يتوقف على قدرة الالعب على إن تحقيق النجاح في النش
ولكن تبقى المشكالت التي يواجھھا الالعبون  ،توظيف قدراته خالل موقف التدريب والمنافسة
 إذ إنمنھا ما ھو مرتبط بالناحية االجتماعية  ،الشباب عقبة أمامھم في استثمار ھذه القدرات

كما أنه مرتبط بمؤسسة تعليمية سواء  الفكرية راتھا ومعتقداتھاالالعب ينتمي ألسرة ويتأثر بقرا
إضافة إلى تأثره  ،الجامعة والتي يمضي بھا وقت طويل يتعارض مع وقت التدريب أم المدرسة

ً ذوي الدخل المحدود( بالمشكالت المادية ً على ) خصوصا ً يكون سلبيا ً نفسيا مما يولد ضغطا
  . (Al Fartousi, 2004: 1731)مستوى تقدمھم في

ه  ويعد األداء اإلداري في جميع عناصر العملية اإلدارية ھو القاعدة واألساس الذي من خالل
ائف وأدوار  ؤدي وظ ية  ي ة الرياض ي المؤسس دير أو أي إداري ف داف، فالم ق األھ تم تحقي ي

اس األداء ونجد أن اإلدار يم وقي رار وتقي اذ الق ون في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة واتخ ي
ا  ة تعرف بكونھ ة والمتقابل المجال الرياضي يستخدمون مجموعة متطورة من األنشطة المتبادل
ى  ة الرياضية وتعمل عل العمليات اإلدارية وغرضھا تحقيق األھداف واألسس الموضوعة للھيئ

  . (Darwish & Hassanin, 2004: 40)تطوير ونمو األداء اإلداري

ة األداء اإلداري ة ألھمي ع  ونتيج ب أن يخض ا يج ه دوم ية فإن ة الرياض اح المؤسس ي نج ف
ويم،  ويم  إذ إنللتق ة التق إن عملي ذا ف ويم األداء اإلداري ل ة تق ل إال بعملي ة ال تكتم ة اإلداري العملي

ا ة المرسومة والمحددة لھ ا وبالطريق ذ في حينھ د من  ،تھدف إلى التأكد من أن الخطط تنف والتأك
ة وال ي تحقيق األھداف التخطيطي ات والمشكالت الت ة، والكشف عن االنحراف ة والتوجيھي تنظيمي
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ة  وير العملي ين وتط ار وتحس اإلجراءات التصحيحية لمس ام ب ذ للقي اء التنفي ة أثن ل عملي ه ك تواج
   .(Darwish, et al, 1996: 98) اإلدارية

 إلى وانتقلت الفردية القيادات مرحلةانتھت  ربما أنه (Al Hatmi, 2003: 16) وترى
 في مطلوباً  أصبح بل الفردية القيادة قيمة تجاوز أبدا يعني ال ذلك ولكن القيادي الجماعي العمل
 إطار ضمن العمل من لتمكنه والمواصفات الشروط من مزيدٌ  فيه تتوفر رياضي أن قائد كل

 يرتكز قد الذي الزاوية حجر تعد الرياضي العمل مجال في اإلدارية فالقيادة ،الجماعية القيادة
 دوراً  يلعبون اإلداريون فالقادة .المختلفة الرياضية األنشطة في اإلدارية التام للعملية النجاح عليه
 ً  .الرياضية للمؤسسة المرجوة األھداف تحقيق عبء يقع فعليھم لألفراد في قيادتھم وحيوياً  مھما

لالعب ا يكتسب الذي المدرسة بعد الثانية والتربوية الرياضية المؤسسة النادي ويعد
استعداد  تنمية على ويعمل والعملية، العلمية للحياة الضرورية والخبرات والمعارف المعلومات
ً  وميولھم الالعبين ً اجتماعيا ً  وتوجيھھا توجيھا كذلك  النادي وظيفة إن بل والمجتمع، للفرد صالحا
ً  الالعبين إعداد تساعدھم  التي والخبرات وإكسابھم المھارات سلوكھم تعديل طريق عن اجتماعيا
 تعني الرياضية اإلدارة أن نرى وھكذا ،المختلفة المجاالت جميع في النجاح مع التكيف على

 المادية العناصر الستخدام تسعى اإلنساني والتي السلوك وتدريب تنظيم في العلم استخدام
 ابتداءً  الرياضية تكون المؤسسة أن ويجب ،الرياضية اإلنجازات لتحقيق عالية بكفاءة والبشرية

 وتحقيق لھا المناسب النمو لضمان متوازية األندية الرياضية أو االتحادات أو األولمبية اللجنة من
 المؤسسة يسود التوازن أن من التأكد اإلداري مھام الرئيس من أن نجد كذلك إداراتھا في الكفاية
 & Abd AL Haq) مؤسسته توازن يحفظ اإلداري أن الرئيس عاتق على يقع كما كلھا،

Rifaat, 2010: 1765). 

فھي تقوم بتنظيم  ،لية تقع كاملة على االتحادات الرياضية في نشر األلعابؤووإذ إن المس
المسابقات الرياضية على كافة المستويات السنية والدرجات الخاصة بالبطولة داخل المجتمع 

المنافسات اإلقليمية الواحد ومن ثم تقوم على اإلشراف على الفرق الوطنية استعداًد لخوض 
  .(Al Nimnim, 2012: 2) والقارية والدولية واألولمبية

 استخدام ھي المديرين بين السائدة الفلسفة أن رغم (Al Shanti, 2005: 18)تشير كما
 الحظ ولسوء نھائي، بشكل القرارات وإعالن األوامر إصدار خالل من كأمر واستجابة السلطة

 كرؤساء الرياضية التربية في المسئولين من الكثيرون يتبعه ارةاإلد فلسفة من النمط ھذا إن
أمانيھم  والعاملين معھم من أجل تحقيق االتحادات أعضاء يستخدمون والذين االتحادات الرياضية

 أو آراء بكل يستخفون فھم استبدادي تحكمي بشكل األخرى والواجبات البرامج خالل تنفيذ من 
  .منھم نابعة رغي دامت ما نظر سليمة وجھات

ة  اتالمشارك أن ومن الجدير بالذكر ق البيئ ة لخل ة في التربي اليب الحديث الخارجية أحد األس
اء  ا وبن ول وتنميتھ بة لكشف المي امالالالعب المناس اًء متك ة  ،بن ى الرياض د قاصرة عل م تع فل

افس في ج بل أصبحت وسيلة ،فحسب ئولية والتن اء وتحمل المس والء واالنتم و رياضي لتنمية ال
ية الروح الرياض يء ب ليم مل توى  ،س ى المس دماً عل ر تق د األخي ي العق طين ف ھدت فلس د ش ولق
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ر  ،الخارجية خاصة اتوبالمشارك ،الرياضي عامة ة الفلسطينية األث دوم السلطة الوطني إذ كان لق
ر في م ،الفعال على تغيير سياسة االحتالل تجاه التربية الرياضية ذا التغيي المح وظھر واضحاً ھ

ة االنجاز  د بمثاب ون اسم فلسطين والتي تع ذين يحمل ين ال التجديد في القاعدة العريضة من الالعب
  . للرياضة الفلسطينية

ارك ويم المش رى الباحث أن تق ا وي ات  اتكم د من العملي ة للبطوالت الرياضية يع الخارجي
ى تحسين وتطوير الرياضة الفلسطينية   ة والتي تھدف إل ى األفضل التربوية المھم للوصول إل

ية  ادات الرياض ي دور االتح ر ف ادة النظ ب  ،وإع ع جوان ار جمي اً باالعتب اركمراعي  اتالمش
ويم ة وتق ذ  ومتابع يط وادارة وتنفي ن تخط ة م داد  ،الخارجي ي إع ام ف ن دوٍر ھ ا م ا لھ يولم  العب

نھم ا ل، بشكل يمك وجي الھائ من التكيف مع لمستقبل، وتھيئتھم لمواجھة التطور العلمي والتكنول
د من  ى استخدام العدي دھم عل متطلبات العصر الراھن، ومواجھة المشكالت في مجتمعھم، وتعوي

درات  األدوات واألجھزة، الءم ق ا ي ينبھدف التطوير والتحسين بم اتھم االعب ذلك ينبغي  ،وحاج ل
ة للبطوالت الرياضية  اتالمشاركإلقاء نظرة موضوعية تقييميه على  ة من خالل الخارجي معرف

دربينآراء  ذه  الم ول ھ اركةح روج  المش الي الخ ى اآلن، وبالت ه حت تم معرفت م ي ذي ل ر ال األم
  . الخارجية اتھذه المشاركفي إثراء وتطوير  منھا بتوصيات ھامة يمكن االستفادة

الخارجية  اتوفي حدود علم الباحث ونظراً لحداثة ھذا الموضوع في مجال تقويم المشارك
ً لتعدد  تناولت التي البحوث تعددت كما واإلدارة الرياضية، التقويم تناولت التي دراساتال ووفقا

 حاولت التي الدراسات في قلة وجد قد الباحث أن إال وأھميتھا، ومعوقاتھا األنشطة الرياضية
الخارجية لالتحادات الرياضية الفلسطينية من وجھة نظر المدربين  اتإلى تقويم المشارك التعرف

غزة باعتبار أن االتحادات ھي المسئولة عن نشر الرياضات وازدھارھا وإقامة بمحافظات 
  .البطوالت الداخلية والمشاركة في البطوالت الخارجية

  وتساؤالتھا مشكلة الدراسة
ة،  دوات علمي ؤتمرات، ون ي م احثين ف ن الب د م ا العدي د تناولھ ة فق ة الدراس راً ألھمي نظ

ة ودول ة و عربي ة محلي اك ودراسات تربوي ى أن ھن ذه الدراسات عل ائج بعض ھ د بينت نت ة وق ي
ل دراسة االتحادات الرياضية بالفعل بعض القصور في أداء  نمكل من مث وجواد  )2012( النم

وبعض الدراسات األخرى بينت أن ) 2009(والقحطاني  )2009(والزھري ) 2012( والجنابي
ل دراسة  بشكل طبيعي ق الرياضيةتفعيل المشاركة للفرتعمل على  دور االتحادات الرياضية مث

  .)2011( وابراھيم )2010( عبد الحق ورفعت

 وكعضو الفلسطينية، الرياضية االتحادات في إحدى من خالل خبرة الباحث كونه عضواً و
ة ه في إحدى األندي ه واحتكاك دربين من بزمالئ ين م ام وأعضاء والعب ة اتحادات وحك  مختلف

ة الحظ  ة األولمبي اكوأعضاء اللجن أن ھن ً  قصوراً  ب ا ل واختالف راً في تفعي المشاركات في  وتعث
ر ه من أھداف األم ا وضع ل ة م ى تلبي ذي البطوالت الرياضية الخارجية وعدم قدرته عل  احذ ال

ذه إجراء إلى بالباحث ويم المشارك الدراسة ھ ذلك تق ى  اتمحاوالً ب د يساعد عل ا ق ة مم الخارجي
دا ق أھ ل دور االتحادات في تحقي ا عن والكشف ،فھاتفعي ة واقعھ ا خصائصھا ومعرف  ،ومزاياھ
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ا ة المناسبة لھ ول العلمي ذي  ،وذلك بھدف تحديدھا ووضع الحل ع ال ة للواق ر مالئم ى تكون أكث حت
ً  عنصر أساسي في ھذا الواقع مدربي األنديةنعيش فيه، وبما أن  ا أثيراً مختلف ه ت د ويؤثرون في ، فق

دربينالل وجھة نظر ھؤالء رأى الباحث أن يدرس ھذا الواقع من خ ا نشأت مشكلة  ،الم ومن ھن
  .الدراسة

  اآلتيين اإلجابة عن التساؤليين في ضوء ما سبق يمكن أن تتحدد مشكلة الدراسة في

من وجھة نظر الخارجية لالتحادات الرياضية الفلسطينية  اتللمشارك التقويميةتقديرات الما  .1
 ؟بمحافظات غزة  المدربين

متوسطات تقديرات  في) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى داللة  ھل توجد فروق ذات .2
الخارجية لالتحادات الرياضية  اتللمشارك التقويمية التقديرات في عينة الدراسةأفراد 

ً  بمحافظات غزة المدربينمن وجھة نظر الفلسطينية   ،المؤھل العلمي(متغيرات  إلىتبعا
  ؟)االتحادو ،سنوات الخبرة و

  دراسةأھمية ال
  :تكمن أھمية الدراسة من خالل اآلتي

د .1 و  ق ة وھ وعاً ذا أھمي الج موض اركتع ويم المش ية  اتتق ادات الرياض ة لالتح الخارجي
طينية تطالع  .الفلس ي اس ة ف ھم الدراس د تس اركق ية  اتالمش ادات الرياض ة لالتح الخارجي
ة الفلسطينية  ه ذو أھمي يم بحد ذات ذا التقي د ھ ا، ويع ا ه إذ إنوسبل تفعيلھ ى إيجابياتھ يقف عل

ذه  ى تطوير أداء ھ  اتالمشاركوسلبياتھا، وتبصر جوانب القوة والضعف فيھا مما يعمل عل
 .وطنية بالدرجة األولىرياضية ونجاحھا في أداء الدور المنوط بھا مصلحة يعد الذي 

ة األومؤسسات الن على يقد تفيد الدراسة القائم .2 ةالرياضية كاالتحادات الرياضية واللجن  لمبي
ي  اركة ف باب للمش دفع بالش ا ي ا م ا وبرامجھ ي أدائھ ب ف ر المناس داث التغيي ل إح ن أج م

 .بشكل أكثر فعالية وتأثير الرياضةتسھم في تعزيز  إذنشاطاتھا وبرامجھا المتنوعة 

ة  .3 ذه الدراسة رؤي دربينمن المتوقع أن تظھر ھ ة  الم وضرورة  االتحادات الرياضيةألھمي
ا ومطالب اون معھ يخ التع ة لترس رامج فعال ع ب ا بوض اركتھ ة اتالمش ر  ،الخارجي وتظھ

 .المعوقات التي تحول دون أداء دورھا 

ة  اتالمشاركطرح مقترحات حول تفعيل  .4 ة االخارجي د في تنمي ي تفي  لرياضة الفلسطينيةالت
 .اوتطورھ

  أھداف الدراسة
  :الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يأتيسعت 

رف  .1 ىالتع ديرات التق إل ةالتق ارك ويمي طينية  اتللمش ية الفلس ادات الرياض ة لالتح الخارجي
  .بمحافظات غزة من وجھة نظر مدربي األندية الرياضية
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ة إحصائية  .2 روق ذات دالل ة الدراسة في الكشف عن وجود ف راد عين ديرات أف متوسطات تق
اً الخارجية لالتحادات الرياضية الفلسطينية  اتللمشارك رات تبع ى متغي علمي، المؤھل ال(إل

 .)االتحادوسنوات الخبرة، و

  حدود الدراسة
  :الدراسة الحالية على الحدود اآلتيةاقتصرت 

  .غزة محافظات: الحد المكاني −

  .2013 تموزشھر تم تطبيق أداة الدراسة في : الحد الزمني −

  .مدربي األندية الرياضية من مختلف االتحادات الرياضيةعينة من  :الحد البشري −

  مصطلحات الدراسة
  المصطلحات اآلتيةعلى تشمل الدراسة الحالية 

ويم ي : التق د من نجاح أو فشل اإلدارة الرياضية ف ا التأك ي يمكن عن طريقھ و األداة الت ھ
الل  ديلھا خ ا وتع ا يضمن تطويرھ ط الموضوعة، مم ا للخط دھا وفقً ي مواعي دافھا ف ق أھ تحقي

  .(Mahmoud & Badran, 2004: 314) مراحل العمل

ارك ةا اتالمش ا  :لخارجي اً بأنھ ث إجرائي ا الباح ة "يعرفھ ية المختص طة الرياض األنش
ة  ة والقاري بالمميزين رياضياً والذين يمثلون المنتخبات الوطنية وتتبارى فيه مع المنتخبات العربي

  .وبإشراف االتحادات الدولية والدولية سواء كان داخل الوطن أو خارجه

تدير  التي الرياضية األلعاب اتحادات من كونتت ھي ھيئة رياضية: ولمبيةاأل اللجنة
وتعد  ،الدولة في االولمبي الرياضي النشاط تنظيم بھدف االولمبي البرنامج في المدرجة األلعاب
التي  وھي االعتبارية الشخصية لھا ويكون العام النفع ذات الخاصة الھيئات من االولمبية اللجنة
  .(Al Araj, 2010: 1736)واإلقليمية  والقارية لميةالعا األولمبية الدورات في الدولة تمثل

ومراكز  الرياضية األندية من تتكون ھيئة  الرياضية اللعبة اتحاد: الرياضية االتحادات
 نشاط التي لھا الرياضية والھيئات المختصة اإلدارية ھا الجھةانضمام على توافق التي الشباب

 لفنيمستواھا ا ورفع اللعبة نشر على والعمل ينھا ب  النشاط ھذا وتنسيق تنظيم بقصد ما لعبة في
(Al Araj, 2010: 1736)   

 والفردية الجماعية لأللعاب الرياضية االتحاداتھي : االولمبية الرياضية االتحادات
 وتدار وتنظم األولمبية، األلعاب مسابقات في وتدخل الدولية االولمبية اللجنة قبل من المعتمدة

  .(Al Araj, 2010: 1736) االولمبية لأللعاب عليماتوالت القوانين وفق
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  الدراسات السابقة المرتبطة
ق  ي تتعل التقويملقد تناول الباحث بعض الدراسات الت ي لالتحادات الرياضية واألدوار  ب الت

ة اتدراس) 9(منھا  ،ةدراس) 11(وھي  تعمل على تفعيل األنشطة الرياضية  ةدراس) 2(و ،عربي
  .بعرض تلك الدراسات وفقاً لتاريخ إجرائھا من األحدث إلى األقدم وسوف يقوم ،أجنبية

دراسة تقويمية لالتحاد الفلسطيني : وعنوانھا). Al Nimnim)2012 النمنمدراسة 
ھدفت ھذه الدراسة  .للكرة الطائرة في تحقيق أھدافه األساسية وفقاً لقانون الھيئات الرياضية

حاد الفلسطيني للكرة الطائرة في تحقيق أھدافه األساسية وفقاً لالت التقديرات التقويميةإلى تعرف ال
وتكونت عينة الدراسة  ،وقد اتبعت الدراسة المنھج الوصفي التحليلي ،لقانون الھيئات الرياضية

 وتكونت أداة الدراسة من استبانة ،والمدربين والحكام واالعبيناإلداريين اً من فرد) 40( من
أن التقديرات : وكان من أھم نتائج الدراسة ،محاور ة على تسعةفقرة موزع )66( تحتوي على

وأن ھناك قصوراً في العمل االداري واالنجازات والتمويل  ،التقويمية لعينة الدراسة ضعيفة
  .وأوصت الدراسة بزيادة الدعم المالي لالتحاد ،واالمكانات

بناء وتطبيق تصميم و: وعنوانھا) Jawad & Jenabi )2012دراسة جواد والجنابي 
ھدفت ھذه الدراسة التعرف إلى تصميم وبناء  ،مقياس لتقييم تنظيم بطوالت ألعاب القوى

 ،وقد اتبعت الدراسة المنھج الوصفي التحليلي ،وتطبيق مقياس لتقييم تنظيم بطوالت ألعاب القوى
ونت أداة وتك ،بطولة من بطوالت ألعاب القوى لألندية العراقية) 38( وتكونت عينة الدراسة من

وكان  ،فقرة موزعة على أربعة محاور) 57( الدراسة من مقابلة شخصية ومقياس يحتوي على
 ،والتحكيمي ،والمالي ،أن ھناك ضعف في الجانب الفني واإلداري: من أھم نتائج الدراسة

وحصل المجال المالي واإلعالمي على المركز األول يليه المجال التحكيمي يليه المجال اإلداري 
  .أخيراً المجال الفنيو

تقويم المواقع اإللكترونية لالتحادات : وعنوانھا) Ibrahim )2011دراسة إبراھيم 
ھدفت ھذه الدراسة التعرف إلى تقويم المواقع  .الرياضية األوليمبية بجمھورية مصر العربية

دراسة المنھج وقد اتبعت ال ،اإللكترونية لالتحادات الرياضية األوليمبية بجمھورية مصر العربية
فرداً من أعضاء الجمعية العمومية ) 192( وتكونت عينة الدراسة من ،الوصفي التحليلي

وتكونت أداة الدراسة من استبانة تحتوي  ،وأعضاء المكتب التنفيذي تم اختيارھم بطريقة قصدية
طط الخ ،اللوائح المنظمة ،فقرة موزعة على ثمانية محاور وھي الفلسفة واألھداف) 74( على

اإلنجازات على مختلف  ،اإلمكانات البشرية والمادية المتاحة ،الموارد المالية ،والبرامج
أن فلسفة وأھداف : وكان من أھم نتائج الدراسة ،أساليب المتابعة والتقويم ،المعوقات ،األصعدة

على تنمية ترجمة لفلسفة وزارة التعليم العالي، وتعمل  وتعداالتحاد تتفق والسياسة العامة للدولة 
وتتيح لالتحاد تنظيم  ،وتحقق نشر مفھوم الثقافة الرياضية ،روح الوالء واالنتماء للوطن

  .البطوالت والمسابقات المختلفة بين الجامعات األعضاء

 دور: وعنوانھا) Abd AL Haq & Rifaat )2010 عبد الحق ورفعتدراسة 
 وجھة نظر من الرياضية بالبطوالت الفرق مشاركة تفعيل في الفلسطينية الرياضية االتحادات
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 تفعيل في الفلسطينية الرياضية االتحادات دور إلى التعرف الدراسة ھدفت ھذه .المدربين
 معرفة إلى ھدفت كما المدربين، نظر من وجھة الرياضية بالبطوالت الرياضية الفرق مشاركة
 الرياضية بالبطوالت اضيةالري الفرق مشاركة تفعيل في الرياضية االتحادات دور في االختالف

ً  المدربين نظروجھة  من  قام ذلك ولتحقيق ،)العلمي والمؤھل الخبرة، االتحاد،(للمتغيرات تبعا
 التخطيط :ھي مجاالت خمسة على موزعة فقرة )33( من مكونة استبانة بإعداد الباحثان

 عينة تكونت .والحوافز ،واإلمكانات للمنافسات، والتنفيذ المنافسات، وإدارة الرياضية، للمنافسات
ً ) 69( من الدراسة  الدراسة نتائج وأظھرت ،ولمبيةاأل للجنة تابعة رياضي اتحاد (19) من مدربا

 وجھة من الرياضية بالبطوالت الرياضية الفرق مشاركة تفعيل في الرياضية االتحادات دور أن
 على ومتوسطة لرياضية،ا البطوالت وتنفيذ إدارة مجالي على كبيرة بدرجة جاء المدربين نظر

 إلى النتائج أشارت كما. الكلي والمجال الحوافز مجال على وقليلة واإلمكانات، التخطيط مجالي
 المؤھل االتحاد،( الدراسة متغيرات الختالف تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم

ً  إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى النتائج أشارت بينما ،)والخبرة العلمي،  االتحاد لمتغير تبعا
 مفھوم وتفعيل بتعزيز الباحثان يوصي .الفردية األلعاب فرق ولصالح اإلمكانات مجال في

 والمعنوية المادية والحوافز اإلمكانات وتوفير الرياضية، البطوالت في الرياضية الفرق مشاركة
  .الرياضية األنشطة ممارسة على وتشجيعھم للفرق

معوقات تولي المرأة العربية مراكز قيادية : وعنوانھا) Al Araj )2010دراسة األعرج 
ھدفت الدراسة التعرف الى معوقات تولي . في المجال الرياضي في الدول العربية اآلسيوية

المرأة العربية مراكز قيادية في المجال الرياضي من وجھة نظر القادة الرياضيين في مجالس 
وكذلك التعرف الى ھذه المعوقات تبعا . عربية اآلسيويةإدارة االتحادات الرياضية في الدول ال

والحالة االجتماعية والمؤھل  والنوع االجتماعيلمتغيرات الدراسة وھي الدولة ونوع االتحاد 
وقد استخدمت الباحثة . العلمي والخبرة في االتحاد والممارسة الرياضية وطبيعة المھنة الرئيسية

عضواً اختيروا ) 251(ه الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من المنھج الوصفي لمالءمته طبيعة ھذ
بالطريقة العشوائية لتمثيل اكبر شريحة ممكنة من القادة الرياضيين في مجالس إدارة االتحادات 

كما استخدمت الباحثة ). فلسطين، األردن، لبنان، سوريا(الرياضية في الدول العربية اآلسيوية 
العلمي والمھارات القيادية (محاور ھي ) 3(موزعة على فقرة ) 46(استبانة مكونة من 

وأظھرت نتائج الدراسة أن من أھم المعوقات التي تواجه المرأة العربية  ،واالجتماعي والشخصي
سيادة النظرة المجتمعية الذكورية في قيادة "في توليھا مراكز قيادية في المجال الرياضي ھي 

توفر فرص النمو المھني "العلمي والمھارات القيادية ھي ، أما في المحور "المؤسسات الرياضية
افتقار المرأة للقدرة "أما في المحور الشخصي فكانت أھم المعوقات ". للرجل أكثر من المرأة

كما وأظھرت النتائج وجود فروق دالة ". المالية الالزمة للوصول لمراكز قيادية رياضية
ً فقط تعزى لمتغير الحالة االجتما وأوصت الباحثة بتطوير البيئة  .عية ولصالح المطلقينإحصائيا

التنظيمية وتفعيل القوانين واإلجراءات في اللجان الوطنية االولمبية واالتحادات الرياضية لزيادة 
  .مشاركة المرأة في اإلدارة والقيادة الرياضية
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 تقويم األداء اإلداري لدى الھيئات: وعنوانھا) Al Zuhri )2009دراسة الزھري 
ھدفت الدراسة التعرف إلى الوزن النسبي لتقويم  .اإلدارية لألندية الرياضية في محافظات غزة

ما التعرف إلى األداء اإلداري لدى الھيئات اإلدارية لألندية الرياضية في محافظات غزه، وكذلك 
ً لتقويم األداء اإلداري لدى الھيئات اإلداري ة لألندية إذا كان ھناك فروق جوھرية دالة إحصائيا

الرياضية في محافظات غزه تعزى كل من متغير المحافظة، و المسمى اإلداري، والمؤھل 
) 64(واتبع الباحث المنھج الوصفي التحليلي، كما قام الباحث بإعداد استبانة تكونت من  ،العلمي

فقرة، تضمنت ستة أبعاد، وزعت على عينة الدراسة، التي اشتملت، كامل مجتمع الدراسة 
متمثل في جميع أعضاء الھيئات اإلدارية باألندية الرياضية في محافظات غزة والبالغ عددھم ال
كما توصلت الدراسة إلى أن البعد الذي احتل المركز األول ھو التوجيه بوزن  ،عضواً ) 407(

، أما المركز )%62(، فيما احتل المركز الثاني بعد الرقابة بوزن نسبي قدره )%63(نسبي قدره 
، تال ذلك اتخاذ القرار الذي احتل المركز )%61(الث فكان لبعد التنظيم بوزن نسبي قدره الث

، فيما احتل المركز الخامس التخطيط بوزن نسبي قدره )%58(الرابع بوزن نسبي قدره 
في حين ). %56(، أما المركز السادس واألخير كان تقييم األداء بوزن نسبي قدره )57%(

 ،فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المحافظة التي يقع فيھا الناديأظھرت الدراسة وجود 
  .كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المسمى اإلداري والمؤھل العلمي

تقويم االتحاد العربي للرياضة : وعنوانھا) Al Qahtani  )2009دراسة القحطاني
وقد اتبعت  ،إلى تقويم االتحاد العربي للرياضة العسكريةھدفت ھذه الدراسة التعرف  .العسكرية

فرداً من أعضاء الجمعية ) 81( وتكونت عينة الدراسة من ،الدراسة المنھج الوصفي التحليلي
وتكونت أداة الدراسة من  ،العمومية وأعضاء المكتب التنفيذي تم اختيارھم بطريقة قصدية

 ،القيادة ،التنظيم ،ربعة محاور وھي التخطيطفقرة موزعة على أ) 64( استبانة تحتوي على
أن ھناك قصور في الخدمات المقدمة للعاملين : وكان من أھم نتائج الدراسة ،والمالية والموارد

التأمين االجتماعي  ،وسائل الترويح ،برامج الخدمات –المعنوية  ،الحوافز المادية(والمتمثلة في 
 ،بتوفير برامج تدريبية للعاملين أثناء الخدمةوضعف االھتمام من قبل االتحاد  ،والصحي

وأوصت الدراسة باالستعانة بخبراء في التسويق الرياضي لوضع التشريعات والضوابط 
االستثمارية التي تكفل حق االتحاد والدولي المضيفة من العائد المادي لعمليات التسويق 

  .الرياضي

دراسة تقويمية للعمل : انھاوعنو) Ibrahim & Qutub )2009إبراھيم وقطب دراسة 
ھدفت ھذه  ،اإلداري باالتحاد الرياضي المصري للجامعات في ضوء مقومات الجودة الشاملة

الدراسة التعرف إلى تقويم العمل اإلداري باالتحاد الرياضي المصري للجامعات في ضوء 
 عينة الدراسة من وتكونت ،وقد اتبعت الدراسة المنھج الوصفي التحليلي ،مقومات الجودة الشاملة

 ،من أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء المكتب التنفيذي تم اختيارھم بطريقة قصدية) 106(
وكان من  ،فقرة موزعة على سبعة محاور) 94( وتكونت أداة الدراسة من استبانة تحتوي على

وھناك  ،رياإلداالعمل الخطط تتناسب مع األھداف وتوجد قوانين ولوائح  أن: أھم نتائج الدراسة
  .الجودة الشاملة والرقابة واالمكانات واإلعداد البشريإدارة بعض القصور في تطبيق مبادئ 
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 مجالس إدارة في الرياضيين القادة اتجاھات: وعنوانھا) Issa)2006 عيسى دراسة 
ھدفت  .الرياضية المؤسسات في قيادية مراكز المرأة تولي نحو األردنية الرياضية االتحادات

 األردنية الرياضية االتحادات مجالس إدارة في الرياضيين القادة اتجاھاتسة التعرف إلى الدرا
وقد استخدمت الباحثة المنھج الوصفي  ،الرياضية المؤسسات في قيادية مراكز المرأة تولي نحو

 إدارة مجالس أعضاء منقيادياً ) 82(لمالءمته لطبيعة ھذه الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من 
كما استخدمت الباحثة استبانة مكونة  ،األردنية اختيروا بالطريقة القصدية تحادات الرياضيةاال

داللة  ذات فروق وجودوأظھرت نتائج الدراسة  ،محاور) 5(فقرة موزعة على ) 43(من 
ً  الرياضيين القادة اتجاھات في إحصائية العالقات  بعد على الرياضية اللعبة نوع لمتغير تبعا
ومتغير  الجماعية، لأللعاب الرياضية االتحادات في الرياضيين القادة لصالح تسويق،وال العامة

 بعدي على العلمي المؤھل ومتغير اإلناث، لصالح األربعة المقياس أبعاد علىالنوع االجتماعي 
 والبكالوريوس، الماجستير حملة مستوى لصالح والتسويق العامة والعالقات مھارات االتصال

الرياضية  والممارسة الخبرة، متغير من كل على إحصائية داللة ذات فروق ظھرلم ت حين في
 األردنية األولمبية في اللجنة واإلجراءات والقوانين التنظيمية، البنية بتطوير وأوصت الدراسة

 الرياضية المؤسسات القيادية في المراكز في المرأة مشاركة دعم لتفعيل الرياضية والمؤسسات
  .المختلفة

تقويم األداء المثالي في : وعنوانھا )Arm Strong )2002 رم ستر ونجأاسة در
ھدفت الدراسة التعرف إلى تقويم األداء المثالي في المراكز الرياضية  .المراكز الرياضية بكندا

وقد استخدم الباحث المنھج  ،التعرف إلى طريقة األداء اإلداري في المراكز وتقويمھا ،بكندا
كما استخدم  ،عضواً ) 180(ه لطبيعة ھذه الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من الوصفي لمالءمت

 وأظھرت نتائج الدراسة قلة ،محاور) 4(فقرة موزعة على ) 52(الباحث استبانة مكونة من 
  .وضعف الخطط المسبقة لتنفيذ النشاط ،غياب الرقابة المستمرةتحقيق األھداف و

ؤتمرات دراس: وعنوانھا )Hill)2000ھيل دراسة  ة كيفية اتخاذ القرار التخطيطي في الم
رار التخطيطي ھدفت الدراسة التعرف إلى  .الرياضية المحلية بجامعة غرب كندا اذ الق كيفية اتخ

دا رب كن ة غ ة بجامع ية المحلي ؤتمرات الرياض ي الم اذ  ،ف ة اتخ ة لعملي ة تحليلي ديم دراس وتق
يط نق يم وتخط ادة تنظ ة إع ة بإمكاني رارات الخاص داالق رب كن ة غ يين بجامع د  ،اط الرياض وق

ة الدراسة من  ) 93(استخدم الباحث المنھج الوصفي لمالءمته لطبيعة ھذه الدراسة، وتكونت عين
كما استخدم الباحث  ،عضواً من الكوادر الرياضية الذين يتخذون القرارات في المؤتمرات العلمية

ائق، والسجالت، والمس أدوات للدراسةالمقابلة الشخصية، وتحليل الوث ائج  ،تندات ك وأظھرت نت
ادة  الدراسة وجود اختالف في درجات ومستويات التأثير بين قواعد اللعبة في مساھمتھا، وفي إع

  .بناء واتخاذ القرار

  السابقة الدراسات على التعليق

يقوم سابقة دراسات من عرضه سبق ما خالل من تھا الباحث س -حيث األھداف من بمناقش
ا بھدف عرض – خدمالمست المنھج ائج المستخلصة منھ ا واالختالف الشبة أوجه وأھم النت  بينھ
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ين ة الدراسة وب م  إذ ،الحالي ى أھ د حاولت التعرف إل م الدراسات ق ديرات يتضح أن معظ التق
ة  كالتالتقويمي يط  لمش اتالتخط ة والمعوق ة والفني وافز  االداري ات والح ي واألدوار واالمكان ف

م وقد ،وھذا ما اتبعه الباحث في دراسته ،االتحادات الرياضية تفادة ت ابقة اتالدراس من االس  الس
د اھيم في تحدي ي  ،وصياغة تساؤالت الدراسة ،المشكلة والمف واستخالص المحاور الرئيسة الت

ا  دور فيھ اركت ادات الرياضية اتالمش ة لالتح م إضافة بعض  الخارجي ن ث اوروم م  المح ي ل الت
د تتطرق لھا الدراسات الساب راھن في محافظات غزة وتحدي قة والتي تالئم خصوصية الوضع ال

ائج تفسير في الدراسات ھذه نتائج تساعد أن كما يمكن ،اإلحصائية لمعالجات ة الدراسة نت  الحالي
ابقة الدراسات مع الحالية الدراسة وتتشابه ،النتائج ھذه في مناقشة بھا واالسترشاد نھج  الس في الم

ة وأ تخدم والعين ةالمس تقلة  ،داة الدراس رات المس ر المتغي ي أث ا ف ا بينھ ات فيم ت الدراس واختلف
  .التقديرات التقويمية في االتحادات الرياضيةالتصنيفية على 

  منھجية الدراسة وإجراءاتھا
ذ الدراسة ي اتبعت في تنفي نھج  ،يتناول الباحث وصفاً لإلجراءات الت ك تعريف م ومن ذل

ة، ة  الدراس ع الدراس وات ووصف مجتم تخدمة وخط ة المس ذلك أداة الدراس ة، وك د العين وتحدي
   .إعدادھا

  منھج الدراسة
ى  د عل ذي يعتم ي ال نھج الوصفي التحليل تخدم الباحث الم ة اس داف الدراس ن أھ اً م انطالق

  .دراسة الظاھرة كما توجد في الواقع ويھتم بوصفھا وصفاً دقيقاً وتحليلھا

  الدراسة مجتمع
ع  تكون مجتمع الدراسة من دربيجمي ة لالتحادات الفلسطينية م رق الرياضية التابع في  الف

 اللجنة األولمبيةحسب إحصائية  ،اتحاداً ) 28( مدرباً ضمن) 297(عددھم محافظات غزة والبالغ 
  ).2014-2013(للموسم الرياضي والمسجلين 

  الدراسةعينة 
ت  ةتكون ة  عين ن الدراس اداتم ة لالتح ية التابع رق الرياض دربي الف ي  م طينية ف الفلس

زة ات غ ددھم  محافظ الغ ع ً ) 100(والب دربا ة  ،م ة بطريق رت العين د اختي وائيةوق بة  عش وبنس
ع األصلي %)33.7( ن المجتم د تفحص  ،م ا، وبع د توزيعھ تبيانات بع ع االس ع جمي م جم د ت وق

راً  ا نظ تبعد أي منھم م يس تبيانات ل ة االس ق الشروط المطلوب تبانة لتحق يني )1( ، والجدوللالس  ب
   .خصائص وسمات عينة الدراسة
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   .المؤھل العلميو الخبرةوسنوات  االتحادات توزيع عينة الدراسة حسب متغير: )1(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  الصنف  المتغير

  المؤھل العلمي
 54 54  دبلوم

 46 46  بكالوريوس
  %100 100  المجموع

  الخبرةسنوات 

 31 31  سنوات فأقل 5
 26 26  سنوات 10 – 5من 

 43 43  سنوات 10أكثر من 
  %100 100  المجموع

  االتحاد

 14 14 كرة قدم
 12 12 الكرة الطائرة

 12 12 كرة السلة
 11 11 كرة اليد

 9 9 كرة الطاولة
 7 7 الجمباز

 7 7 ألعاب القوى
 3 3 المصارعة
 3 3 الكراتيه
 4 4 المالكمة

 3 3 كمال األجسام
 3 3 ودوالج

 3 3 رفع األثقال
 6 6 سباحة

 3 3 الكيك بوكسنغ
  %100 100  المجموع

  أداة الدراسة وخطوات إعدادھا
مجاالت تشمل  أربعةفقرة موزعة على ) 35(مكونة من  ةقام الباحث بإعداد استبان
 ،التخطيط: (وھي الخارجية لالتحادات الرياضية الفلسطينية اتالتقديرات التقويمية في المشارك

 التقديرات التقويميةيمكن االستفادة منھا في تحديد  إذ) اإلمكاناتو ،التنفيذو ،اإلدارة والتنظيمو
وقد اتبع الباحث الخطوات  ،ضعت ضمن مقياس خماسيو إذوإيجاد الحلول المناسبة لھا 

  :اإلجرائية التالية إلعدادھا
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  خطوات بناء أداة  الدراسة

والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة على المستوى  االطالع على األدب التربوي −
عبد الحق (ودراسة  ،)2011 إبراھيم،(مثل دراسة كل من  العالمي والمحلي واإلقليمي

  .)2009الزھري، ( ودراسة) 2010 ورفعت،

إعداد االستبانة في صورتھا األولية من أجل استخدامھا في جمع البيانات والمعلومات والتي  −
 ،التنفيذ ،اإلدارة والتنظيم ،التخطيط(مجاالت  أربعةفقرة تحتوي على ) 42(شملت 

  .)اإلمكانات

  صدق األداة

  صدق المحكمين
دكتوراه من سبعةقام الباحث بعرض االستبانة على  ة مؤھل ال وذوي االختصاص في  حمل

ا ومدى انتما ا للمجاالت الجامعات الفلسطينية وذلك لتحكيمھا وإبداء آرائھم في صياغة فقراتھ ئھ
م حذف  بة، وت ا مناس دة يرونھ ر) 7(المحددة وإمكانية حذف أو تعديل أو إضافة فقرات جدي  اتفق

ديل بعضھا ي صورتھا  ،وتع تبانة ف رات لتصبح االس ادة صياغة الفق ك إع ي ضوء ذل م ف د ت وق
  . نفأعلى من المحكمي%) 70(وذلك بعد اعتماد الفقرات التي أجمع عليھا  فقرة) 35(النھائية 

  االتساق الداخلي صدق
ة  ة استطالعية مكون ى عين ا عل تبانة بتطبيقھ داخلي لالس جرى التحقق من صدق االتساق ال

  )2(الجدول  في، كما اً فرد) 30(من 

  .معامل االرتباط لكل مجال من المجاالت وبين المجموع الكلي لفقرات االستبانة: )2(جدول 

وھذا ما  ،لكليةأن جميع المجاالت ذات داللة إحصائية مع الدرجة ا )2( يتضح من الجدول
  .يشير إلى صدق االتساق الداخلي لألداة

  ).3(الجدول  فيوبدراسة معامل االرتباط بين كل فقرة ومجالھا كما 

الفقرات التي   العدد  المجال  م
  التنتمي للمج

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

 0.01 **896.  8-1  8  مجال التخطيط  1
 0.01 **759.  20- 9 12 مجال اإلدارة والتنظيم  2
 0.01 **734. 21 -28 8 مجال التنفيذ  3
 0.01 **894. 29 - 35 7 مجال اإلمكانات  4
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  .معامالت االرتباط بين الفقرة ومجاالتھا : )3(جدول 

معامل   م
  االرتباط

مستوى 
معامل  الرقم  الداللة

  االرتباط
مستوى 
معامل   م  الداللة

  االرتباط
مستوى 

  اللةالد
1 .559**0.01 13 .771** 0.01 25 .412* 0.05 
2 .375* 0.05 14  .447* 0.05 26 .454* 0.05 
3 .459* 0.05 15 .425* 0.05 27 .503**0.01 
4 .538**0.01 16 .385* 0.05 28 .533**0.01 
5 .377* 0.05  17 .394* 0.05 29 .439* 0.05  
6 .558**0.01  18 .576** 0.01 30 .565**0.01 
7 .424* 0.05 19 .383* 0.05  31 .526**0.01 
8 .454* 0.05  20 .642** 0.01 32 .449* 0.05  
9 .504**0.01  21 .493** 0.01 33 .576**0.01 
10 .523**0.01 22 .576** 0.01 34 .566**0.01 
11 .446* 0.05 23 .471** 0.01 35 .583**0.01 
12 .447* 0.05 24 .780** 0.01      

د مستوى 0.361= 0.05عند مستوى داللة ) 28= درجات حرية(الجدولية ) ر(قيمة  ، وعن
  0.463= 0.01داللة 

ً  )3( يتضح من الجدول ى  أن جميع الفقرات دالة إحصائيا ا يشير إل مع الدرجة الكلية وھذا م
  .صدق االتساق الداخلي لألداة

  ثبات األداة
ر ى أف تبانة عل ك باستخدام تم تقدير ثبات االس ة االستطالعية وذل اط اد العين ا معامل ارتب ألف

  . Spss كرونباخ؛ وذلك باستخدام برنامج

ة ) 0.884(حصلت على قيمة معامل ألفا  إذ ع بدرجة عالي تبانة تتمت ى أن االس دل عل وھذا ي
   .وتفي بأغراض الدراسةمن الثبات 

  إجراءات الدراسة
ة بقام الباحث باالطالع على األدب التربوي ة المتعلق ويم المشارك، واالتجاھات الحديث  اتتق

 .الخارجية لالتحادات الرياضية الفلسطينية بمحافظات غزة

ة  ائل المتعلق ابقة والرس ات الس وث والدراس ى البح االطالع عل ث ب ام الباح ذلك ق ويم ك بتق
جواد (اسة ودر) 2012 ،النمنم(بھدف بناء االستبانة، مثل دراسة  األنشطة واالتحادات الرياضية
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راھيم( ، ودراسة)2012 ،والجنابي د الحق ورفعت( ودراسة ،)2011 ،إب  ودراسة )2010 ،عب
  .)2009 ،قطب( ودراسة) 2009 ،الزھري(

ين  ن المحكم ة م ى لجن ھا عل ك بعرض ريقتين، وذل تبانة بط دق االس ن ص د م م التأك ت
 .، وبحساب االتساق الداخلي لالستبانةالرياضيةالمتخصصين في التربية 

تبانة  ات االس ة النصفية كذلك تم التأكد من ثب اخ والتجزئ ا كرونب ا معامل ألف بطريقتين وھم
راون للتصحيح بيرمان ب ة ومن ثم استخدام معادلة س ، وأصبحت أداة البحث في صورتھا النھائي

  .ومناسبة للتطبيق

  :تكون سلم االستجابة من مقياس ليكرت الخماسي وذلك على النحو التاليو

  ضعيفة جداً   ضعيفة  متوسطة  كبيرة   كبيرة جداً   فالتصني −

  1        2      3      4      5    الدرجة −

  :اآلتي المحكومن أجل تفسير النتائج اعتمدت 

  .المحك المعتمد في الدراسة : )4(جدول 

  جداً   جداً  كبيرة  متوسطة  قليلة  جداًقليلة   الدرجة
طول 
  الخلية

-1.00من 
1.80  

 -1.81من 
2.60  

 – 2.61من 
3.40  

 – 3.41من 
4.20  

  5 – 4.21من 

الوزن 
  النسبي

-% 20من 
36 %  

% 36أكبر من 
- 52 %  

 -% 52أكبر من
68 %  

 68%أكبر من 
– 84%  

أكبر من 
%84–100%  

ة  ث عين ار الباح وائيةاخت ن  عش ون م ادات تتك ة لالتح ية التابع رق الرياض دربي الف م
ددھم  الغ ع زة والب ي محافظات غ ً ) 100(الفلسطينية ف دربا ةحسب إحصائية  ،م ة األولمبي  اللجن

  .)2013(بمحافظات غزة والمسجلين للعام 

ا،  ات ومعالجتھ ل البيان م تحلي تبانة، وت ى االس ة عل راد العين غ استجابات أف قام الباحث بتفري
  .Spss وإجراء المقارنات المطلوبة باستخدام برنامج

  اإلحصائية المستخدمة في الدراسة المعالجات
  :اإلحصائية التالية لجاتالمعاتم استخدام 

اط  بيرسون التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية ومعامل االرتب
   .وتحليل التباين األحادي) t-test(واختبار 

  نتائج الدراسة ومناقشتھا
  األول الذي ينص على  التساؤل نتائج
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ادات اتما التقديرات التقويمية للمشارك ة لالتح الرياضية الفلسطينية من وجھة  الخارجي
 بمحافظات غزة ؟المدرين نظر 

ة قام الباحث باستخدام  التساؤللإلجابة عن ھذا  ات المعياري ابية واالنحراف المتوسطات الحس
يبين ) 5(، والجدول  والترتيب الستجابات أفراد العينة على االستبانة ومجاالتھا واألوزان النسبية

  :ذلك

والترتيب الستجابات  ةن النسبياوزواأل ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتالمتوسط: )5(جدول 
الخارجية لالتحادات الرياضية الفلسطينية من وجھة  اتتقويم المشاركالعينة على استبانة  أفراد

  .)100= ن(نظر المدربين بمحافظات غزة 

عدد  المجاالت م
الفقرات

مجموع 
الدرجات

المتوسط 
االنحراف الحسابي

معياريال

الوزن 
النسبي

% 
الترتيب

 1 67.2 8.84 26.88 40 8  مجال التخطيط 1
 62.122 7.54 37.27 60 12 مجال اإلدارة والتنظيم 2
 48.784 4.91 19.51 40 8 مجال التنفيذ 3
 57.463 6.48 20.11 35 7 مجال اإلمكانات 4

 * *103.7718.7159.30 175 35 الدرجة الكلية لالستبانة

  .درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة * 

اأن مجاال) 5(يتضح من الجدول  وزن النسبي  إذ، ت االستبانة تتفاوت من حيث قوتھ غ ال بل
وزن نسبي  مجال التخطيط، واحتل المرتبة األولى %)59.30(للمجاالت ككل  ه %)67.2(ب  يلي

 ،%)57.46(وزن نسبي مجال اإلمكانات بيليه  ،%)62.12(بوزن نسبي  مجال اإلدارة والتنظيم
  %).48.78(بوزن نسبي  مجال التنفيذوأخيراً 

  لى حدة يتبين اآلتيرات كل مجال عوبدراسة فق

  التخطيطفيما يتعلق بمجال   :أوالً 
اب  ث بحس ام الباح بية ق ة واألوزان النس ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس المتوس

  . )6( الجدول فيلفقرات ھذا المجال كما والترتيب 
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الستجابات والترتيب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية : )6(جدول 
الخارجية لالتحادات الرياضية  اتفي تقويم المشارك مجال التخطيطفقرات لأفراد العينة 

  .)100= ن(الفلسطينية من وجھة نظر المدربين بمحافظات غزة 

المتوسط   عبارات المقياس  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  الترتيب %النسبي

إعداد خطة سنوية للبطوالت 1
 3 65.4 1.28 3.27الخارجية وفق استراتيجية واضحة

إعداد خطة طويلة المدى للبطوالت 2
 1 78.8 5.34 3.94الخارجية لتحقيق أھداف اللعبة

إعداد خطة للوصول بالمنتخبات إلى 3
 2 78 5.34 3.9مستوى اإلنجاز الدولي

توسيع قاعدة الناشئين للمشاركات 4
 4 64.6 1.08 3.23الخارجية

تحديد المتطلبات األساسية للبطوالت 5
 4 64.6 1.08 3.23الخارجية

تحليل محتوى البطوالت الخارجية 6
  6 63.4 1.04 3.17الرياضية

تعديل الخطط والبرامج وفقاً لنتائج 7
 7 62.8 1.16 3.14البطوالت

تغيير أعمار الالعبين المشاركين في 8
 8 60 1.07 3البطوالت الخارجية

 ** 67.2 8.84 26.88  الدرجة الكلية للمجال

رات المجال األول ) 6(يتضح من الجدول  رة من فق ى كل فق ة الدراسة عل أن استجابة عين
غ الوزن النسبي وبل) 3.23 -3(وعلى متوسط فقراته وتبين أن متوسط الفقرات قد تتراوح ما بين 

  %).67.2(لھذا المجال 
ام  قلةبسبب  بمجال التخطيط متوسطة التقديرات التقويميةويُرجع الباحث ذلك إلى أن  االھتم

ي  ب المعرف ع  ،واالداريبالجان ي وض اركون ف ام ال يش دربين والحك ة والم اء األندي وأن أعض
اد، األھداف الخاصة بالمشاركات الخارجية، وال يرسمون السياسة ا ا االتح ي ينھجھ أن ولعامة الت

ة اتللمشاركفي التخطيط  إدارة االتحادات الرياضية ال تتيح الفرصة للفرق بالمشاركة ، الخارجي
ك أل دودة،وذل ة ومح ادات قليل وفرة لالتح ة المت ات المادي ون  ن اإلمكان الي تك راراتھموبالت د  ق عن

ة المحدودة،  ك الموازن ذلك ال تلقى الالتخطيط ضمن تل ة من ل ام ورغب ة اھتم مشاركات الخارجي
يط ي التخط ادات الرياضية ف ل االتح ال  ،قب ي مج الخبراء ف تعانة ب رى الباحث ضرورة االس وي
رف ويم للتع اس والتق يط والقي ى التخط اركات  إل عيد المش ى ص ازات عل ن انج ه م م تحقيق ا ت م

ة رف  ،الخارجي ائلھا والتع اس حص ن قي داف يمك د أھ ك لتحدي ىوذل ه . اأھميتھ إل ا أكدت ذا م وھ



 2925ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحمد صالح

 2014، )12( 28المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذه النتيجة  ،الدراسة في وجود تدني واضح في مستوى المسئولين في مجال التخطيط وقد اتفقت ھ
ن  ل م ة ك ه دراس ا توصلت إلي ع م تم د الحق ورفع ير  إذ) 2009( والزھري) 2010( عب يش

  .القصور الواضح في مستوى األداء في مجال التخطيطإلى  انالباحث
  جال اإلدارة والتنظيمفيما يتعلق بم :ثانياً 

ط اب المتوس ث بحس ام الباح ابي اتق بياوزواأل ةالمعياري اتواالنحراف ةالحس  ةن النس
  . )7(في الجدول والترتيب لفقرات ھذا المجال كما 

والترتيب الستجابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية : )8(جدول 
الخارجية لالتحادات الرياضية  اتفي تقويم المشاركإلدارة والتنظيم اأفراد العينة لفقرات مجال 

  .)100= ن(الفلسطينية من وجھة نظر المدربين بمحافظات غزة 

المتوسط   عبارات المقياس  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  الترتيب  %النسبي

تقبل وجھات النظر المختلفة المقترحة 1
 1 70.4 1.11 3.52من الفرق الرياضية

تطبيق قواعد البطولة ولوائحھا 2
 3 68 0.98 3.4وأنظمتھا

معرفة مشكالت الفرق الرياضية 3
 5 63.8 1.20 3.19والعمل على حلھا

اختيار االعبين المشاركين في 4
 8 60.4 1.39 3.02البطوالت الخارجية على أسس علمية

اختيار مدربين للمنتخبات الوطنية على 5
 10 58.4 1.09 2.92بدنيةأسس فنية و

اختيار أعضاء البعثة المشاركين وفق 6
 6 63.2 1.16 3.16معايير محددة

حضور للمسئولين الكبار رياضين 7
 11 56.4 0.94 2.82وغيرھم للبطوالت الخارجية

معرفة الفرق المشاركة لجدول البطولة 8
 ً  7 60.8 1.06 3.04مسبقا

الملعبقرب مكان سكن الالعبين من 9
 12 50.2 0.99 2.51المقام فيه البطولة

استقبال اللجنة المنظمة في الدولة 10
 4 64 1.18 3.2المضيفة للفرق المشاركة

معالجة المشاكل التقنية وأي عطل 11
 9 60.4 1.03 3.02مفاجئ

 2 69.4 1.31 3.47جودة المالعب المقام عليھا البطولة 12
 ** 62.12 7.54 37.27 الدرجة الكلية للمجال



 "......تقويم المشاركات الخارجية لالتحادات الرياضية الفلسطينية من "ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 2926

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )12( 28المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

رات المجال ) 7(يتضح من الجدول  رة من فق ى كل فق ة الدراسة عل انيأن استجابة عين  الث
ين  ا ب راوح م د تت وزن ) 3.52 – 2.51(وعلى متوسط فقراته وتبين أن متوسط الفقرات ق غ ال وبل

  %).62.12(النسبي لھذا المجال 

ة اإلدارة والتنظيم جال ويُرجع الباحث ذلك إلى أن التقديرات التقويمية بم متوسطة بسبب قل
ا  ،االھتمام بالجانب المعرفي واالداري نھم فيم ا بي ى التنسيق فيم وأن أعضاء االتحادات بحاجة إل

ا  ة السلطات ومدى كفايتھ ة وماھي ى النشاطات المختلف ال  إلدارةيخص كيفية اإلشراف عل األعم
ة،  يح المطلوب ية ال تت ادات الرياض ي وأن إدارة االتح اركة ف رق بالمش ة للف  اإلدارةالفرص
ك ألن  اتللمشارك ة، وذل االخارجي ا بينھ ات فيم ة من العالق ي نطاق منظوم ادات تعمل ف ، االتح

ادات رة االتح ارج دائ رج خ ات ال تخ ذه العالق ية  ،وھ رق الرياض راك الف تم اش الي ال ي وبالت
ذلك ال جان الفرعية لالتحاداتاللضمن تلك اتخاذ القرارات كون ي ذلكبو ،المشاركة في اإلدارة ، ل

ويرى الباحث  ،اإلدارةتلقى المشاركات الخارجية اھتمام ورغبة من قبل االتحادات الرياضية في 
ادات  ي االتح املين ف توى الع اء بمس ن االرتق د م يم تح اإلدارة والتنظ دريب ب رامج الت ة ب أن قل

ن ال ،الرياضية دة م ة معتم رامج تدريب ة ب ى إقام د عل اداتوالتأكي ة لالتح ات االداري ذلك  ،جھ وك
املين  وجود نظام دقيق للمكافآت والحوافز ووضع معايير لالرتقاء الوظيفي واالھتمام بتشجيع الع

تمر ث المس ة والبح ى الدراس توى  عل ي مس دني واضح ف ود ت ي وج ة ف ه الدراس ا أكدت ذا م وھ
ال اإلدارة ي مج ئولين ف د  ،المس توق ا توصلت اختلف ع م ة م ذه النتيج ق  ھ د الح ة عب ه دراس إلي

ت  ة ،)2010(ورفع ع دراس ت م ن  واختلف ل م نمك ابي ،)2012( النم واد والجن ) 2012( وج
راھيم ري ،)2011(وإب توى  إذ ،)2009( والزھ ي مس ح ف ور الواض ى القص احثون إل ير الب يش

  .األداء في مجال االدارة والتنظيم

  فيما يتعلق بمجال التنفيذ: ثالثاً 
اب  ث بحس ام الباح بية الق ة واألوزان النس ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس متوس

  . )8(الجدول  فيوالترتيب لفقرات ھذا المجال كما 

والترتيب الستجابات  النسبية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان: )8(جدول 
دات الرياضية الفلسطينية أفراد العينة لفقرات مجال التنفيذ في تقويم المشاركة الخارجية لالتحا

  .)100= ن( من وجھة نظر المدربين بمحافظات غزة

المتوسط   عبارات المقياس  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  الترتيب %النسبي

مراعاة التھيئة المثيرة للبطوالت  1
 3 63.2 1.08 3.16 الرياضية

تنفيذ البطوالت بشكل منظم حسب  2
 1 65.6 1.08 3.28 برنامج البطولة 



 2927ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحمد صالح

 2014، )12( 28المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )8(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   عبارات المقياس  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  الترتيب %النسبي

تشجيع االتحادات للفرق المشاركة  3
 4 60.6 1.22 3.03 خالل البطولة

مراعاة الفروق الفردية للمستوى الفني  4
 2 63.6 1.06 3.18 خالل المشاركات الخارجية

إثارة دافعية الفرق الرياضية لتحسين  5
 5 55.4 1.26 2.77 مستواه

 6 33.4 0.80 1.67  تحقيق انجازات على المستوى العربي 6
 7 24.6 0.57 1.23 تحقيق انجازات على المستوى القاري 7

تحقيق انجازات على المستوى الدولي  8
 8 23.8 0.54 1.19 واألولمبي

 ** 48.78 4.91 19.51  الدرجة الكلية للمجال

رات المجال الثالث ) 8(يتضح من الجدول  رة من فق ى كل فق أن استجابة عينة الدراسة عل
ين وعلى  ا ب راوح م د تت وزن ) 3.28 – 1.19(متوسط فقراته وتبين أن متوسط الفقرات ق غ ال وبل

  %).48.78(النسبي لھذا المجال 

ام  ة االھتم ذ ضعيفة بسبب قل ة بمجال التنفي ديرات التقويمي ى أن التق ك إل ويُرجع الباحث ذل
دراستھا قبل اتخاذ القرار  ويتضح بأنه ال يتم بشكل كافي تحديد المشكلة بدقة وال ،بالجانب العملي

اء  ل أعض ن قب ادم ع االتح ذ جمي ادات لتنفي اء االتح ن رؤس ة م ة كافي د متابع ه ال يوج ا أن ، كم
رارات رى الباحث أن  ،الق ذ وي ة  التنفي ة كامل ى دراي ة إل ةبحاج د  بالمھم ا بع ع جوانبھ ن جمي م

ذه بالشكل الصحيح مع بحاجة إلى شخصية قادرة على تنفي التنفيذدراستھا بشكل مفصل، كما أن 
ة خاصة لألشخاص التفيذ والعلم بأن  ه دورات تدريبي درس وتعطى في م ي رار أصبح عل اتخاذ الق

وع ذا الموض ين بھ ة إذ إن  ،المھتم اركات الخارجي ة المش افس  القل ق روح التن ى خل ل عل تعم
ا ي والع ى درجات االنجاز العرب يوية للوصول إل ة واآلس رق العربي ع الف اك م وأن  ،لميواالحتك

ي  اركة ف رق بالمش يح الفرصة للف ادات الرياضية ال تت اركاإدارة االتح ة  اتلمش د الخارجي إال بع
ق اإلنجاز ،التأكد من وصول الالعبين للمستوى العربي واآلسيوي ى تحقي ك ألن  ،والقدرة عل وذل

رق للبطوالت الرياضيةاالتحادات  ئ الف تم  ،ال تھي الي ال ي رق الريا تشجيعوبالت تم  ضيةالف وال ي
دراتھم ع ق ي تتناسب م ات الت ات والمھم دھم بالمعلوم ة مراع ، تزوي ين اوقل ة ب روق الفردي ة الف

ين ال  ،الالعب ي مج ئولين ف توى المس ي مس دني واضح ف ود ت ي وج ة ف ه الدراس ا أكدت ذا م وھ
د  ،واإلدارة توق ة  اختلف ه دراس ا توصلت إلي ع م ة م ذه النتيج ت ھ ق ورفع د الح  ،)2010(عب

ن واتف ل م ة ك ع دراس ت م نم ق راھيم ،)2012(النم ير  إذ ،)2009( والزھري ،)2011( وإب يش
  .التنفيذالباحثون إلى القصور الواضح في مستوى األداء في مجال 



 "......تقويم المشاركات الخارجية لالتحادات الرياضية الفلسطينية من "ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 2928

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )12( 28المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  فيما يتعلق بمجال اإلمكانات: رابعاً 
اب  ث بحس ام الباح بيةق ة واألوزان النس ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس  المتوس

  . )9(الجدول  فيرات ھذا المجال كما والترتيب لفق
والترتيب الستجابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية : )9(جدول 

الخارجية لالتحادات الرياضية  اتأفراد العينة لفقرات مجال اإلمكانات في تقويم المشارك
  .)100= ن(الفلسطينية من وجھة نظر المدربين بمحافظات غزة 

المتوسط   عبارات المقياس  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  الترتيب %النسبي

توفير األدوات الرياضية الالزمة 1
 4 58.4 1.36 2.92للبطوالت الخارجية

وجود ميزانية خاصة للمشاركات 2
 5 55.8 1.25 2.79 الخارجية أثناء البطوالت

 6 53.4 1.20 2.67 توفير الدعم المادي لالعبين المشاركين 3

تكريم الفرق الفائزة بالبطوالت 4
 2 62 1.17 3.1الخارجية

وجود وحدات طبية إلسعاف الرياضين 5
 1 63.2 1.16 3.16 المصابين في البطوالت

وجود ميزانية تتناسب مع األھداف 6
 7 50.4 1.02 2.52 الموضوعة

وجود دعم مادي من رجال األعمال 7
 3 59 1.16 2.95 والشركات

 ** 57.46 6.48 20.11  الدرجة الكلية للمجال
ع ) 9(يتضح من الجدول  رات المجال الراب رة من فق ى كل فق أن استجابة عينة الدراسة عل

ين ا ب راوح م د تت وزن  )3.16 – 2.52( وعلى متوسط فقراته وتبين أن متوسط الفقرات ق غ ال وبل
ذ ويُرجع الباحث ذ .%)57.46( النسبي لھذا المجال ة بمجال التنفي ديرات التقويمي ى أن التق ك إل ل

ة الميزانيات الالزمة للمشاركات بتوفير ضعيفة بسبب قلة االھتمام وفير ،الخارجي درة ت دعم  ون ال
زة الرياضية  ذلك األدوات واألجھ ين المشاركين وك ى المادي لالعب ي تعمل عل ة الت ل الدافعي تقلي

ى درجات اال لدى الفرق المشاركة الميللوصول إل ي والع اتوأن  ،نجاز العرب االتحادات  امكان
ات الخارجية  اتبالمشاركة في المشارك تعمل على ترغيب الفرقالرياضية ال  ك ألن الميزاني وذل

اركات ذه المش ع ھ توى  ،ال تتناسب م ي مس دني واضح ف ود ت ي وج ة ف ه الدراس ا أكدت ذا م وھ
 ،)2010(دراسة كل من عبد الحق ورفعت  وقد اتفقت ھذه النتيجة مع ما توصلت إليه ،االمكانات

ابي  ،)2012(والنمنم  ،)2009(والقحطاني  راھيم ،)2012(وجواد والجن يشير  إذ ،)2011( وإب
  .الباحثون إلى القصور الواضح في مستوى اإلمكانات الرياضية
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  الثاني الذي ينص علىالتساؤل نتائج 
ة  توى دالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج ي ) α≥  0.05(ھ طات  ف متوس

الخارجية لالتحادات الرياضية  اتتقديرات أفراد عينة الدراسة في التقديرات التقويمية للمشارك
رات  المدربينالفلسطينية من وجھة نظر  سنوات والمؤھل العلمي، (بمحافظات غزة تبعاً لمتغي

 ؟ ) االتحادو، الخبرة
  الذي ينص على السؤال الرئيس الثانيالفرعي األول من التساؤل نتائج اإلجابة عن 

ة  توى دالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج ي) α≥  0.05(ھ طات  ف متوس
الخارجية لالتحادات الرياضية  اتتقديرات أفراد عينة الدراسة في التقديرات التقويمية للمشارك

ر  ة نظ ن وجھ طينية م دربينالفلس ل  الم ر المؤھ اً لمتغي زة تبع ات غ يبمحافظ وم ( العلم  –دبل
 ؟) بكالوريوس

) 54= ن(قام الباحث بالمقارنة بين متوسط تقديرات الدبلوم التساؤل لإلجابة عن ھذا 
الخارجية لالتحادات  اتللتقديرات التقويمية للمشارك) 46= ن(ومتوسط تقديرات البكالوريوس 

سة باستخدام اختبار بمحافظات غزة موضوع الدرا المدربينالرياضية الفلسطينية من وجھة نظر 
  :يبين ذلك )10( للفروق بين متوسطات درجات عينتين مستقلتين، والجدول) ت(

متوسطي تقديرات عينة  فيللفروق  لمجموعتين مستقلتين )ت(اختبار نتائج : )10(جدول 
للتقديرات التقويمية للمشاركات الخارجية لالتحادات الرياضية الفلسطينية من وجھة الدراسة 
ً  مدربيننظر ال    .المؤھل العلميلمتغير النوع  تبعا

المتوسط   العدد المتغير المجاالت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 11.8 26.2 46 بكالوريوس غير دالة 0.736 5.1 27.5 54 دبلوم  مجال التخطيط
مجال اإلدارة 

 والتنظيم
دالة عند 2.186- 7.9 35.8 54 دبلوم

 6.7 39.0 46 بكالوريوس 0.05

 4.4 19.7 46 بكالوريوس غير دالة0.266- 5.3 19.4 54 دبلوم  مجال التنفيذ

 5.3 20.7 46 بكالوريوس غير دالة0.833- 7.4 19.6 54 دبلوم مجال اإلمكانات
الدرجة الكلية 

 للمجاالت
 18.1 105.5 46 بكالوريوس غير دالة0.874- 19.3 102.3 54 دبلوم

 0.01، عند مستوى داللة 1.96= 0.05عند مستوى داللة ) 98= ح.د(الجدولية ) ت(قيمة 
 =2.58  



 "......تقويم المشاركات الخارجية لالتحادات الرياضية الفلسطينية من "ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 2930

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )12( 28المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

متوسطي تقديرات عينة  فيتوجد فروق ذات داللة إحصائية، ال أنه  )10( يتبين من الجدول
ً لمتغير  درجتھا االستبانة ومجاالت  معظمفي ) بكالوريوس – دبلوم( المؤھل العلميالدراسة تبعا

مما يدلل أن أفراد العينة لديھم تقديرات ، باستثناء مجال اإلدارة والتنظيم الكلية لدى أفراد العينة
ً لمتغير  معظم متقاربة على االستبانة موضوع الدراسة في  وھذه ،المؤھل العلميالمجاالت تبعا

 متجانس واحد رياضي في مجتمع يعيشون كلھم المدربونالعينة  أفراد إن إذ منطقية، نتيجة
 الظروف السلوك وإلى تشابه في متوافق واحد رياضي نسق ضمن يعيشون أنھم كما  المفاھيم
أم  دبلومسواًء أكانوا  المدربينوھذا يشير إلى أن  ،المؤھلين كال لھا يخضع التي الرياضية

تخصص لديھم نفس ال المدربينالمنوط بھم ويعود ذلك إلى أن  التقديرقاموا بنفس  بكالوريوس
متشابھة، ويتأثرون بنفس المؤثرات وبالتالي فإنھم يقومون  رياضيةونفس المھنة، ولديھم بيئة 

ويرى الباحث أن عدم وجود فروق  ،بكالوريوسمنھم أو  دبلوم دونما فرق بين  الدرجةبنفس 
يتعرض  إذ ،ذات داللة إحصائية في أن الخبرة لدى المدربين تذوب الفروق في المؤھل العلمي

نظر  وجھةب ال يؤثر العلمي المؤھل كما أن ،لمدربين لنفس الظروف والدورات التدريبيةا
 لحملة تتوفر أن بالضرورة ليس ،خاصة وثقافة خبرة إلى تحتاج ھذه األساليب المدرب ألن
حولھا، كما أن بعض  الدراسات تابعوا أو الرياضة، في لم يتخصصوا الذين العلمية الدرجات

وتتفق ھذه  ،مؤھل العلمي األقل قد يكون لديھم سنوات خبرة أكثر من غيرھمالمدربين ذوي ال
 ،)2009(الزھري و) 2011(عبد الحق ورفعت النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة كل من 

  .)2006(وتختلف مع ما توصلت إليه دراسة عيسى 

  :ص علىمن السؤال الرئيس الثاني الذي ين الثانيالفرعي التساؤل نتائج اإلجابة عن 

ة  توى دالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج ي )α≥  0.05(ھ طات  ف متوس
الخارجية لالتحادات الرياضية  اتتقديرات أفراد عينة الدراسة في التقديرات التقويمية للمشارك

 ؟الخبرةبمحافظات غزة تبعاً لمتغير سنوات  المدربينالفلسطينية من وجھة نظر 
روق في ؤل التسالإلجابة عن ھذا  اين األحادي للكشف عن الف تم استخدام اختبار تحليل التب

ارك ة للمش ديرات التقويمي ة  اتالتق ن وجھ طينية م ية الفلس ادات الرياض ة لالتح ر الخارجي نظ
ة، والجدوال الخبرة بمحافظات غزة تبعاً لمتغير سنوات المدربين  راد العين  )12( ،)11( نلدى أف

  :ذلك انيبين
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لمجاالت التقديرات التقويمية  واالنحرافات المعيارية متوسطات الحسابيةال: )11(جدول 
للمشاركات الخارجية لالتحادات الرياضية الفلسطينية من وجھة نظر المدربين بمحافظات غزة 

  .تبعاً لمتغير سنوات الخبرة
 سنوات الخبرة

  
 المجاالت

  سنوات 10أكثر من   سنوات10 -5من سنوات5أقل من
المتوسط
 الحسابي

االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 11.7 28.1 4.7 26.46.625.4 مجال التخطيط
 7.5 38.3 6.3 35.58.537.7مجال اإلدارة والتنظيم

 4.6 20.2 4.7 18.35.419.8مجال التنفيذ
 7.0 19.0 6.2 21.05.920.9مجال اإلمكانات

 21.9 105.6 15.2 101.216.8103.8 الدرجة الكلية للمجاالت
 اتالتقديرات التقويمية للمشاركنتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في : )12(جدول 

ً بمحافظات غزة  المدربينالخارجية التحادات الرياضية الفلسطينية من وجھة نظر  لمتغير تبعا
  .الخبرةسنوات 

مجموع مصدر التباين المجاالت
 المربعات

 درجات
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة

مجال 
  التخطيط

 66.94 133.92بين المجموعات
غير دالة  0.854

 78.36 7600.797داخل المجموعات إحصائيا
  7734.699المجموع

مجال اإلدارة 
 والتنظيم

 69.15 138.32بين المجموعات
غير دالة  1.223

 ً  56.55 5485.497داخل المجموعات إحصائيا
  5623.799المجموع

 مجال التنفيذ
 36.28 72.62بين المجموعات

غير دالة  1.52
 ً  23.86 2314.497داخل المجموعات إحصائيا

  2387.099المجموع

مجال 
 اإلمكانات

 48.60 97.22بين المجموعات
غير دالة  1.163

 ً  41.80 4054.697داخل المجموعات إحصائيا
  99 4151.8المجموع

الدرجة الكلية 
 للمجاالت

170.89 341.82بين المجموعات
غير دالة  0.483

353.59 34297.997داخل المجموعات إحصائياً 
  34639.799المجموع

ة  د ) ف(قيم ة عن د ) 97، 2=ح .د(الجدولي ة عن د مستوى 3.07= 0.05مستوى دالل ، وعن
  4.79= 0.01داللة 
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ين من الجدول ة إحصائية،  )12( يتب روق ذات دالل ه ال توجد ف يأن ديرات  ف متوسطات تق
ر من  -سنوات 10 -5من  –سنوات  5أقل من (عينة الدراسة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة   10أكث

ية لدى أفراد العينة، مما يدلل أن أفراد العينة ال االستبانة ودرجتھا الكلمجاالت  في جميع) سنوات
  .كل المجاالت تبعاً لمتغير سنوات الخبرة تختلف تقديراتھم على االستبانة موضوع الدراسة في

ك الباحث ويعزو ى ذل رة سنوات طول أن إل ؤثر الخب ة في ال ي اه المدرب نظر وجھ  تج
ة للمشارك ة لالتحادات اتالتقديرات التقويمي ى تساوي  ،الرياضية الفلسطينية الخارجي ذلك إل وك

رة  ل خب م أق ة لمن ھ ة واألكاديمي ة العلمي ة بالمعرف ة طويل من لديھم خبرة واسعة وأصحاب تجرب
ة للمشاركعلى مستوى  ديرات التقويمي ة لالتحادات الرياضية الفلسطينية اتالتق ك الخارجي ، وذل
ل من  وھذا يشير ،بينھم المشاركات الرياضيةالنتشار ثقافة  ة األق سنوات أو  5إلى أن أفراد العين

م يكن  درة ول نفس الق م ذو مستوى واحد وب ى أنھ ك إل ود ذل نفس الدرجة، ويع اموا ب د ق ى ق األعل
  .الخبرةليحتاج إلى سنوات 

 ،الحياة الرياضيةوقد يعود ذلك لطبيعة  ،ال تختلف آراؤھم التقديرأي أن العينة في ھذا 
الخبرة، إنما بالحافز الذاتي، ودرجة التقيد بالتعليمات المتعلقة بتنمية وبالتالي ال تتعلق بسنوات 

المھنية وما واإلدارية  المدرب، كما يعتمد الفرق على ما يتعلق بصفات لدى المدربيناإلبداع 
التقديرات يبدون وجھة نظرھم تجاه  المدربينيتعلق به من صفات شخصية، وھذا ھو الذي يجعل 

وتتفق ھذه النتيجة مع ما  ،الخارجية لالتحادات الرياضية الفلسطينية تاالتقويمية للمشارك
  ).2006(وعيسى ) 2011(توصلت إليه دراسة كل من عبد الحق ورفعت 

  :الرئيس الثاني الذي ينص علىالتساؤل الفرعي الثالث من التساؤل نتائج اإلجابة عن 

ة  توى دالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج ي )α≥  0.05(ھ طات  ف متوس
الخارجية لالتحادات الرياضية  اتتقديرات أفراد عينة الدراسة في التقديرات التقويمية للمشارك

 بمحافظات غزة تبعاً لمتغير االتحاد؟ المدربينالفلسطينية من وجھة نظر 
روق في التساؤل لإلجابة عن ھذا  اين األحادي للكشف عن الف تم استخدام اختبار تحليل التب

دربينقديرات التقويمية للمشاركة الخارجية لالتحادات الرياضية الفلسطينية من وجھة نظر الت  الم
  :يبينان ذلك) 14( ،)13(والجدوالن بمحافظات غزة تبعاً لمتغير االتحاد  لدى أفراد العينة، 
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لمجاالت التقديرات التقويمية  واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية: )13(جدول 
اركات الخارجية لالتحادات الرياضية الفلسطينية من وجھة نظر المدربين بمحافظات غزة للمش

  .تبعاً لمتغير االتحاد

 االتحاد
  

  المجاالت

كرة 
  القدم

الكرة 
الطائرة

كرة 
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  )13(تابع الجدول . ..
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 اتوق في التقديرات التقويمية للمشاركنتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفر: )14(جدول 
ً بمحافظات غزة  المدربينالخارجية لالتحادات الرياضية الفلسطينية من وجھة نظر  لمتغير تبعا

  .االتحاد

مجموع  مصدر التباين المجاالت
 المربعات

  درجات
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة فالمربعات

 الداللة

مجال 
  التخطيط

 124.84 14 1747.8 بين المجموعات
غير دالة  1.773

 70.43 85 5986.7 داخل المجموعات إحصائيا
  99 7734.6 المجموع

مجال 
اإلدارة 
 والتنظيم

 78.64 14 1101 بين المجموعات
غير دالة  1.722

 ً  45.67 85 3881.8 داخل المجموعات إحصائيا
  99 5623.7 المجموع
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 2014، )12( 28المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )14(تابع جدول ... 

مجموع  مصدر التباين المجاالت
 المربعات

  درجات
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة فالمربعات

 الداللة

مجال التنفيذ
 30.97 14 433.532 بين المجموعات

غير دالة  1.501
 ً  20.63 85 1753.5 داخل المجموعات إحصائيا

  99 2387.0 المجموع

مجال 
 اإلمكانات

 46.05 14 644.7 بين المجموعات
غير دالة  1.116

 ً  41.26 85 3507.1 داخل المجموعات إحصائيا
  99  4151.8 المجموع

الدرجة 
الكلية 

 للمجاالت

 517.77 14 7248.8 بين المجموعات
غير دالة  1.693

 305.78 85 25990.9 داخل المجموعات إحصائياً 
  99 34639.7 المجموع

ة ) 85، 14=ح. د(الجدولية عند ) ف(قيمة  د مستوى 1.83= 0.05عند مستوى دالل ، وعن
  2.31= 0.01داللة 

ين من الجدول ة إحصائية،  )14( يتب روق ذات دالل ه ال توجد ف يأن ديرات م ف توسطات تق
ا  االتحادعينة الدراسة تبعاً لمتغير  ة، مم راد العين دى أف في جميع أبعاد االستبانة ودرجتھا الكلية ل

ي اً  يدلل أن أفراد العينة ال تختلف تقديراتھم على االستبانة موضوع الدراسة ف كل المجاالت تبع
دى م ذلك الباحث ويعزو ،االتحادلمتغير  دين من إلى وجود وعي مشترك ل ة المعتم دربي األندي

ارك ة للمش ديرات التقويمي ي التق ادات ف ع االتح ل جمي ية  اتقب ادات الرياض ة لالتح الخارجي
اوي ،الفلسطينية ة بشكل متس ديرات التقويمي درون التق م يق وعي جعلھ ذا ال ذي  ،وھ ع ال ذا الواق ھ

ة التأ ي عملي اھم ف ي تس ر الت ات النظ ارب وجھ ي تق اھم ف دربين س ه الم ي يعيش ل الرياض ھي
د  ،واالنخراط داخل االتحادات الرياضية وتتفق ھذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة كل من عب

  ).2006(وتختلف مع ما توصلت إليه دراسة عيسى  ،)2009(والزھري ) 2011(الحق ورفعت 

  االستنتاجات
يانات، ومن خالل المعالجات اإلحصائية للب الدراسة وعينة تفي حدود أھداف وتساؤال

  :يمكن استنتاج ما يلي
 للمشاركات الخارجية لالتحادات الرياضية ضعيفة الكلية في التقديرات التقويميةدرجة الأن  .1

بة  بي %)59.30(بنس وزن نس طة ب ة متوس يط بدرج ال التخط ى مج ة األول ل المرتب ، واحت
وزن نسبي %) 67.2( يم بدرجة متوسطة وب ال اإلدارة والتنظ ا مج ا  ،%)62.12(يليھ يليھ

ة  ،%)57.46(مجال اإلمكانات بدرجة قليلة وبوزن نسبي  ذ بدرجة قليل راً مجال التنفي وأخي
  %).48.78(وبوزن نسبي 
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ه ال  .2 ائج أن رات أظھرت النت ى متغي أثير إل يت رة  المؤھل العلم نوات الخب ادوس ى  واالتح عل
ة لالتحادات الرياضية الفلسطيني التقديرات التقويمية ة نظر للمشاركات الخارجي ة من وجھ

 .المدربين بمحافظات غزة

  التوصيات
  :الباحث بالتوصيات اآلتية أوصى في ضوء أھداف الدراسة ونتائجھا

ايير  .1 ق أسس ومع ة وف اركات الخارجي ز المش دعيم وتعزي ي ت ادات الرياضية ف ل االتح تفعي
 .معينة

جع  .2 ي تش ة الت ة والمادي ات اإلداري وفير اإلمكان يةت ادات الرياض ى  االتح اركات عل المش
 .الخارجية

  .تفعيل المشاركات الخارجيةإجراء دراسة للمعوقات التي تحد من  .3
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  )1(ملحق رقم 

  الدراسة أداة تحكيم في بھم االستعانة تم الذين المحكمين أسماء
  
 مكان العمل التخصص األكاديمي اسم المحكم م
 جامعة األقصى ريب الرياضي المساعدأستاذ التد وائل سالمة المصري. د .1
 جامعة األقصى أستاذ التدريب الرياضي المساعد طارق عبد الوھاب أبو الجديان. د .2
 جامعة األقصى أستاذ التدريب الرياضي المساعد نادر إسماعيل حالوة. د .3
 جامعة األقصى أستاذ مناھج وطرق تدريس المساعد أحمد يوسف حمدان. د .4
 جامعة األقصى أستاذ التدريب الرياضي المساعد  شام علي األقرعھ. د. .5
 جامعة األقصى أستاذ التدريب الرياضي المساعد  محمد سعيد ابو سمرة. د .6
 جامعة األقصى أستاذ التدريب الرياضي المساعد  أحمد حرب أبو زايدة. د .7

  
  


