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  ملخص

في تفعيل مشاركة الفرق  الفلسطينية دراسة التعرف إلى دور االتحادات الرياضيةال ھدفت
معرفة االختالف في  إلى، كما ھدفت الرياضية بالبطوالت الرياضية من وجھة نظر المدربين

تحادات الرياضية في تفعيل مشاركة الفرق الرياضية بالبطوالت الرياضية من وجھة دور اال
ً للمتغيرات   انذلك قام الباحث لتحقيقو ،)االتحاد، الخبرة، والمؤھل العلمي(نظر المدربين تبعا

التخطيط للمنافسات  :ھيفقرة موزعة على خمسة مجاالت ) ٣٣(مكونة من  استبانهبإعداد 
وتكونت عينة الدراسة  .الحوافزو، اتاإلمكانو، والتنفيذ للمنافسات ،ة المنافساتوإدار ،الرياضية

ً من ) ٦٩(من   ھرت نتائج الدراسة أن دورأظ  .اتحاد رياضي تابعة للجنة االولمبية) ١٩(مدربا
االتحادات الرياضية في تفعيل مشاركة الفرق الرياضية بالبطوالت الرياضية من وجھة نظر 

درجة كبيرة على مجالي إدارة وتنفيذ البطوالت الرياضية، ومتوسطة على مجالي ب جاء المدربين
كما أشارت النتائج إلى عدم  .، وقليلة على مجال الحوافز والمجال الكليواإلمكاناتالتخطيط 

، ، المؤھل العلمياالتحاد(وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى الختالف متغيرات الدراسة 
ً لمتغير االتحاد في ارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية أش ، بينما)والخبرة تبعا
تعزيز وتفعيل مفھوم مشاركة يوصي الباحثان ب . الفردية األلعابفرق  لصالحو اإلمكاناتمجال 

لفرق الحوافز المادية والمعنوية لو اإلمكاناتوتوفير ية في البطوالت الرياضية، الفرق الرياض
  .رسة األنشطة الرياضيةوتشجيعھم على مما
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Abstract 

The purpose of the study was to investigate the role of Palestinian 
Sports Federations (PSF) in the activation on teams' participation in 
champions from coach's point of view. Furthermore, to determine the 
differences in this role according to federation, experience, and 
educational qualification variables. To achieve that, the researchers 
conducted a (33) item questionnaire, these items were distributed on five 
domains as follow: (Sports competitions planning, competitions 
administration, competitions application, facilities, and drives). The 
sample of the study consisted of (69) coaches from (19) Olympic 
federations.  The results revealed that the role of Palestinian Sports 
Federations in the activation on teams participation in champions from 
coaches' point of view were high in both competitions administration, 
competitions application domains, and moderate for both planning and 
facilities domains, and low for drives domain and total score. Also, the 
results indicated that there were no significant differences in the role of 
Palestinian Sports Federations (PSF) in the activation on teams' 
participation in champions from coach's point of view due to federation, 
experience, and educational qualification variables. While, the results 
revealed significant differences in facilities domain between team and 
individual sports in favor of individual sports.  Based on the findings of 
the study, the researchers recommended reinforcing activation of teams 
in participation in champions, and increase attention in encouraging 
teams to participate in sports competitions. 

  
  وخلفيتھا النظرية الدراسةمقدمة 

أحد فروع التربية  عملية التربوية في المجتمع وتعدالرياضة تلعب دوراً ھاماً في ال أصبحت
المتزن من جميع نواحي الحياة  تساھم في بناء اإلنسان المتكامل والوسيلة األساسية التي العامة

يق نشاطاتھا المتعددة، عن طر فعاليةالمختلفة االجتماعية والنفسية والعقلية والبدنية واالن
وعن طريقھا  العامةالتربية  فالتربية الرياضية جزء أساسي من. باإلضافة لعنايتھا بصحة الجسم

تحقق أھداف التربية فھي تسعى لتكوين شخصية الفرد وتعمل على كل ما يساعد ھذه  أنيمكن 
ً  الشخصية في ً صالحا يفھم معنى الواجب والحق و تمعهيخدم مج النمو، وتأھيله ليصبح مواطنا

وتعد برامج التربية الرياضية في صورتھا التربوية  .واإلنسانية والمثل األعلى واألخالق
وبنظمھا وقواعدھا السليمة وبألوانھا المتعددة عنصراً أساسياً في إعداد المواطن الصالح، فتزويده 

تزنة من جميع نواحي الحياة بخبرات ومھارات واسعة وتمكينه من تكوين شخصية متكاملة م
  .المختلفة
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وتبدلت نظرة المجتمع للرياضة في سياق التطور العام للمجتمع المعاصر من النظرة 
المحدودة كحدث وحركة ومنافسة ونتائج، إلى مجال واسع وغني وھام يشكل واحداً من 

ربية وصحة اً وتالدعامات الھامة لمالمح ھذا المجتمع وأصبحت الرياضة سياسة وثقافة واقتصاد
  .)٢٠٠٨األعرج، ( وأصبح لھا نظريات ومدارس كأي علم من العلوم وذوقاً وأخالقاً،

أنه ربما انتھت مرحلة القيادات الفردية وانتقلت إلى العمل القيادي ) ٢٠٠٣(وترى الھتمي 
رياضي  الجماعي ولكن ذلك ال يعني أبدا تجاوز قيمة القيادة الفردية بل أصبح مطلوباً في كل قائد
. الجماعيةأن تتوفر فيه مزيٌد من الشروط والمواصفات لتمكنه من العمل ضمن إطار القيادة 

فالقيادة اإلدارية في مجال العمل الرياضي تعد حجر الزاوية الذي قد يرتكز عليه النجاح التام 
ھاماً وحيوياً في  فالقادة اإلداريون يلعبون دوراً .  للعملية اإلدارية في األنشطة الرياضية المختلفة

   .  قيادتھم لألفراد فعليھم يقع عبء تحقيق األھداف المرجوة للمؤسسة الرياضية

 سب الالعبتالتربوية الثانية بعد المدرسة الذي يكوالرياضية  المؤسسة النادي ويعد
ورية للحياة العلمية والعملية، ويعمل على تنمية استعداد والمعارف والخبرات الضر معلوماتال
ً للفرد والمجتمع، ب لالعبينا ً صالحا ً اجتماعيا ل إن وظيفة النادي كذلك وميولھم وتوجيھھا توجيھا

ً عن طريق تعديل سلوكھ إعداد الالعبين  مالمھارات والخبرات التي تساعدھ موإكسابھ ماجتماعيا
ادي لناالى أن ) ١٩٩٩(ويشير عبد الحق  .ح في جميع المجاالت المختلفةاجالن مع على التكيف

من  بتطبيق برامج تربوية وثقافية وخطط تدريبية  تقوم وتربوية كمؤسسة رياضية واجتماعية
قيق ھذه األھداف، يجب على النادي أن يجعل النشاطات أجل تحقيق أھدافھا، ولكي يتم تح

، مجاالً أصيالً في برامجھا وخططھا، وذلك وفق أسس تربوية وأصول علمية الرياضية والثقافية
كي يمارسوا خبرات علمية متنوعة ھادفة تؤدي إلى تنمية  إتاحة فرص مختلفة لالعبين من أجل

  . في المستقبل في تنمية مجتمعه صية بشكل متكامل، لكي يسھم الالعبجميع جوانب الشخ

 حتى السبل بأفضل واستثمارھا وتنسيقھا الجھود تنظيم تعني اإلدارة أن )١٩٩٦( عدس ويبين

 .ممكنه كلفه واقل متاحين ووقت جھد بأقل النتائج أفضل على حصوللل ممكنة، طاقة أقصى
عملية ھامة في المجتمعات الحديثة وتزداد أھميتھا بزيادة مجال النشاطات  اإلدارةأصبحت و

عالية من  نوع من الجھد البشري المتعاون الذي يتميز بدرجةھي  )Do it( وبتعريفھا  .البشرية
تنفيذ األعمال بواسطة اآلخرين عن طريق تخطيط وتوجيه "عرفھا ھواري بأنھا وي الرشد،

  .)٢٠٠٣( عن حافظ .، ورعايتھممجھودھم

إدارة  إلىالتربية الرياضية كبقية شؤون الحياة األخرى تحتاج أن ) ٢٠٠٧( االسديويشير
اإلدارة الرياضية من أھم مقومات التطور الرياضي العلمي الحديث، ألنھا  تعد، ووتنظيم مميز

ً وھي تخطيط وتنفيذ ومتابعة األدا ً ونوعا ة الفاعلة في زيادة اإلنجاز الرياضي وتطويره كما
عنصراً  ي لعبة من األلعاب الرياضية تعدواإلدارة الرياضية أل .وتقويم لكل األنشطة الرياضية

أساسيا من العناصر التي تسعى لتقدم وازدھار ھذه اللعبة، فھي تقود التقدم وتعمل جاھدة على 
  .عوامله وتحريك متطلباته يط حوافز التعبير وتنميةتنش
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الرياضية المختلفة في  األلعابفي تطور وتقدم  األساسوتعد االتحادات الرياضية ھي 
ً  اھتماماومراكز الشباب، ومن ھنا نرى  األندية لھذه االتحادات من  واإلعدادفي التحضير  بالغا

نتخبات وطنية قادرة على حسن التمثيل في م إلىأجل النجاح في مھماتھا، ومن أجل الوصول 
ويرى الباحثان ضرورة اھتمام االتحادات الرياضية الفلسطينية . المحافل الرياضية الدولية

بتحقيق األھداف المرجوة وذلك من خالل توافر الكفاءات اإلدارية ذوي القدرات والمھارات 
األمثل للموارد  طيع بمقدرتھا االستخدامة التي تستوالخبرات اإلدارية المبدعة والمطورة والمبتكر

المتاحة من إمكانات مادية وبشرية وفكرية عن طريق التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة 
  .للوصول إلى األھداف المرجوة

في دراسته عن بعض المعوقات اإلدارية لالتحاد المصري للكاراتيه ) ٢٠٠٠( وجيهويشير 
أكان ذلك على مستوى االتحادات  مجاالت التربية الرياضية سواء أن لإلدارة دوراً ھاماً في جميع

عملية الزمة  فاإلدارةعلى مستوى الفرق الرياضية،  الرياضية أم المؤسسات التربوية أم
مھما كانت قوة وصالحية أنشطة التربية الرياضية في مجاالتھا المختلفة، فلن  ألنهوضرورية، 

) ١٩٩٤( خصوروھذا ما أكد علية . السليمة اإلدارةغياب في  أھدافھاتكون قادرة على تحقيق 
عندما أشار إلى أھمية الرياضة كبقية مجاالت الحياة األخرى، واحتياجھا إلى إدارة وتنظيم، 

ال تكفي لتكوين مشروعات أنشطة ت واألدوات واألجھزة واإلمكانيات فوجود المالعب والصاال
جود القائد الملم بمبادئ اإلدارة التربوية حتى يتمكن عن في ميدان التربية الرياضية، فال بد من و
أنه من خالل الرجوع إلى آراء  في ھذا الصدد يذكر و .طريقھا أن يقوم بعمله على خير وجه

العلماء والمراجع العلمية أن ھناك أربع مكونات أساسية لإلدارة حظيت بإجماع آراء وعلماء 
 .التنظيم والتوجيه والرقابةالتخطيط و: وخبراء ومراجع اإلدارة وھي

فالتخطيط عنصر أساسي من عناصر اإلدارة وله األولوية على جميع عناصر اإلدارة 
األخرى إذ ال يمكن تنفيذ أي عمل على خير وجه دون تخطيط مسبق له، ورغم أنه كثيرا ما 

ك الوظيفة فالتخطيط ھو تل. يختلط مصطلحي التخطيط والخطط إال أنھما يختلفان اختالفا أساسيا
وھو عملية ذھنية تتضمن التفكير فيما يعد مستھدف وكيفية التوصل . العضوية للعملية اإلدارية

والتنظيم ھو عملية تحديد . أما الخطة فھي الدليل المادي للعملية الذھنية التخطيطية. إلى تحقيقه
ون بتنظيم ھذه األنشطة المطلوب انجازھا لتحقيق أھداف محددة وتحديد األفراد الذين سيقوم

بحيث يتم إسناد النشاط المعين إلى الشخص الذي تتواءم قدراته ومھاراته وخبراته مع . األنشطة 
متطلبات ھذا النشاط، وتحديد مراكز المسئولين والسلطة وأساليب اإلشراف أو التنسيق بين 

ملية اإلدارية يعد التوجيه أحد األركان األساسية للع). ٢٠٠٠( األنشطة المختلفة، وجيه أحمد
 ةويمثل أكثر الوظائف اإلدارية تعقيدا الرتباطھا بكل العمليات اإلدارية وخاصة بالقياد

واالتصال، فالتوجيه ھو الوظيفة التي تقوم بھا اإلدارة إلرشاد ومساعدة العاملين أثناء تنفيذھم 
التأكد من التنفيذ الفعلي  وتعرف الرقابة بأنھا العملية اإلدارية الفرعية التي بموجبھا يتم. لألعمال

كما يمكن تعريفھا بأنھا جھد منظم لتحديد ) ١٩٩٩(مطابق لمعايير الخطط المرسومة، المصري 
معايير األداء لألھداف المخططة وتصميم نظم التغذية الرجعية للمعلومات ومقارنة األداء الفعلي 

ا ومؤشراتھا واتخاذ اإلجراء بتلك المعايير المحددة سلفا وتحديد االنحرافات وتحديد داللتھ
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التصحيحي المطلوب الذي يضمن أن جميع موارد المنظمة الرياضية تستخدم بأكثر الطرق 
  ). ٢٠٠٠(الممكنة ، من كفاءة وفعالية لتحقيق األھداف، وجيه أحمد 

إي مجتمع يسعى لرعاية من أھم وأصعب الوظائف اإلدارية في  االدارة الرياضية إن
تعتمد في الدرجة األولى على القادة واإلداريين والمشرفين والموظفين،  وبذلك فھيشبابه، 

وجميع العاملين في مجاالتھا وميادينھا الواسعة، كما وتعتمد على المؤسسة بالدرجة الثانية، 
  .وعلى المنشآت والمرافق والمعدات واألدوات بالدرجة الثالثة

م وتدريب السلوك اإلنساني لم في تنظياإلدارة الرياضية تعني استخدام الع أنوھكذا نرى 
  .سعى الستخدام العناصر المادية والبشرية بكفاءة عالية لتحقيق اإلنجازات الرياضيةوالتي ت

 األندية أواالتحادات  أوتكون المؤسسة الرياضية ابتداًء من اللجنة االولمبية  أنيجب و
من مھام  أنة في إدارتھا كذلك نجد الرياضية متوازية لضمان النمو المناسب لھا وتحقيق الكفاي

التأكد من أن التوازن يسود المؤسسة كلھا، كما يقع على عاتق الرئيس اإلداري  اإلداريالرئيس 
  .يحفظ توازن مؤسسته أن

ال يتعامل مع األشياء ولكنه  المجال الرياضيأن اإلداري في ) ٢٠٠٧(وتشير الديوان 
المحور الرئيس لنجاح اإلداري في أعماله  نسانية تعدلى ذلك فالعالقات اإليتعامل مع أفراد وع

كافة فالسلطة اإلدارية تستمد من مواقع العمل حيث يصبح العاملون كأفراد ھم اإلدارة الفعالة 
   .يتم من أعمال أنلتنفيذ ما يجب 

أن اإلداري المتفھم لطبيعة عمله من خالل احترامه لنفسه ) ٢٠٠٧(بينما ترى عباس 
بدي حتى الشعور في الرغبة الستخدامھا، ويعرف السيكولوجيون ھذه الظاھرة بأنھا وقدراته ال ي

حالة من ضعف الشخصية لدى بعض األفراد إذ يصبحون في حاجة للتأثير على اآلخرين 
 باستخدام السلطة التي تمنحھا الوظيفة اإلدارية، وعلى النقيض من ذلك فاإلداري الجيد يجب أن

تواضع واالھتمام بأداء اآلخرين،  ويجب على فلسفة اإلداري أن تكون تصف بالبساطة وروح الي
 حاسمة فبينما تكمن سلطته من موقع عمله فان تقدم المكان الذي يعمل به وازدھاره يعتمد أوال

  .وأخيراً على األفراد العاملين فيه

فية للقيادة أن يلم بالطبيعة االجتماعية والثقا بأن القائد الرياضي يجب )٢٠٠٤(يشير عيسى 
ويحاول أن يخلق في الجماعة التي يديرھا قاعدة عريضة من التضامن الذي يتجاوز األغراض 

  . الرياضية

أن نجاح القائد الرياضي في عمله يتوقف على المستوى الذي بلغه ) ٢٠٠٦(ويشير أيمن 
لى ذلك النشاط في نوع النشاط الذي يقوم به، وھذا ال يعني أن يقصر القائد الرياضي معلوماته ع

ً شامالً بالمعلومات التي تتعلق بفرع تخصصه وباالستفادة من  فقط، بل ينبغي عليه أن يلم الماما
ً في  ھذه المعلومات كما يجب عليه أن يتسلح بسالح الثقافة العامة وأن يكون مؤھالً تأھيالً متقدما

وقادراً على . على تطبيقھا نوع النشاط الذي يقوم به باألسس والطرق التربوية الحديثة وقادراً 
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تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالنشاط الذي يقوم به وبالقوانين واللوائح المرتبطة ببعض 
   .األنشطة األخرى التي يحتاجھا في عمله

أن اإلداري في التربية الرياضية له مسؤولية خاصة فھو  الى )٢٠٠٥(يشير عبد الجليل و
ما ينادي أو يصرح به سوف يأخذ طريقه للتنفيذ إذا أمكن ذلك،  شخص على رأس جھاز ما، فكل

وھذه السلطة الممنوحة لإلداري ھي في الحقيقة سمة مالزمة لمسؤولية موقعه أكثر منھا سلطة 
  .نابعة من شخصيته فربما ال يفھم ھو ذلك إذ انه يمارس ھذه السلطة وغالباً ما يكتفي بذلك

الفلسفة السائدة بين المديرين ھي استخدام السلطة كأمر  أنرغم ) ٢٠٠٥( الشنطيكما تشير 
ھذا النمط  إنواستجابة من خالل إصدار األوامر وإعالن القرارات بشكل نھائي، ولسوء الحظ 

المسئولين في التربية الرياضية كرؤساء االتحادات من فلسفة اإلدارة يتبعه الكثيرون من 
من خالل  م من اجل تحقيق أمانيھموالعاملين معھ تاالتحادا والذين يستخدمون أعضاء الرياضية

وجھات نظر  أوتنفيذ البرامج والواجبات األخرى بشكل تحكمي استبدادي فھم يستخفون بكل آراء 
  .سليمة ما دامت غير نابعة منھم

شخصية ك ينظر اليه مھما اختلف نوع عمله أن القائد الرياضي) ٢٠٠٤(يرى فوزي و
يكون مثاالً  أنالفرد الرياضي وفي نجاح البرامج الرياضية لذلك فال بد تربوية تؤثر تأثيراً في 

ً يلتزم  يحتذى الخلقية السامية، وعلى درجة عالية من الكفاية والتخصص  بالمبادئبه، ونموذجا
المھني، إن إقامة النشاط الرياضي وإدارته بنجاح يحتاج إلى أن يكون القائمون عليه على مستوى 

تحتاج إلى  ير قدراتھم واعدادھم رياضياة القيادية، كما أن إعداد األفراد وتطومتقدم من الكفاي
القدرة على :قيادة رشيدة تكون قادرة على إحداث التأثير الفعال، ومتميزة بصفات قيادية أھمھا

تحديد األھداف، وضع البرامج والمخططات المتحققة لألھداف المحددة، والقدرة على تحمل 
درة على اإلدارة والتنظيم والتقويم والمتابعة، والقدرة على اإلقناع، والقدرة على المسؤولية، والق

  .حب الجماعة والتجاوب معھم

اإلسھام في تطوير األنشطة الطالبية تخطيطاً وإدارة " بعنوان )١٩٩٢( بتيتيوفي دراسة الن
اسة أن ھناك ، تكونت عينة الدراسة من طلبة الجامعات في األردن، أظھرت الدر"في األردن

ً في مستوى كفاية المسئولين على تخطيط وإدارة األنشطة التربوية، وأن أكثر  ً واضحا تدنيا
األنشطة استثارة برغبات الطلبة وممارستھم ھي األنشطة التربوية، وأن أكثر األوقات مناسبة 

  .لممارسة النشاطات الطالبية ھي خارج اليوم الدراسي

، كما تعددت البحوث التي تناولت األنشطة اولت مھام اإلدارةراسات التي تنولقد تعددت الد
الرياضية ومعيقاتھا وأھميتھا، إال أن الباحثان قد وجدا قلة في الدراسات التي حاولت التعرف إلى 
 دور االتحادات الرياضية في تفعيل مشاركة الفرق باألنشطة الرياضية من وجھة نظر المدربين

  . في الضفة الغربية

حظ الباحثان من خالل تواجدھما في االتحادات الرياضية المختلفة، وكأعضاء في وقد ال
اللجنة االولمبية واحتكاكھما بزمالئھم من مدربين والعبين وأعضاء اتحادات مختلفة وحكام بأن 
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ً في دور االتحادات الرياضية في تفعيل م شاركة الفرق بالبطوالت ھناك قصوراً واختالفا
ذي حث الباحثان إلى إجراء ھذه الدراسة وبخاصة للمشاركة في المؤتمر األمر الالرياضية 

  . الرياضي األول الذي يناقش إستراتيجية الرياضة الفلسطينية
  

  الدراسةأھمية 

في جميع البطوالت  ه الدراسة من أھمية مشاركة الفرق الرياضيةأھمية ھذ تكمن
الفرق الرياضية من اجل  مشاركةل في تفعي االتحادات ودور أعضاء، الرياضية والمنافسات

 بشكل خاص، حيث تعد شكل عام، وأھداف اللجنة االولمبيةب تحقيق أھداف الرياضة الفلسطينية
ً لال جزءاً  الرياضية المشاركة في المنافسات تحادات الرياضية واللجنة االولمبية مكمالً ومدعما

وتشير اإلحصاءات الواردة من وزارة  ،من أجل تجھيز المنتخبات المختلفة لجميع أنواع الرياضة
إلى أن مجموع األعضاء في االتحادات الرياضية  ٢٠٠٨الشباب والرياضة الفلسطينية للعام 

ً وغير اولمبي ونوعي لأللعاب المختلفة،  ) ٣٣(عضواً في ) ٢٩٧(الفلسطينية يبلغ  اتحاداً اولمبيا
ً وبارزاً في تحقيق  تلعب األنشطة الرياضية دوراً و األھداف التربوية وصقل شخصية ھاما

الالعب، وتنميته نمواً سليماً، وأن تفعيل المشاركة في البطوالت بمختلف مجاالتھا بحاجة إلى 
  . مزيد من البحث والدراسة الذي يكشف عن واقعھا ومعرفة خصائصھا ومزاياھا

عيل مشاركة الفرق في في تف أعضاء االتحاداترفة آراء المدربين في دور وأن مع
  . مھمة من أجل تعزيز الجانب اإليجابي ومعالجة الجانب السلبي منھا البطوالت الرياضية

دور االتحادات الرياضية في تفعيل  على لقي الضوءت ه الدارسة مھمة حيث أنھاتعد ھذ
تساعد كما أنھا . مشاركة الفرق الرياضية بالبطوالت الرياضية من وجھة نظر المدربين

  . االتحادات الرياضيةواقع  في التعرف الىفي اللجنة االولمبية المسئولين والمھتمين 
  

  الدراسةأھداف 

   يليإلى ما  الدراسة الحالية تھدف

في تفعيل مشاركة الفرق الرياضية  الفلسطينيةدور االتحادات الرياضية التعرف إلى .١
  .بالبطوالت الرياضية من وجھة نظر المدربين

في تفعيل مشاركة الفرق  الفلسطينية ادات الرياضيةاالتحدور  في فتعرف إلى االختالال .٢
ً الرياضية بالبطوالت الريا  االتحاد، الخبرة،(لمتغيرات ضية من وجھة نظر المدربين تبعا

   .)والمؤھل العلمي
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  الدراسة أسئلة

  األسئلة اآلتية عنة ـجاباإل إلى الدراسة سعت

كة الفرق الرياضية بالبطوالت في تفعيل مشار الفلسطينية االتحادات الرياضية ما دور .١
  ؟ الرياضية من وجھة نظر المدربين 

في تفعيل مشاركة الفرق الرياضية  الفلسطينية الرياضية االتحاداتوق في دورھل توجد فر .٢
ً  بالبطوالت الرياضية من وجھة نظر المدربين المؤھل و، االتحاد، الخبرة(متغيرات ل تبعا

  ؟) العلمي 
  

  مصطلحات الدراسة

ھي ھيئة رياضية تتكون من اتحادات األلعاب الرياضية التي تدير : االولمبية اللجنة
 وتعد.  ولمبي في الدولةاأللعاب المدرجة في البرنامج االولمبي بھدف تنظيم النشاط الرياضي اال

اللجنة االولمبية من الھيئات الخاصة ذات النفع العام ويكون لھا الشخصية االعتبارية وھي التي 
  .)٢٠٠٨(األعرج واإلقليمية، دولة في الدورات االولمبية العالمية والقارية تمثل ال

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

، يم وتنسيق ھذا النشاط بينھا والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواھا الفنيفي لعبة ما بقصد تنظ
  .)٢٠٠٨(األعرج 

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

  .)٢٠٠٨(، األعرج لقوانين والتعليمات لأللعاب االولمبيةوفق ا
  

  الطريقة واإلجراءات

  الدراسةمنھج 

  . لمالءمته وطبيعة ھذه الدراسة  الوصفي ألمسحيھذه الدارسة المنھج  اتبعت

  الدراسةمجتمع 

مدربي الفرق الرياضية التابعة لالتحادات  من مدربا) ٩٥( اسة منتكون مجتمع الدر
) ١(، والجدول رقم إلى سجالت اللجنة االولمبيةوذلك بالرجوع  ،في الضفة الغربيةالفلسطينية 

  .إحصائيات اللجنة االولمبية مجتمع الدراسة حسب االتحادات الرياضية التي تكون منھا  يبين
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دول ة :  )١( ج ع الدراس ع مجتم امتوزي ائيات الع ب إحص ية حس ادات الرياض ى االتح  عل
)٢٠٠٨/٢٠٠٩(.  

  
 الرقم تااالتحاد

 ١ كرة القدم

 ٢ كرة السلة

 ٣ كرة اليد

 ٤ كرة الطائرة

 ٥ تنس طاولة

 ٦ تنس طاولة
 ٧ كارتيه

 ٨ تايكوندو
 ٩ وشو كنغ فو

 ١٠ دراجات

 ١١ الرياضة للجميع

 ١٢ الفروسية

 ١٣ الشطرنج

 ١٤ كرة الريشة
 ١٥ المبارزة

 ١٦ الكيك يونغ
 ١٧ الجمباز
 ١٨ السباحة
 ١٩ المالكمة
 ١٩ المجموع

  
  الدراسةعينة 

) ٢(الجدول رقم و ،مدرباً من االتحادات الرياضية المختلفة) ٦٩(تكونت عينة الدراسة من 
  . عدد المدربين من كل اتحاديبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 
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  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة:  )٢(جدول 
 المدربين الفئة المتغير

 ٦ كرة القدم تحاداال
 ٧ كرة السلة
 ٥ كرة اليد

 ٥ كرة الطائرة
 ٤ تنس طاولة
 ٢ تنس طاولة

 ٤ كارتيه
 ٢ تايكوندو

 ٤ وشو كنغ فو
 ٢ دراجات

 ٣ الرياضة للجميع
 ٣ الفروسية
 ٣ الشطرنج

 ٣ كرة الريشة
 ٣ المبارزة

 ٣ الكيك يونغ
 ٣ الجمباز
 ٣ السباحة
 ٣ كمةالمال

 ٢٢ سنوات ٥أقل من  الخبرة
 ١٨ سنوات ١٠ -٥من 

 ٢٩ سنوات ١٠أكثر من 
 ٣٨ دبلوم المؤھل العلمي

 ٣١ بكالوريوس
 ٦٩  المجموع الكلي

  
  أداة الدراسة

، حيث حدد الھدف الدراسةأساسية لجمع البيانات في ھذه االستبيانة كاداة استخدمت 
التحادات الرياضية  في تفعيل مشاركة الفرق الرياضية ا دور في معرفة هالرئيسي لالستبيان

   .بالبطوالت الرياضية
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  أدوات جمع البيانات

قام الباحثان بجمع البيانات باستخدام األسلوب الكمي من خالل استخدام أداة االستبانة التي 
 وقد راعى الباحثان الخطوط العريضة التي يجب اتخاذھا في. تم تصميمھا من قبل الباحثان

  : االعتبار عند وضع االستبانة والتي تتلخص في آالتي

  .أن تكون واضحة وبسيطة قدر اإلمكان .١

  .تفادي األسئلة الطويلة .٢

  .توجه األسئلة الھامة والمفھومة .٣

  .أن تكون األسئلة مسلسلة بشكل منطقي .٤
  

  تحديد بنود االستبانة

ة  تقاق المجاالت الالزم ان باش ام الباحث إلدارة الرياضية من خالل لتحديد بنود االستبانة ق ل
  :المصادر التالية

  .البحوث والدراسات السابقة العربية واألجنبية .١

  .طبيعة التربية الرياضية من حيث مفھومھا وخصائصھا .٢

  .الرياضية اتجاھات حديثة في إدارة البطوالت .٣

  .واقع الرياضة الفلسطينية .٤

  .للمجاالت الالزمةان باشتقاق قائمة مبدئية ومن خالل ھذه المصادر قام الباحث

  خطوات تصميم االستبانة

تحديد ھدف االستبانة من خالل أھداف الدراسة ومشكلة الدراسة الرئيسية وصياغتھا في  .١
  .واضحة أسئلة

ل .٢ ئلة تحوي ة  أس كلة الدراس ب مش رتبط بجوان ة ت ئلة الفرعي ن األس ة م ى مجموع ة إل الدراس
  ).المحاور الرئيسية(

  .من محاور االستبانةوضع عدد من األسئلة لكل محور  .٣

  أھداف االستبانة

  .التي تم التوصل إليھا راء العينة في المجاالتآ التعرف الى .١

  .تحديد درجة أھمية كل مجال من مجاالت الدراسة .٢

    : خمس مجاالت موزعة علىفقرة ) ٣٧(ا األولية من وقد تكونت أداة الدراسة بصورتھ
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 التخطيط للمنافسات الرياضية مجال. 

 ة المنافساتمجال إدار . 

 مجال التنفيذ للمنافسات. 

 مجال اإلمكانيات. 

 مجال الحوافز.  

تدريس التربية الرياضية  من المحكمين المتخصصين في وبعد عرض االستبانة على ثمانية
من حملة شھادة الدكتوراه، تم حذف العبارات التي لم يجمعوا عليھا، وتم وضع االستبانة 

من مجاالت  تمجاال) ٥(فقرة موزعه علـى ) ٣٣(على بصورتھا النھائية حيث اشتملت 
  .الدراسة

، الشنطي )٢٠٠٥(قة مثل دراسات كل من عبد الحق دراسات السابوبناًء على مراجعة 
  :التالية في تفسير النتائج تم اعتماد درجات الممارسة ،)٢٠٠٥(

  كبيرة جداً  درجة ممارسة    )٤(أكثر من  

  كبيرة درجة  )٣.٩٩ -٣.٥(من  

  متوسطة درجة  )٣.٤٩ – ٣(من  

  قليلة درجة   )٢.٩٩ – ٢.٥(من  

  قليلة جداً  درجة    )٢.٥(اقل من  
  

  التجربة االستطالعية

بإجراء تجربة استطالعية على عينة من خارج عينة الدراسة إلجراء  انقام الباحث
- ١٠/١٢/٢٠٠٨ألداة الدراسة في الفترة من ) والثبات -الصدق(المعامالت العلمية 

١٨/١٢/٢٠٠٨.  
  

  محددات الدراسة

  :يمكن تعميم نتائج الدراسة في ضوء المحددات التالية

 مدربي االتحادات الرياضية التابعين للجنة االولمبية  :المحددات البشرية.  

 رام هللا(مقر اللجنة االولمبية  :المحددات المكانية.(  

 الفترة الزمنية  ات فيقام الباحثان بإجراء الدراسة الحالية وجمع البيان  :المحددات الزمنية
  .٢٠/١/٢٠٠٩ – ٢٠/١٢/٢٠٠٨الواقعة ما بين 
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  األداةصدق 

على مجموعة من األساتذة من حملة  بعرضھا انللتأكد من صدق أداة الدراسة، قام الباحث
وكان الغرض  التربية الرياضة في جامعة النجاح الوطنية،كلية  الخبرة فيذوي  الدكتوراهشھادة 

جة مناسبة الصياغة اللغوية، ومدى انتماء الفقرة للمجال ومدى صدق من ذلك الحكم على در
قياسھا للمجال، الذي تنتمي إليه، ومن ثم أخذ الفقرات التي أجمع عليھا المحكمون، وبناء على 

بعض الفقرات من حيث البناء واللغة، كما حذفت  تعديل صياغةمالحظات األساتذة المحكمين تم 
) ٣٣(أخرى، حيث أصبح مجموع الفقرات  لفقرات إلى مجاالتبعض الفقرات ونقلت بعض ا

  . فقرة) ٣٧(فقرة بدالً من 
  
  األداةثبات 

ج عينة على عينة من خار استطالعيةبإجراء تجربة  انللتأكد من ثبات األداة قام الباحث
ً ) ١٠(الدراسة  وتم استخراج معامل االرتباط  ، حيث قام بتكرار القياس خالل أسبوعين،مدربا

وھي قيمة مناسبه ) ٠.٩٠( يرسون للدرجة الكلية لالستبانه حيث وصل معامل الثبات الىب
  .الدراسة الغراض

  
 اإلحصائيةالمعالجة 

واالنحرافات  الحسابي المتوسطاستخدام تم بعد االنتھاء من عملية جمع البيانات تم تفريغھا و
  . ى المجاالت الخمسةحسب متغيرات الدراسة علمعيارية، وتحليل التباين األحادي ال

  ومناقشتھا النتائجعرض 

  األولالنتائج المتعلقة بالسؤال  ومناقشة عرض

في تفعيل مشاركة الفرق الرياضية بالبطوالت   الفلسطينية ما دور االتحادات الرياضية
  الرياضية من وجھة نظر المدربين ؟ 

عياري لكل فقرة وكل الحسابي واالنحراف الم المتوسطالسؤال تم حساب ھذا  جابة عنلإل
رقم  بين ذلك، بينما يبين الجدولت) ٨، ٧، ٦ ،٥، ٤( ولاونتائج الجد مجال من مجاالت الدراسة

  .ترتيب المجاالت تبعاً لدرجة ممارستھا) ٩(
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  ةالرياضي مجال التخطيط للبطوالت .١

دول  ة:  )٤(ج ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس ة المتوس ة  لدرج الالممارس يط التخط لمج
  .)٦٩ =ن( ةالرياضي للبطوالت

 الدرجة االنحراف *المتوسط نص الفقرةرقمال
 كبيرة  ١.٣٧ ٣.٧٩ .إعداد خطة سنوية للبطوالت الخاصة باالتحاد ١

حة  ٢ داف واض ھرية ذات أھ ة ش داد خط إع
 .للبطوالت الرياضية

 متوسطة  ١.٢٩ ٣.٣٣

وى البطوالت  ٣ ل محت اد بتحلي وم أعضاء االتح يق
 .ةالرياضي

 متوسطة  ١.٣٨ ٣.٢٠

داد  ٤ يط واإلع ي التخط اد ف اء االتح رك أعض يش
 .للبطوالت الداخلية والخارجية

 كبيرة  ١.١٤ ٣.٦٨

ية  ٥ ات األساس اد المتطلب اء االتح دد أعض يح
 .للبطوالت الرياضية

 كبيرة  ١١.٢٩ ٣.٦٣

ة  ٦ ان مختلف كيل لج اد بتش اء االتح وم أعض يق
 .للمساعدة في عمل االتحاد

 متوسطة ١.٣١ ٣.٤٦

ي  ٧ اركة ف ى المش اد عل اء االتح رص أعض يح
 .جميع البطوالت الرياضية دون استثناء

 متوسطة ١.١٦ ٣.٣٤

اً  ٨ ديلھا وفق ويم الخطط وتع ى تق اد عل ل االتح يعم
 .لنتائج البطوالت

 متوسطة ١.٢٥ ٣.١٨

 متوسطة ٠.٨٩ ٣.٤٥ الممارسة الكلية لمجال التخطيط للبطوالت الرياضية

  درجات) ٥(قصى درجة لالستجابة أ  *

حيث ،)١،٤،٥( على الفقرات كبيرة كانت ممارسةالدرجة  أن) ٤(رقم  الجدول من ضحيت
 جة الممارسة متوسطةدر ، وكانت)٣.٧٩ -٣.٦٣(لالستجابة عليھا  تراوح المتوسط الحسابي

  .)٣.٤٦ -٣.١٨( كان المتوسط الحسابي عليھم ، حيث)٢،٣،٦،٧،٨( تاعلى الفقر

لمتوسط ، ومثل ھذا ا)٣.٤٥( مجال وصل المتوسط الحسابي إلىفيما يتعلق بالدرجة الكلية لل
  .يعبر عن درجة ممارسة متوسطة

بالمشاركة  تتيح الفرصة للفرق ال االتحادات الرياضية إدارةالسبب إلى أن  انالباحث ويعزي
رة لالتحادات قليلة ومحدودة، المادية المتوف اإلمكاناتوذلك الن  ،لتخطيط لألنشطة الرياضيةفي ا

المنشآت والمرافق وبالتالي تكون قراراتھم عند التخطيط ضمن تلك الموازنة المحدودة، كما أن 



 ١٧٧٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عماد عبد الحق، وبدر رفعت

  ٢٠١٠، )٦(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على  وھذا .الرياضية المحدودة ال تعطي لالتحادات الفرصة في مشاركة الفرق في التخطيط
ب أن يلقي االھتمام يج ، بأن النشاط الرياضي)٢٠٠٣(أبو أحمد  دراسة ما أشارت إليه عكس
، واتفقت ھذه النتيجة مع ما توصلت إليه ل والمدرب والالعبوالمسؤمن  غبة في التخطيطوالر

تي نحو ممارسة األنشطة الرياضية ال ن ھناك ميوالً كبيراً من الالعبأ )١٩٩٢(النبتيتي  دراسة
ً ع ونيتأثر أن الفرق الرياضية وطلبة المدارسبممارستھا، و يرغب  اتھمند مراعاة اھتمامإيجابيا
وجاءت نتيجة ھذه الدراسة متفقة مع ما  .ألنشطة الرياضيةھم عند التخطيط لورغبات ھموميول

، بأن ھناك تدنياً واضحاً في مستوى وكفاية المسؤولين في )١٩٩٢( بتيتيتوصلت إليه دراسة الن
  .  التخطيط  لألنشطة

  ةالرياضي مجال إدارة البطوالت .٢

دول  ة المتوس:  )٥(ج ة لدرج ات المعياري ابية واالنحراف ة طات الحس ال إدارة الممارس لمج
  .)٦٩ =ن(  ةالرياضي البطوالت

 الدرجة االنحراف *المتوسط نص الفقرة رقم
ة البطوالت  ٩ اد العمل حسب طبيع ينظم أعضاء االتح

 . الرياضية
 متوسطة ١.٠٤ ٣.٣٦

ر  ١٠ لوك غي ع الس ل م اد بالتعام اء االتح وم أعض يق
 .غوب به بشكل ھادئ مع الفرق الرياضيةالمر

 متوسطة ١.٠٥ ٣.٢٧

ر  ١١ ات النظ ل وجھ ى تقب اد عل اء االتح ل أعض يعم
 .المختلفة المقترحة من الفرق الرياضية 

 متوسطة ١.١٤ ٣.٣٣

ا  ١٢ ا وأنظمتھ ادات ولوائحھ د االتح تجابة لقواع االس
 . الداخلية المتصلة بتنظيم البطوالت الرياضية

 متوسطة   ٢.٧٦ ٣.٤٠

التعرف على مشكالت الفرق الرياضية  والعمل على  ١٣
 .حلھا

كبيرة  ٥.١٣ ٤.٠٠
 جداً 

الل  ١٤ ام خ ؤون الحك ة ش اد بمتابع اء االتح وم أعض يق
  .البطوالت الرياضية

كبيرة  ١.٠٤ ٤.٠٤
 جداً 

وانين  ١٥ وائح والق ع الل اد بوض اء االتح اركة أعض مش
 .الواضحة للنھوض بالبطوالت الرياضية

 كبيرة ١.١٦ ٣.٨٩

 كبيرة ١.١٢ ٣.٦١ الممارسة الكلية لمجال إدارة البطوالت الرياضية

  درجات) ٥(أقصى درجة لالستجابة   *

، ) ١٣،١٤( على الفقرات جداً  كبيرةكانت أن درجة الممارسة ) ٥(ضح من الجدول رقم ـيت
على رسة كبيرة درجة المما، وكانت ) ٤.٠٤، ٤( متوسط الحسابي على التوالي حيث كان ال
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٦(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

، وكانت درجة الممارسة ) ٣.٨٩(  لالستجابة عليھا المتوسط الحسابي حيث كان، )١٥( الفقرة
 .)٣.٤٠- ٣.٢٧( ، حيث كان المتوسط الحسابي ما بين )٩،١٠،١١،١٢(متوسطة على الفقرات 

وسط ، ومثل ھذا المت) ٣.٦١( للمجال وصل المتوسط الحسابي إلى فيما يتعلق بالدرجة الكلية 
  .يعبر عن درجة ممارسة كبيرة

وأن ھذه  حكومة ضمن قوانين وتعليمات،م بأن العالقة بين االتحاداتوقد تعزى ھذه النتيجة 
نشاط في إدارة ال وإن إشراك الفرق الرياضية ،االتحادات ما بين العالقة إيجابية ألنھا تنظم العمل

ً من المسؤولية يساعد على نجاح البطوالت وھذا يدل على أن ھناك  الرياضية، وتحملھم نوعا
جاءت نتيجة ھذه الدراسة  ،إدارة النشاطند المسؤولين في إشراك الفرق في مستوى وكفاية ع

وجاءت نتيجة ھذه الدراسة متعارضة مع ما توصلت إليه  ،)١٩٩٦(متفقة مع دراسة حتاملة 
ً في مستوى وكفاية ا)١٩٩٢( بتيتيدراسة الن ً واضحا إدارة في  لمسؤولين، بأن ھناك تدنيا
    .األنشطة

  ال التنفيذمج .٣

مجال التنفيذ ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الممارسة: )٦( جدول
  .)٦٩=ن(للمنافسات 

 الدرجةاالنحراف المتوسط  نص الفقرةرقم 
رة  ١٦ ة المثي ى التھيئ اد عل اء االتح ل أعض يعم

 .للبطوالت الرياضية
 رةكبي ١.٠٦ ٣.٧٥

ذ البطوالت بخطوات  ١٧ اد تنفي يراعي أعضاء االتح
 .منطقية وبشكل منظم سنويا

متوسطة ١.١٠ ٣.٤٠

دى  ١٨ ة ل اركة الفاعل اد المش اء االتح جع أعض يش
 .الالعبين او الفرق الرياضة خالل البطوالت

متوسطة ١.٠٩ ٣.٤٩

ة للمستوى  ١٩ روق الفردي اد الف يراعى أعضاء االتح
 .اركات الخارجيةالفني خالل المش

متوسطة ١.١٨ ٣.٣٧

ين  ٢٠ ة ب روق الفردي اد الف اء االتح ي أعض يراع
 .الالعبين والفرق الرياضية

 كبيرة ٣.٦٢ ٣.٧٩

ية  ٢١ رق الرياض ة  الف اد دافعي اء االتح ر أعض يثي
 . بأساليب لتحسين مستواھم

متوسطة ١.١٤ ٣.٣٣

 كبيرة ١.٠١ ٣.٥٠ التنفيذ للمنافسات الممارسة الكلية لمجال

  درجات) ٥(أقصى درجة لالستجابة   *



 ١٧٧٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عماد عبد الحق، وبدر رفعت

  ٢٠١٠، )٦(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، )١٦،٢٠(الفقرات رة على ـكانت كبـيأن درجة الممارسة ) ٦(يتضح من الجدول رقم 
درجة الممارسة متوسطة  ، وكانت)٣.٧٥،٣.٧٩( ان المتوسط الحسابي على التواليحيث كـ

فيما  .)٣.٤٩ -٣.٣٣(ما بين  المتوسط الحسابي حيث كان، )١٧،١٨،١٩،٢١( ينتعلى الفقر
، ومثل ھذا المتوسط يعبر عن )٣.٥٠(يتعلق بالدرجة الكلية للمجال وصل المتوسط الحسابي إلى 

  .درجة ممارسة كبيرة

يعزا الباحثان ھذه النتيجة إلى أن أعضاء االتحادات الفلسطينية ھدفھا إنجاح البطوالت 
 إلىياضية من أجل الوصول والمنافسات الرياضية وزيادة االحتكاك المباشر بين الفرق الر

المستويات العليا، وذلك أن مستوى المنتخبات الفلسطينية ھو متدني مقارنة مع المنتخبات العربية 
كوبولوس ءت ھذه النتيجة متفقة مع دراسة مارجا. واألسيوية والدولية في األلعاب المختلفة

(Markopoulos, 1997) عدد منھا تحسنئد إيجابية ؤدي إلى فواوالتنفيذ الجيد ي أن المشاركة 
تعزى ھذه النتيجة إلى أن  وقد، ، واإلحساس االجتماعي وزيادة التقدير الذاتيالمشاركةالفرق 
مراعاة األنشطة وھذا يتطلب  ،الرياضية الفاعل لدى الفرق االتحادات تشجع التنفيذ إدارة

بقدر معين من  تزويد الفرقميولھم، وإن عملية وتراعي اھتماماتھم و الرياضية  لقدرات الالعبين
    .الفعاليات والمعلومات والمھمات تأتي ضمن قدراتھم المختلفة

  اإلمكاناتمجال  .٤

 مجال اإلمكاناتل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الممارسة: )٧(جدول 
  .)٦٩=ن(

 الدرجةاالنحراف  *المتوسطنص الفقرة رقم 
اد عل ٢٢ اء االتح ل أعض وفير األدوات يعم ى ت

ية  والت الرياض ة للبط ية الالزم الرياض
.المختلفة

متوسطة ٢.٩٤ ٣.٣٩

اط  ٢٣ ة للنش ة خاص اد ميزاني اء االتح يضع أعض
.الرياضي والبطوالت الرياضية

 قليلة ١.٣٢ ٢.٨١

ظ  ٢٤ باً لحف اً مناس اد  مكان اء االتح وفر أعض ي
.األدوات الرياضية الخاصة بالالعبين والفرق

 قليلة ١.٣٤ ٢.٨٨

ن  ٢٥ تفادة م داً لالس اد جھ اء االتح ذل أعض يب
ل  ي تفعي ھم ف ي تس ة الت ة المحلي ادر البيئ مص

.البطوالت الرياضية

متوسطة ١.٢٧ ٣.٠١

رق الرياضية  ٢٦ ع الف اد جمي يشجع أعضاء االتح
.باستخدام مرافق المدرسة بعد انتھاء الدوام

 كبيرة ١.٣٢ ٣.٦٣

اد واأل ٢٧ اء اتح وفر أعض زات ي دوات والتجھي
.الخاصة بالحكام للبطوالت الرياضية

متوسطة ١.٣١ ٣.٤٣

 متوسطة ١.١١ ٣.١٤الممارسة الكلية لمجال اإلمكانات
  .درجات) ٥(أقصى درجة لالستجابة   *
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٦(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ان ، حيث ك)٢٦( الممارسة كانت كبيرة على الفقرةأن درجة ) ٧(يتضح من الجدول رقم 
المتوسط  حيث كان، )٢٢،٢٥،٢٧( متوسطة على الفقرات ، وكانت)٣.٦٣( المتوسط الحسابي
، حيث وصل المتوسط )٢٤، ٢٣(، وكانت قليلة على الفقرات )٣.٤٣ - ٣.٠١(الحسابي ما بين 

فيما يتعلق بالدرجة الكلية للمجال وصل المتوسط  .)٢.٨٨، ٢.٨١(الحسابي على التوالي 
  .متوسطةممارسة ، ومثل ھذا المتوسط يعبر عن درجة )٣.١٤(لحسابي إلى ا

والسالمة للفرق  ير عوامل األمانبتوفة إلى أن اھتمام إدارة االتحادات وقد تعزى ھذه النتيج
في الحفاظ على سالمتھم باإلضافة إلى ترغيبھم بالمشاركة بھذه  أولى االھتماماتمن  الرياضية

ية والمادية ھي اإلمكانات البشر على تحقيق أغراضاألنشطة، وأن أھم العوامل التي تؤثر 
كما أن المرافق والمنشآت والمالعب الداخلية والخارجية لألندية قليلة  .مو المھني للمدربوالن

جداً في جميع محافظات الوطن، وإن المتوفر ال يكفي لجميع األندية الرياضية، لذلك اتجھت 
  .مالعب المدارس الحكومية دات إلى توفير البديل لألندية وھياالتحا

  فزالحوامجال  .٥

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الممارسة لمجال الحوافز : )٨(جدول 
  .)٦٩=ن(

 درجةالاالنحراف  *المتوسط نص الفقرةرقم
ات  ٢٨ ي صرف الميزاني اد ف اء االتح اھم أعض يس

 .للفرق خالل البطوالت الرياضية 
 قليلة جدا ١.٤١ ٢.٢٨

ن و ٢٩ ل األم اد عوام وفر االتح اء ي المة أثن الس
 .اشتراك األعضاء بالنشاط الرياضي

 قليلة جداً  ١.٤٣ ٢.٤٣

رق  ٣٠ ع الف اركة جمي اد مش اء االتح دعم أعض ي
ة  ية الداخلي والت الرياض ي البط ية  ف الرياض

 .والخارجية

 قليلة ١.٣٨ ٢.٦٦

اركة  ٣١ رق المش ريم الف اد بتك اء االتح وم أعض يق
 .بالبطوالت الرياضية

 متوسطة ١.٥١ ٣.١٠

تم  ٣٢ اء يھ رق أعض ع الف ارة دواف اد بإث االتح
 .الرياضية لالشتراك في البطوالت الرياضية

 متوسطة ١.٤٠ ٣.٠٧

ي  ٣٣ ات الت اد اآلراء والمقترح اء االتح ل أعض يتقب
اعرھم  دم مش ي تخ رق الرياضية والت دمھا الف تق

 .اتجاه البطوالت الرياضية

 متوسطة ١.٤٢ ٣.١٨

 قليلة ١.٢٠ ٢.٧٩ وافزالممارسة الكلية لمجال الح

  )٣٠(، وللمجال )٥(أقصى درجة لالستجابة للفقرة   *



 ١٧٨١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عماد عبد الحق، وبدر رفعت

  ٢٠١٠، )٦(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣٢، ٣١(كانت متوسطة على الفقرات أن درجة الممارسة ) ٨(يتضح من الجدول رقم 
، )٣٠(، وكانت قليلة على الفقرة ) ٣.١٨ – ٣.٠٧ (ما بين  المتوسط الحسابي ، حيث تراوح)٣٣

، وكانت درجة الممارسة قليلة جداً على الفقرة )٢.٦٦( حيث وصل المتوسط الحسابي
فيما يتعلق بالدرجة  ، )٢.٤٣-٢.٢٨( وعلى التوالي ، حيث وصل المتوسط الحسابي)٢٨،٢٩(

لمتوسط يعبر عن درجة ممارسة ، ومثل ھذا ا)٢.٧٩(للمجال وصل المتوسط الحسابي إلى الكلية 
  .قليلة

ر داخلي يحرك سلوك األفراد لغاية إشباع بأن الحوافز ھي عبارة عن شعو انويعتقد الباحث
للمشاركة في النشاط  الفرق الرياضية األسباب الھامة التي تدفع حاجة، وأن الحوافز ھي أحد أھم

اضية، نحو المشاركة باألنشطة الري فعية إقبال الالعبينالرياضي وأن التقليل منھا يقلل من دا
باإلضافة إلى  مدربين والالعبين والفرق الرياضية،ويالحظ أن اإلدارة  لھا دور كبير في تكريم ال

تسعى إلى تقبل وجھات نظرھم في مجاالت األنشطة الرياضية ورفع روحھم  أن اإلدارة 
   .المعنوية

عدم توفر الموازنات السنوية لالتحادات الرياضية من قبل اللجنة  أن انويعزى الباحث
اطات الداخلية والخارجية يجعل االتحادات االولمبية ووزارة الشباب والرياضة لتغطية النش

    . الرياضية عاجزة عن تلبية احتياجاتھا وبالتالي عدم القدرة على تقديم الحوافز لالعبين
  

  ترتيب المجاالت تبعا ًلدرجة الممارسة

المتوسطات الحسابية للفقرات على الدرجة الكلية لترتيب مجاالت الدراسة  استخدم الباحثان
  ).٩(في جدول كما ھو موضح 

  .ب المجاالت تبعا ًلدرجة الممارسةترتي:  )٩(جدول 
 الدرجةاالنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال ترتيبال

 متوسطة ٠.٨٩ ٣.٤٥التخطيط للبطوالت الرياضية  الثالث
 كبيرة ١.١٢ ٣.٦١ إدارة البطوالت الرياضية االول
 كبيرة ١.٠١ ٣.٥٠ تنفيذ البطوالت الرياضية الثاني
 متوسطة ١.١١ ٣.١٤ اإلمكانات الرابع

 قليلة ١.٢٠ ٢.٧٩ الحوافز الخامس
 قليلة ٠.٥٥ ٢.٧٥ الدرجة الكلية

على مجال كانت كبيرة  االتحادات إلدارةأن درجة الممارسة ) ٩(دول رقم يتضح من الج
ب المجاالت تبعاً ، وفيما يتعلق بترتيادارة البطوالت الرياضية ومجال تنفيذ البطوالت الرياضية

  :على النحو التالي ، فكانلدرجة الممارسة
 ل إدارة البطوالت الرياضيةمجا    :المرتبة األولى      
 ةالرياضي مجال تنفيذ البطوالت    :المرتبة الثانية       
 مجال التخطيط للبطوالت الرياضية    :المرتبة الثالثة    
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 مجال اإلمكانات     :المرتبة الرابعة  
 مجال الحوافز  :المرتبة الخامسة                            

متوسطات حسابية  أن مجاالت الدراسة الخمسة قد حصلت على الدراسة نتائجبينت 
ان ويرى الباحثودرجة الممارسه الكلية للمجاالت كانت قليله،  ،)٣.٦١- ٢.٧٩( تراوحت ما بين

الرياضية، وإن  نشطةھمية األبأ االتحادات الرياضية إدارةعدم قناعة  إلى يعود السبب أن
بالدرجة األولى وذلك من خالل توفير اتق اإلدارة تقع على عالرياضية  األنشطةتوضيح أھمية 

فة باإلضا. والمھارات الحركية لالعبيھاالفرص الكافية للممارسة الرياضية وتحقيق اللياقة البدنية 
 في لإلدارة االتحادات تيحيذي األمر ال ،يمتاز بالتنوع إلى أن النشاط الرياضي للفرق الرياضية

  .المختلفة لممارسة النشاطات إيجاد األنشطة المختلفة للفرق

  الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال 

في تفعيل  الفلسطينية ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور االتحادات الرياضية
لمتغيرات تعزى  مشاركة الفرق الرياضية بالبطوالت الرياضية من وجھة نظر المدربين

  ؟) االتحاد، الخبرة، والمؤھل العلمي(

الحسابية واالنحرافات المعيارية لعينة  المتوسطات ھذا السؤال استخدمت لإلجابة عن
  .بين ذلكت) ٥،١٠،١١،١٢ ١٣،١٤،١(الدراسة، والجدول رقم 

  .لمتغير االتحاد تبعاالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   :)١٠( جدول
 االنحراف المتوسط الحسابي العددالمتغير التابعجاالتالم

 ٠.٧٥ ٣.٢٠ ٢٣الجماعيةاأللعابالتخطيط للبطوالت الرياضية
 ٠.٩٤ ٣.٥٨ ٤٦الفرديةاأللعاب
 ٠.٨٩ ٣.٤٥ ٦٩المجموع

 ١.٤٨ ٣.٧٢ ٢٣الجماعيةاأللعابإدارة البطوالت الرياضية
 ٠.٩١ ٣.٥٦ ٤٦الفرديةاأللعاب
 ١.١٢ ٣.٦١ ٦٩وعالمجم

 ١.٠٥ ٣.٥٩ ٢٣الجماعيةاأللعابتنفيذ البطوالت الرياضية
 ١.٠٠ ٣.٤٦ ٤٥الفرديةاأللعاب
 ١.٠١ ٣.٥٠ ٦٨المجموع

 ٠.٧٤ ٢.٦٣ ٢٣الجماعيةاأللعاباإلمكانات
 ١.١٧ ٣.٤٠ ٤٦الفرديةاأللعاب
 ١.١١ ٣.١٤ ٦٩المجموع

 ١.١٧ ٢.٩٥ ٢٣الجماعيةاأللعابالحوافز
 ١.٢٣ ٢.٧١ ٤٦الفرديةاأللعاب
 ١.٢٠ ٢.٧٩ ٦٩المجموع

 ٠.٥٨ ٢.٦٨ ٢٣الجماعيةاأللعابالمجال الكلي
 ٠.٥٤ ٢.٧٩ ٤٥الفرديةاأللعاب
 ٠.٥٥ ٢.٧٥ ٦٨المجموع
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  ٢٠١٠، )٦(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن ھناك فروق بين المتوسطات في دور االتحادات الرياضية في ) ١٠(يبين الجدول رقم 
اضية بالبطوالت الرياضية من وجھة نظر المدربين تعزى للمتغير تفعيل مشاركة الفرق الري

االتحاد، ولتحديد مستويات الداللة اإلحصائية لتلك الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي 
  .يوضح ذلك) ١١(والجدول رقم 

تفعيل نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في دور االتحادات الرياضية في :  )١١(جدول 
  .مشاركة الفرق الرياضية بالبطوالت الرياضية من وجھة نظر المدربين تبعاً للمتغير االتحاد

 مصدر التباين المجاالت
درجات 
 الحرية

مجموع 
مربعات 
 االنحراف

  متوسط
 االنحراف

 *الداللة )ف(

يط  التخط
والت  للبط
 الرياضية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

١  
٦٧  
٦٨ 

٢.١٥  
٥٢.٥٢  
٥٤.٦٨ 

٢.١٥  
٠.٧٨ 

٠.١٠٢ ٢.٧٥ 

إدارة 
والت  البط
 الرياضية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

١  
٦٧  
٦٨ 

٠.٣٧  
٨٦.١٤  
٨٦.٥١ 

٠.٣٧  
١.٢٨ 

٠.٥٩ ٠.٢٨ 

ذ  تنفي
والت  البط
 الرياضية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

١  
٦٧  
٦٨ 

٠.٢٤  
٦٩.٠٢  
٦٩.٢٧ 

٠.٢٤  
١.٠٤ 

٠.٦٢ ٠.٢٣ 

  ين المجموعاتب اإلمكانات
  داخل المجموعات

 المجموع

١  
٦٧  
٦٨ 

٩.٣٠  
٧٤.٤٨  
٨٣.٧٨ 

٩.٣٠  
١.١١ 

٠.٠٥ ٨.٣٧* 

  بين المجموعات الحوافز
  داخل المجموعات

 المجموع

١  
٦٧  
٦٨ 

٠.٩٣  
٩٨.٥٩  
٩٩.٥٢ 

٠.٩٣  
١.٤٧ 

٠.٤٢ ٠.٦٣ 

ال  المج
 الكلي

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

١  
٦٦  
٦٧ 

٠.١٧  
٢٠.٦٥  
٢٠.٨٢ 

٠.١٧  
٠.٣١ 

٠.٤٦ ٠.٥٤ 

 ) .٠.٠٥=  α( دال إحصائياً عند مستوى  *

ل مشاركة ) ١١(الجدول رقم  يبين أنه ال توجد فروق في دور االتحادات الرياضية في تفعي
ة ى مجاالت الدراس اد عل ر االتح البطوالت الرياضية تعزى لمتغي رق الرياضية ب ان  الف حيث ك

ن  ر م ه أكب توى الدالل ت ھن)٠.٠٥(مس ا كان ال ، بينم زى لمج ة إحصائية تع روق ذات دالل اك ف
ى  ابي ال ث وصل المتوسط الحس ة، حي اب الفردي رق األلع ادات ف ك لصالح اتح ات، وذل اإلمكان
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ة، و) ٣.٤٠( ة) ٢.٦٣(لالتحاد فرق األلعاب الفردي رق األلعاب الجماعي ان التحادات ف ، حيث ك
  ).٠.٠٥(مستوى الدالله يساوي 

  .المؤھل العلمي ة واالنحرافات المعيارية تبعا لمتغيرالمتوسطات الحسابي:  )١٢( جدول
 االنحراف المتوسط الحسابي العدد المتغير التابع المجاالت

التخطيط للبطوالت 
 الرياضية

 ٠.٩٤ ٣.٥٨ ٣٨ دبلوم
 ٠.٨٢ ٣.٣٠ ٣١ بكالوريوس
 ٠.٨٩ ٣.٤٥ ٦٩ المجموع

 ١.٢٢ ٣.٧١ ٣٨ دبلوم إدارة البطوالت الرياضية
 ١.٠٠ ٣.٥٠ ٣١ بكالوريوس
 ١.١٢ ٣.٦١ ٦٩ المجموع

 ٠.٩١ ٣.٤٣ ٣٨ دبلوم تنفيذ البطوالت الرياضية
 ١.١٣ ٣.٦٠ ٣٠ بكالوريوس
 ١.٠١ ٣.٥٠ ٦٨ المجموع

 ١.١٩ ٣.٢٤ ٣٨ دبلوم اإلمكانات
 ٠.٩٩ ٣.٠٣ ٣١ بكالوريوس
 ١.١١ ٣.١٤ ٦٩ المجموع

 ١.٢٦ ٢.٩٤ ٣٨ دبلوم الحوافز
 ١.١٣ ٢.٦٠ ٣١ بكالوريوس
 ١.٢٠ ٢.٧٩ ٦٩ المجموع

 ٠.٦٠ ٢.٨١ ٣٨ االلعاب الجماعية المجال الكلي
 ٠.٤٨ ٢.٦٧ ٣٠ االلعاب الفردية

 ٠.٥٥ ٢.٧٥ ٦٨ المجموع

أن ھناك فروق بين المتوسطات في دور االتحادات الرياضية في ) ١٢(يبين الجدول رقم 
نظر المدربين تعزى للمتغير  تفعيل مشاركة الفرق الرياضية بالبطوالت الرياضية من وجھة

المؤھل العلمي، ولتحديد مستويات الداللة اإلحصائية لتلك الفروق تم استخدام تحليل التباين 
  .يوضح ذلك) ١٣(األحادي والجدول رقم 
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نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في دور االتحادات الرياضية في تفعيل :  )١٣(جدول 
ً للمتغير المؤھل مشاركة الفرق الريا ضية بالبطوالت الرياضية من وجھة نظر المدربين تبعا

  .العلمي

 مصدر التباين المجاالت
درجات 
 الحرية

مجوع 
مربعات 
 االنحراف

متوسط 
 االنحراف

 *الداللة )ف(

يط  التخط
والت  للبط

 الرياضية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

١  
٦٧  
٦٨ 

١.٣٣  
٥٣.٣٤  
٥٤.٦٨ 

١.٣٣  
٠.٧٩٦ 

٠.٢٠٠ ١.٦٧ 

إدارة 
والت  البط

 الرياضية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

١  
٦٧  
٦٨ 

٠.٧٤٠  
٨٥.٧٧  
٨٦.٥١ 

٠.٧٤٠  
١.٢٨٠ 

٠.٥٧
٨ 

٠.٤٥٠ 

ذ  تنفي
والت  البط

 الرياضية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

١  
٦٧  
٦٨ 

٠.٤٣٧  
٦٨.٨٣  
٦٩.٢٧ 

٠.٤٣٧  
١.٠٤٣ 

٠.٤١
٩ 

٠.٥٢٠ 

  وعاتبين المجم اإلمكانات
  داخل المجموعات

 المجموع

١  
٦٧  
٦٨ 

٠.٧٠٨  
٨٣.٠٧  
٨٣.٧٨ 

٠.٧٠٨  
١.٢٤٠ 

٠.٥٧
١ 

٠.٤٥٣ 

  بين المجموعات الحوافز
  داخل المجموعات

 المجموع

١  
٦٧  
٦٨ 

١.٩٢  
٩٧.٦٠  
٩٩.٥٢ 

١.٩٢١  
١.٤٥٧ 

٠.٢٥٥ ١.٣١ 

  بين المجموعاتالمجال الكلي
  داخل المجموعات

 المجموع

١  
٦٦  
٦٧ 

٠.٣٥٩  
٢٠.٤٦٦  
٢٠.٨٢٦ 

٠.٣٥٩  
٠.٣١٠ 

١.١٥
٩ 

٠.٢٨٦ 

  .)٠.٠٥=  α( دال إحصائياً عند مستوى  *

ل مشاركة  أنه ال توجد فروق) ١٣(يبين الجدول رقم  في دور االتحادات الرياضية في تفعي
الفرق الرياضية بالبطوالت الرياضية تعزى لمتغير المؤھل العلمي على جميع مجاالت الدراسة، 

  ).٠.٠٥(حيث كان مستوى الدالله أكبر من 
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  .الخبرة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعا لمتغير:  )١٤(جدول 

 العدد المتغير التابع المجاالت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

يط  التخط
والت  للبط

 الرياضية

 ٠.٩٦ ٣.٤٩ ٢٢ سنوات ٥أقل من 
 ٠.٨٩ ٣.٤٨ ١٨ سنوات ١٠ -٥من 

 ٠.٨٧ ٣.٤٠ ٢٩ سنوات ١٠أكثر من 
 ٠.٨٩ ٣.٤٥ ٦٩ المجموع

والت  إدارة البط
 الرياضية

 ٠.٧٤ ٣.٥٦ ٢٢ سنوات ٥أقل من 
 ١.٦١ ٣.٠٥ ١٨ سنوات ١٠ -٥من 

 ٠.٩٥ ٣.٣٨ ٢٩ سنوات ١٠أكثر من 
 ١.١٢ ٣.٦١ ٦٩ المجموع

والت  ذ البط تنفي
 الرياضية

 ١.٠٨ ٣.٤٤ ٢١ سنوات ٥أقل من 
 ١.١٩ ٣.٥٠ ١٨ سنوات ١٠ -٥من 

 ٠.٨٧ ٣.٥٦ ٢٩ سنوات ١٠ أكثر من
 ١.٠١ ٣.٥٠ ٦٨ المجموع

 ١.١٤ ٣.٢٤ ٢٢ سنوات ٥أقل من  اإلمكانات
 ١.٢٠ ٢.٩٨ ١٨ سنوات ١٠ -٥من 

 ١.٠٤ ٣.١٨ ٢٩ سنوات ١٠أكثر من 
 ١.١١ ٣.١٤ ٦٩ المجموع

 ١.١١ ٢.٩٤ ٢٢ سنوات ٥أقل من  الحوافز
 ١.٢٠ ٢.٤٠ ١٨ سنوات ١٠ -٥من 

 ١.٢٨ ٢.٩١ ٢٩ سنوات ١٠أكثر من 
 ١.٢٠ ٢.٧٩ ٦٩ المجموع

 ٠.٦٣ ٢.٧٨ ٢١ سنوات ٥أقل من  المجال الكلي
 ٠.٥٤ ٢.٧٣ ١٨ سنوات ١٠ -٥من 

 ٠.٥١ ٢.٧٤ ٢٩ سنوات ١٠أكثر من 
 ٠.٥٥ ٢.٧٥ ٦٨ المجموع

أن ھناك فروق بين المتوسطات في دور االتحادات الرياضية في ) ١٤(يبين الجدول رقم 
فرق الرياضية بالبطوالت الرياضية من وجھة نظر المدربين تعزى للمتغير تفعيل مشاركة ال

االخبرة، ولتحديد مستويات الداللة اإلحصائية لتلك الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي 
  .يوضح ذلك) ١٥(والجدول رقم 



 ١٧٨٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عماد عبد الحق، وبدر رفعت
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اضية في تفعيل نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في دور االتحادات الري:  )١٥(جدول 
  .مشاركة الفرق الرياضية بالبطوالت الرياضية من وجھة نظر المدربين تبعاً للمتغير الخبرة

 مصدر التباين المجاالت
درجات 
 الحرية

مجوع 
مربعات 
 االنحراف

متوسط 
االنحراف

 *الداللة )ف(

يط  التخط
والت  للبط

 الرياضية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

١  
٦٧  
٦٨ 

٠.١١١  
٥٤.٥٧١  
٥٤.٦٨٢ 

٥.٥٦  
٠.٨٢٧ 

٠.٩٣٥ ٠.٠٦٧ 

إدارة 
والت  البط

 الرياضية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

١  
٦٧  
٦٨ 

٥.٠٩٣  
٨١.٤١٧  
٨٦.٥١٠ 

٢.٥٤  
١.٢٣ 

٠.١٣٥ ٢.٠٦٤ 

ذ  تنفي
والت  البط

 الرياضية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

١  
٦٧  
٦٨ 

٠.١٧٤  
٦٩.٠٩٧  
٦٩.٢٧١ 

٨.٧٠  
١.٠٦  

 

٠.٩٢١ ٠.٠٨٢ 

  بين المجموعات اإلمكانات
  داخل المجموعات

 المجموع

١  
٦٧  
٦٨ 

٠.٧٣٢  
٨٣.٠٥٣  
٨٣.٧٨٦ 

٠.٣٦  
١.٢٥ 

٠.٧٤٨ ٠.٢٩١ 

  بين المجموعات الحوافز
  داخل المجموعات

 المجموع

١  
٦٧  
٦٨ 

٣.٦٢١  
٩٥.٩٠٢  
٩٩.٥٢٣ 

١.٨١  
١.٤٥ 

٠.٢٩٤ ١.٢٤٦ 

  بين المجموعات المجال الكلي
  داخل المجموعات

 المجموع

١  
٦٦  
٦٧ 

٢.٩٠٢  
٢٠.٧٩٧  
٢٠.٨٢٦ 

١.٤٥  
٠.٣٢٠ 

٠.٩٥٦ ٠.٠٤٥ 

 .)٠.٠٥=  α( دال إحصائياً عند مستوى  *

اضية في دور االتحادات الري أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية) ١٥(يبين الجدول رقم 
لخبرة على جميع تعزى لمتغيري ا في تفعيل مشاركة الفرق الرياضية بالبطوالت الرياضية

  ). ٠.٠٥(حيث كان مستوى الدالله أكبر من  الدراسة،مجاالت 
  

  تاالستنتاجا

  مناقشتھا يستنتج الباحثان ما يليفي ضوء نتائج الدراسة و

درجة الممارسة ألعضاء االتحادات كانت كبيرة على مجالي إدارة النشاط الرياضي أن  .١
  .ومجال تنفيذ النشاط الرياضي



 "...... بـدور االتحادات الرياضية الفلسطينية في تفعيل مشاركة الفرق "ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٨٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٦(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

على مجالي التخطيط للبطوالت  ت متوسطةكان أن درجة الممارسة ألعضاء االتحادات .٢
  .الكليوالمجال  الحوافز، وكانت قليلة على مجال ،الرياضية ومجال اإلمكانات

   :فيما يتعلق بترتيب المجاالت تبعاً لدرجة الممارسة، فكان على النحو التالي .٣

 مجال إدارة النشاط     :المرتبة األولى  

 اضيمجال تنفيذ النشاط الري    :المرتبة الثانية.  

 مجال التخطيط للبطوالت الرياضية      :المرتبة الثالثة  

 مجال اإلمكانات     :المرتبة الرابعة  

 مجال الحوافز  :المرتبة الخامسة  

، الخبرةاالتحاد، (الدراسة  لة إحصائية تعزى الختالف متغيراتفروق ذات دال ال توجد  .٤
لمتغير االتحاد على  اك فروق ذات داللة إحصائية تبعاھنبينما كانت  ،)ھل العلميالمؤ

  . مجال اإلمكانات، وذلك لصالح اتحادات فرق األلعاب الفردية
  

  التوصيات

  : بما يلي انالباحث ىيوص أھداف الدراسة ونتائجھاعلى ضوء 

البطوالت  الفرق الرياضية في مشاركةمفھوم  وتفعيل في تعزيز دور أعضاء االتحاد تفعيل .١
  .اضيةالري

ضرورة توفير االمكانات المادية الالزمة لتنفيذ برامج وانشطة االتحادات الرياضية من  .٢
   .مالعب قانونية وصاالت مغلقة ومرافق صحية والصيانة المستمرة لھا

 وتشجيعھم على ممارسة األنشطة لفرقواإلمكانات ل المادية والمعنوية حوافزالتوفير  .٣
  .المختلفة الرياضية

واالھتمام بالفرق الرياضية  اتحادات فرق االلعاب الجماعية والفردية تفعيل دور .٤
   .ومشاركاتھا سواء الداخلية أو الخارجية

  .ة الفرق الرياضية بالنشاط الرياضيالتي تحد من تفعيل مشاركإجراء دراسة للصعوبات  .٥
  

  واألجنبية العربيةالمراجع 

 لالتحاد المصري للكاراتية  دراسة بعض المعوقات االدارية" .)٢٠٠٠( .وجيه ،أحمد
 .جمھورية مصر العربية .)٣٩( .مجلة نظريات وتطبيقات ."بجمھورية مصر العربية

 القاھرة .عالم الكتب .١ط .إدارة المؤسسات التربوية .)٢٠٠٣( .حافظ ،أحمد. 



 ١٧٨٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عماد عبد الحق، وبدر رفعت

  ٢٠١٠، )٦(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤(١١ .مجلة التربية الرياضية ."ادارة االتحادات الرياضية" .)٢٠٠٢. (سعيد ،ابو أحمد(. 
 . يمية الرياضية العراقيةاالكاد

 مدخل معاصر لعمليات التخطيط والتنظيم  التنظيم واإلدارة .)١٩٩٩(. سعيد ،المصري
 .االسكندرية .الدار الجامعية .والقيادة والرقابة

 معوقات تولي المرأة العربية مراكز قيادية في المجال الرياضي " .)٢٠٠٨( .سمر ،األعرج
  .فلسطين .جامعة القدس .سالة ماجستير غير منشورةر ."في الدول العربية اآلسيوية

 عمان .والتوزيع للنشر الثقافة دار .١ط .التربوي اإلشراف .)٢٠٠٧( .سعيد ،االسدي. 
 .األردن

 جمھورية  .القاھرة .)دراسة في اإلدارة الرياضية(الجودة الشاملة  .)٢٠٠٦. (محمد ،ايمن 
  .العربية مصر

 سوريا .دمشق . اإلعالمية المكتبة .١ط .الرياضي اإلعالم .)١٩٩٤( .أديب ،خصور. 

 الھيئة . اإلدارة الرياضية واألسس والتطبيقات .)١٩٩٦. (وآخرون .كمال، درويش
 .القاھرة .المصرية العامة للكتاب

 التربية .ية المدرسة في خدمة المجتمع الرياضيمدى فاعل .)١٩٩٦.  (موسى ،حتاملة. 
)١٣٦ – ١٢٠ .)١١٩. 

 قياس معوقات عدم تولي الكفاءات النسوية لإلدارة الرياضية"  .)٢٠٠٧. (لمياء ،الديوان". 
 .بحث غير منشور .العراق .جامعة البصرة

 الشباب الفعالية اإلدارية والنمو القيادي لدى مديري وزارة " .)٢٠٠٥. (نعمات ،الشنطي
 .فلسطين .جامعة القدس ."والرياضة في محافظات شمال فلسطين من وجھة نظر موظفيھا

  .رسالة ماجستير غير منشورة

 دوافع ممارسة النشاط الرياضي عند طلبة جامعة النجاح" .)١٩٩٩( .عماد ،عبد الحق 
    ).١١٨-٨١( .العراق . جامعة البصرة .)٩( .دراسات وبحوث مجلة ."الوطنية

 دار وائل للنشر والتوزيع .١ط .المتميز واألداء االبتكارينالقيادة  .)٢٠٠٧. (سھيلة ،عباس .
 .األردن .عمان

 في والتدريب اإلدارة مھام العراقية المرأة تولي معوقات" .)٢٠٠٥( .ميسون ،الجليل عبد 

 .منشورة غير ماجستير رسالة .العراق .البصرة جامعة  ."الرياضي المجال

 عمان .مطابع اإليمان .اإلدارة واإلشراف التربوي .)١٩٩٦( .الرحيم محمد عبد ،عدس. 
 .األردن
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 العربي الفكر دار ١ط .الرياضي االجتماع .)١٩٩٧( .عصام .والھاللي الدين خير ،عويس. 
 .القاھرة

 اتجاھات القادة الرياضيين في مجالس إدارة االتحادات الرياضية " .)٢٠٠٤. (سھى ،عيسى
الجامعة  .مجلة دراسات ."المرأة مراكز قيادية في المؤسسات الرياضية األردنية نحو تولي

 .٢٨١- ٢٥٩ .)٣٣( .األردنية

 السلوك القيادي للمدربين وعالقته بتماسك الفريق ودافعية " .)٢٠٠٤. (محمد ،فوزي
رسالة  .مصر .جامعة المنيا ."اإلنجاز لدى العبي الفرق الرياضية بالجامعات المصرية

 .نشورةدكتوراة غير م

 بغداد .الوطنية المكتبة .الرياضية التربية مجال في والتنظيم اإلدارة .)١٩٨٤( .سعد ،قطب. 
 .العراق

 بيروت .مكتبة لبنان .االدارة الفعالة .)٢٠٠٣. (محمود ،المساد. 

 تخطيط وإدارة األنشطة التربوية في التعليم الثانوي العام في " .)١٩٩٢( .خالد ،النبيتي
 . مصر .جامعة القاھرة .دكتوراه رسالة ."األردن

 دار الفرقان للنشر والتوزيع. ٣ط .اإلدارة واإلشراف التربوي .)١٩٩٢. (يعقوب ،نشوان. 
 .األردن .عمان

 المؤتمر الثاني ايجبر  .رياضة المرأة تحديات ثقافية واجتماعية .)٢٠٠٣. (أنيسة ،الھتمي
 .٣/١٢/٢٠٠٣ – ١ ICHPER. SDللشرق األوسط 

 ٢٠٠٦ تشكيلة االتحادات الرياضية الفلسطينية .)٢٠٠٨( .اب والرياضةوزارة الشب. 
  . فلسطين  .رام هللا .قسم االتحادات .٢٠٠٨ .٢٠٠٧
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