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" معيقات تنفيذ برامج اﻷنشطة الرياضية لﻼتحاد الرياضي
" في مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني
 ه��دفت الدراس��ة التع��رف إل��ى معيق��ات تنفي��ذ ب��رامج اﻷنش��طة الرياض��ية لﻼتح��اد الرياض��ي ف��ي:الملخ��ص
، إض��افة إل��ى تحدي��د اﻻخ��تﻼف ف��ي درج��ة المعيق��ات تبع��ا لمتغي��رات،مؤسس��ات التعل��يم الع��الي الفلس��طيني
 وللتحقق من ذلك استخدم الباحث استبانة تم تطبيقها عل�ى أف�راد. وتبعية المؤسسة، ونوع المؤسسة،الجنس
 أظه�رت نت�ائج الدراس�ة أن الدرج�ة الكلي�ة.( مش�رف رياض�ي ومش�رفة٤٨) مجتمع الدراسة البالغ ع�ددهم
 كم��ا أظه��رت أن المعيق��ات المتعلق��ة بممارس��ات،(%٧٦.٤) للمعيق��ات كان��ت كبي��رة وبنس��بة وص��لت إل��ى
 وأظه�رت الدراس�ة،(%٨٩.٢) اﻻحتﻼل جاءت في الترتيب اﻷول بدرجة كبيرة جدا وبنس�بة وص�لت إل�ى
 وكانت، وأكبر عند الجامعات مقارنة بالكليات،أيضا أن درجة المعيقات كانت أكبر عند اﻹناث من الذكور
 وأوص��ى الباح��ث بع��دة توص��يات أهمه��ا تعزي��ز روح.أكب��ر عن��د المؤسس��ات الخاص��ة منه��ا عن��د الحكومي��ة
، وض��رورة تق��ديم الح��وافز التش��جيعية لﻼعب��ين والﻼعب��ات،التح��دي والص��مود ض��د ممارس��ات اﻻح��تﻼل
.والعمل على توفير اﻻمكانات المادية الﻼزمة لتنفيذ البرامج الرياضية

Abstract
Obstacles towards implementing physical activities of the sports union in
the establishments of the higher education in Palestine.
This study aimed at recognizing the obstacles towards implementing
physical activities of the sports union in the establishments of the higher
education in Palestine, in addition to specifying the differences in the level of
these obstacles due to variables of gender, type of establishment, and the
reference of each establishment. To achieve this the researcher built a
questionnaire which was distributed on the (48) physical education supervisors
of the society. The results revealed that the total degree of the obstacles was
high with a percentage of ( %76.4). the results also revealed that those obstacles
related to the Israeli occupation were in the first rank with a high degree, and
with a percentage of (%89.2). The study also revealed the level of obstacles
were more for females than males, and more for universities than colleges, and
more special organizations than government organization. The researcher
recommends that reinforcing the motives of resistance and challenge to the
Israeli occupation, and offering players positive reinforcement, providing all the
needed facilities to carry out physical programs.
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" معيقات تنفيذ برامج اﻷنشطة الرياضية لﻼتحاد الرياضي ﻓﻲ مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني "
مقدمة ومشكلة الدراسة:
تعد المرحلة الجامعية من المراحل الهامة في حياة الشباب حيث تعم�ل عل�ى تحقي�ق مي�ولهم واس�تعدادهم
واحتياج��اتهم ،وم��ن خﻼله��ا يمك��ن تجس��يد المب��ادىء التربوي��ة والص��فات الخلقي��ة واﻻجتماعي��ة الحمي��دة،
باﻹضافة إلى تقوية العادات السلوكية المرغوبة فيها ،وعلى قدر الرعاية واﻻهتم�ام به�ؤﻻء الش�باب تتح�دد
استمرارية استثمار طاقاتهم وإمكانياتهم في أنشطة وأعمال مفيدة يكتسب من خﻼلها العديد م�ن المعلوم�ات
والخبرات التي تسهم في مواجهة مشاكل الحياة المتعددة )الكردي.(١٩٨٣ ،
ويؤك��د الك��ردي ) (١٩٨٣أن معظ��م الفلس��فات التربوي��ة ق��د أجمع��ت عل��ى أن النش��اط الرياض��ي يع��د م��ن
الوسائل الهامة للتربية المتزنة للفرد وفي جميع جوانب شخصيته العقلي�ة والنفس�ية والص�حية واﻻجتماعي�ة
والوجدانية ،وهذا ب�دوره يع�د عنص�را هام�ا ف�ي تحقي�ق ه�دف التربي�ة الرياض�ية المتمث�ل ف�ي تحقي�ق النم�و
الشامل والمتزن للفرد.
وقد تزايد اﻻهتم�ام ف�ي الس�نوات اﻷخي�رة بموض�وع التربي�ة الرياض�ية باعتباره�ا أح�د م�دخﻼت العملي�ة
التربوية ،وذلك لما توصلت إلي�ه الدراس�ات والبح�وث م�ن أهمي�ة وحيوي�ة ه�ذا الموض�وع ف�ي بني�ة العملي�ة
التربوية وفي مختلف مستوياتها المدرسية والجامعية ).(Hart & Ritsorl, 1993
إﻻ أن الرياض��ة الفلس��طينية ق��د م��رت بمراح��ل وظ��روف ك��ان له��ا اﻷث��ر الواض��ح ف��ي تحدي��د اﻷنش��طة
الرياضية ومستوياتها ،فقد عانى الشعب الفلسطيني ومنذ سنوات طويلة من ظلم اﻻحتﻼل مما أثر وبدرج�ة
سلبية على مجاﻻت كثيرة من مج�اﻻت الحي�اة مث�ل المج�ال اﻻقتص�ادي واﻻجتم�اعي والسياس�ي والص�حي
والتعليمي ،ومما ﻻشك فيه إن برامج الرياضة المدرسية ﻛﺎﻧﺖ من أبرز المجاﻻت الﺘي تأثر بصورة سلبية
واضحة )خنفر.(٢٠٠٤ ،
وبما أن البرامج الرياضية المتمثلة ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ الرياضية في الجامعات والمعاهد الفلسطينية هي من أب�رز
سمات ومظاهر الحياة اليومية لهذه المؤسسات فقد تأثرت هي اﻷخرى بالوجود أﻻحتﻼلي والمضايقات.
ﻛﻤﺎ أشار)الصالح (٢٠٠١ ،إلى أن قوى اﻻحتﻼل الصهيوني قد أسهمت في ت�دني مس�توى التعل�يم عام�ة
والتعل��يم الج��امعي خاص��ة ،وس��اعدت ه��ذه الق��وى الظالم��ة ف��ي ت��دمير البني��ة التحتي��ة للمؤسس��ات التعليمي��ة
الفلسطينية ف�ي كاف�ة المج�اﻻت والمي�ادين واﻻتجاه�ات ومنه�ا المج�ال الرياض�ي ،حي�ث منع�ت م�ن تأس�يس
اﻻتح��ادات الرياض��ية الجامعي��ة ،كم��ا تع��دت إل��ى ع��دم س��ماحها بتنظ��يم اللق��اءات الرياض��ية عل��ى المس��توى
الداخلي والخارجي.
وقد تجلت هذه الممارسات اﻻحتﻼلية منذ انتفاضة الحجارة اﻷولى في العام ) ،(١٩٨٧مما أثر على تقدم
وتط��ور المس��توى الرياض��ي الفلس��طيني ،حي��ث قام��ت س��لطات اﻻح��تﻼل بالعم��ل عل��ى إغ��ﻼق الجامع��ات
والمعاه��د ولفت��رات طويل��ة جعل��ت م��ن ممارس��ة العم��ل اﻷك��اديمي أم��را ص��عبا .وج��اءت انتفاض��ة اﻷقص��ى
المبارك في أواخر أيلول من العام ) (٢٠٠٠ﻟيكمل اﻻحتﻼل الصهيوني سياسته وبممارسات أكثر وحشية،
حيث وقف ﻋﺎﺋﻘﺎ أمام التقدم العلمي واﻻقتصادي وﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ هدم وتخريب البنية التحتية ،حيث قام بإغﻼق
المناطق إغﻼقا تاما ووضع الحواجز بين المدن والقرى الفلسطينية ،مما أدى إلى ع�دم تمك�ن أبن�اء الش�عب
الفلس��طيني م��ن التنق��ل ب��ين م��دنهم وق��راهم ،وليجع��ل م��ن وص��ول الع��املين والطلب��ة إل��ى مؤسس��اتهم أم��را
مستحيﻼ )خنفر.(٢٠٠٤ ،
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وقد أوضح )الصالح (٢٠٠١ ،إلى أن أث�ر السياس�ات اﻻحتﻼلي�ة واﻹج�راءات التعس�فية ق�د انعك�س عل�ى
الحركة الرياضية ،حيث ح�رم الطلب�ة ف�ي الجامع�ات والكلي�ات م�ن ممارس�ة النش�اطات الرياض�ية الداخلي�ة
والخارجية ،كما حرمت الجامعات من مسايرة التطور والتقدم بكل ما هو جديد في برامج وأساليب وأنشطة
رياضية ،بل وصل اﻷمر إلى أبعد من ذلك حيث أثر على المدربين ومشرفي اﻷنشطة الرياضية ،كما أدى
إلى نقص تبادل الخبرات الرياضية بين مؤسسات التعليم العالي واﻷندية الرياض�ية ،ب�ل وأدى إل�ى الجم�ود
وعدم اﻻتصال مع الدول العربي�ة الش�قيقة واﻷجنبي�ة الص�ديقة مم�ا أدى إل�ى الحرم�ان م�ن مس�ايرة التط�ور
والتقدم العلمي في المجال الرياضي.
ويع�د اﻻتح�اد الرياض�ي لمؤسس�ات التعل��يم الع�الي الفلس�طيني الم�ﻼذ أﻵم��ن لتلبي�ة وس�د وإش�باع حاج��ات
الطلب��ة الرياض��يين ف��ي الجامع��ات والكلي��ات الفلس��طينية ،حي��ث تأس��س ع��ام  ١٩٩٧به��دف رعاي��ة الحرك��ة
الرياضية الجامعية ودعمها وتطويرها ورفع مستواها بكافة السبل الممكنة ،وتمثيل مؤسسات التعليم العالي
في الدورات والمؤتمرات الرياضية العربية والدولية ،م�ن خ�ﻼل إع�داد الب�رامج وتنظ�يم البط�وﻻت وإقام�ة
اللقاءات والدورات الرياضية المحلية والعربي�ة وتش�كيل اللج�ان الفرعي�ة الﻼزم�ة لتحقي�ق أه�داف اﻻتح�اد.
وتع��د ك��ل مؤسس��ة تعل��يم ع��الي مرخص��ة م��ن قب��ل وزارة التربي��ة والتعل��يم الع��الي عض��و ف��ي الهيئ��ة العام��ة
لﻼتحاد وذلك بما يتف�ق م�ع ل�وائح وتعليم�ات اﻻتح�اد ،يت�ولى إدارة اﻻتح�اد الرياض�ي رئ�يس وهيئ�ة إداري�ة
منتخبه من قبل أعضاء الهيئة العامة ،ويتخذ اﻻتحاد م�ن وزارة التعل�يم الع�الي مق�را دائم�ا ل�ه ،حي�ث تعم�ل
ال��وزارة عل��ى إض��فاء الش��رعية القانوني��ة لﻼتح��اد ،واﻻتح��اد الرياض��ي عض��و ف��ي اﻻتح��اد ال��دولي وعض��و
ﻣﺆﺳﺲ لﻼتحاد العربي للرياضة الجامعية.
في ضوء م�ا س�بق وم�ن خ�ﻼل موق�ع الباح�ث الس�ابق ك�رئيس منتخ�ب لﻼتح�اد الرياض�ي ف�ي مؤسس�ات
التعليم العالي الفلسطيني قبل وخﻼل انتفاضة اﻷقصى ،ووجوده في قلب الجس�م الطﻼب�ي كأح�د محاض�ري
قسم التربية الرياضية في واحده من مؤسسات التعليم العالي ،ﻻحظ وجود جملة من المعيقات والص�عوبات
التي تعترض تنفيذ برامج اﻷنشطة الرياضية التي يشرف عليها ويقيمها اﻻتحاد الرياض�ي ،والت�ي منه�ا م�ا
يتعلق بالممارسات اﻻحتﻼلية ،واﻻمكانات المادي�ة ،والح�وافز ،والب�رامج ،والﻼعب�ين ،وإدارة المؤسس�ات،
وغيرها من المعيقات ،وكل هذه المعيقات تسبب مشكﻼت في تنفي�ذ الب�رامج الرياض�ية لﻼتح�اد الرياض�ي،
من هنا ظهرت مشكلة الدراسة والتي يمكن تحديدها بإيجاز:
بمعيقات تنفيذ برامج اﻷنشطة الرياضية لﻼتحاد الرياضي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني من وجهة
ﻧﻈﺮ المشرفين والمشرفات في دوائر وأقسام النشاط الرياضي.
أهمية الدراسة:
يمكن إيجاز أهمية الدراسة بما يأتي:
 .١يتوق��ع وم��ن خ��ﻼل نت��ائج الدراس��ة التع��رف إل��ى معيق��ات تنفي��ذ ب��رامج اﻷنش��طة الرياض��ية لﻼتح��اد
الرياضي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني.
 .٢يمكن أن تساعد الدراسة في التوصل إلى إيجاد حل�ول تس�هم ف�ي التقلي�ل م�ن درج�ة المعيق�ات الت�ي
تعترض تنفيذ البرامج الرياضية لﻼتحاد الرياضي.
 .٣يمكن للدراسة أن تسهم وتساعد في حس�ن التخط�يط والتحض�ير وتنفي�ذ الب�رامج الرياض�ية لﻼتح�اد
الرياضي بناء على نتائج علمية مدروسة.
أهداف الدراسة:
سعت الدراسة التعرف إلى:

٤

 .١درج��ة معيق��ات تنفي��ذ ب��رامج اﻷنش��طة الرياض��ية لﻼتح��اد الرياض��ي ف��ي مؤسس��ات التعل��يم الع��الي
الفلسطيني من وجهة نظر مشرفي ومشرفات النشاط الرياضي.
 .٢أثر متغيرات كل من الجنس ،ونوع المؤسسة ،وتبعية المؤسسة على درج�ة معيق�ات تنفي�ذ ب�رامج
اﻷنشطة الرياضية لﻼتحاد الرياضي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني.
تساؤﻻت الدراسة:
سعت الدراسة اﻹجابة ﻋﻦ التساؤﻻت آﻻتية:
 .١م��ا معيق��ات تنفي��ذ ب��رامج اﻷنش��طة الرياض��ية لﻼتح��اد الرياض��ي ف��ي مؤسس��ات التعل��يم الع��الي
الفلسطيني من وجهة نظر مشرفي ومشرفات النشاط الرياضي؟.
 .٢هل تختلف معيقات تنفيذ برامج اﻷنشطة الرياضية لﻼتحاد الرياضي في مؤسسات التعل�يم الع�الي
الفلسطيني باختﻼف متغير الجنس؟
 .٣هل تختلف معيقات تنفيذ برامج اﻷنشطة الرياضية لﻼتحاد الرياضي في مؤسسات الﺘعل�يم الع�الي
الفلسطيني باختﻼف متغير نوع المؤسسة؟
 .٤هل تختلف معيقات تنفيذ برامج اﻷنشطة الرياضية لﻼتحاد الرياضي في مؤسسات التعل�يم الع�الي
الفلسطيني باختﻼف متغير تبعية المؤسسة؟

مصطلحات الدراسة:
المعيقات :مجموعة من الصعوبات والمشكﻼت التي تعترض القائمين ﻋﻠﻰ تنفيذ برامج وأنشطة اﻻتحاد
الرياضي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني ،مما يؤدي إلى عدم تنفيذها أو استكمالها ،وتعرف إجرائيا
بالدرجة التي يتم تحديدها في ضوء أداة الدراسة المستخدمة.
اﻷنشطة الرياضية :هي مجموعة اﻷنشطة التنافسية الرسمية والودية التي تمارس تح�ت مظل�ة وإش�راف
اﻻتحاد الرياضي على الصعيدين الداخلي والخارجي.

مجاﻻت الدراسة:
المجال البشري :مشرفي ومشرفات النشاط الرياضي ف�ي مؤسس�ات التعل�يم الع�الي الفلس�طيني المنتس�بﺔ
ﻟﻼتح��اد الرياض��ي ،ف��ي ك��ل م��ن جامع��ة الق��دس ،النج��اح ،بيرزي��ت ،بي��ت لح��م ،الخلي��ل ،بوليتكني�ﻚ الخلي��ل،
العربية اﻷمريكية ،وكلية خضوري ،وبنات رام ﷲ ،والعروب.
المجال المكاني :دوائ�ر وأقس�ام النش�اط الرياض�ي ف�ي الجامع�ات والمعاه�د الفلس�طينية المنتس�بة لﻼتح�اد
الرياضي.
المجال الزمني :أجريت الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراس�ي  ،٢٠٠٥ /٢٠٠٤حي�ث ت�م تطبي�ق
اﻻستبانه على عينة الدراسة في شهر أيار.٢٠٠٥ /

٥

الدراسات السابقة والمشابهة:
ﻓﻲ ﺿﻮء إطﻼع الباحث على الدراسات السابقة وجد أن دراسة الص�عوبات والمعيق�ات ق�د حظي�ت عل�ى
اهتمام واسع من قبل الباحثين في المجال الرياضي في مجاﻻت عدة ،وانسجاما مع أهداف الدراسة يعرض
الباحث أهم هذه الدراسات:
قام أبو طامع ) (٢٠٠٦ﺑدراسة هدفت التعرف إلى الصعوبات التي تواجه طلبة أقسام التربية الرياضية
في الجامعات والكليات الفلسطينية في مساقات السباحة ،إض�افة إل�ى تحدي�د دور متغي�ر الج�نس والمؤسس�ة
التعليمية على درجة الص�عوبات ،ولتحقي�ق ذل�ك اس�تخدم الباح�ث اﻻس�تبانه ك�أداة لجم�ع البيان�ات م�ن عين�ة
عشوائية قوامه�ا) (١٤٤طال�ب وطالب�ة.أظه�رت نت�ائج الدراس�ة أن الدرج�ة الكلي�ة للص�عوبات كان�ت كبي�رة
وبنسبه وصلت إلى ) ،(%٦٨كم�ا أظه�رت أن الص�عوبات المتعلق�ة باﻻمكان�ات ج�اءت ف�ي الترتي�ب اﻷول
بدرجة كبيرة ) ،(%٧٤.٤وأظهرت النتائج أيضا وجود فروق دالة إحصائيا ف�ي درج�ة الص�عوبات تع�زى
ﻟمتغير الجنس والمؤسسة التعليمية.
وقام أبو طامع وعبد الرازق ) (٢٠٠٤بدراسة هدفت التعرف إلى المعوقات التي تواجه طلبة تخصص
التربية الرياضية في كليات فلسطين الحكومية أثناء فترة التطبيق الميداني ،ولتحقيق ذلك تم تطبيق إس�تبانة
على عينة قصدية قوامها ) (٤٥طﺎﻟﺐ وطالبة من طلبة التطبيق المي�داني ف�ي كليت�ي خض�وري وبن�ات رام
ﷲ .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية للمعوقات كانت كبيرة وبنسبة وصلت إل�ى ) ،(%٧٦كم�ا
أظهرت أن المعوقات المتعلقة باﻻمكانات جاءت في الترتي�ب اﻷول بدرج�ة كبي�رة ج�دا بنس�بة وص�لت إل�ى
) ،(%٨٠وكانت درجة المعوقات على ب�اقي مج�اﻻت الدراس�ة اﻷخ�رى كبي�رة ،كم�ا أظه�رت النت�ائج ع�دم
وج��ود ف��روق ذات دﻻل��ة تع��زى لمتغي��ر الج��نس والمرحل��ة الدراس��ية ،بينم��ا تب��ين وج��ود ف��روق ذات دﻻل��ة
إحصائية تعزى لمتغير البرنامج ولصالح برنامج البكالوريوس ،ولمتغير الكلية ولصالح كلية خضوري.
وقام ﺧﻨﻔﺮ) (٢٠٠٤بدراسة هدفت التعرف إلى معيقات تنفيذ البرامج الرياضية خﻼل انتفاض�ة اﻷقص�ى
من وجهة نظر معلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة نابلس ،ولتحقيق ذلك أجريت الدراس�ة عل�ى
عين��ة عش��وائية قوامه��ا)(٧٤معلم��ا ومعلم��ة طبق��ت عليه��ا اس��تبانه ،وأش��ارت نت��ائج الدراس��ة إل��ى أن درج��ة
المعيقات على مجالي النشاطين ال�داخلي والخ�ارجي وتنفي�ذ المنه�اج كان�ت كبي�رة ،أم�ا ب�اقي المج�اﻻت فق�د
كانت درجة المعيقات متوسطة ،وفيما يتعلق بالدرجة الكلية للمعيقات كانت متوس�طة حي�ث وص�لت النس�بة
المئوية لﻼستجابة).(%٥٨
وقام عبد الحق) (٢٠٠٣بدراسة هدفت التعرف إلى الصعوبات التي تواجه طلب�ة قس�م التربي�ة الرياض�ية
ف��ي جامع��ة النج��اح الوطني��ة ف��ي مس��اقات الجمناس��تك ،ولتحقي��ق ذل��ك طبق��ت اس��تبانه عل��ى عين��ة عش��وائية
قوامها) (١٠٠طالب وطالبة ،أظهرت نتائج الدراسة أن الصعوبات المتعلقة باﻻمكانات جاءت في الترتيب
اﻷول ) (%٦٥ﺑﺪ رجة صعوبة كبيرة ،كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في درجة الصعوبات
المتعلق��ة بعوام��ل اﻷم��ن والس��ﻼمة وط��رق الت��دريس لص��الح اﻹن��اث ،ف��ي ح��ين ل��م توج��د ف��روق ف��ي درج��ة
الصعوبات المتعلقة بالمنهاج وباﻻمكانات والعوامل النفسية بين الذكور واﻹناث ،ووجود فروق ف�ي درج�ة
الصعوبات المتعلقة بالمنهاج والعوامل النفسية لصالح الممارسين.
وق��ام الص��الح) (٢٠٠١بدراس��ة ه��دفت التع��رف إل��ى الص��عوبات الت��ي تعت��رض تنفي��ذ ب��رامج اﻷنش��طة
الرياضية في جامعات الضفة الغربي�ة م�ن وجه�ة نظ�ر الطلب�ة ،ولتحقي�ق ذل�ك أجري�ت الدراس�ة عل�ى عين�ة
٦

عشوائية طبقية قوامهﺎ) (٢٥٥طالب وطالبة تم اختيارها بالطريقة العشوائية الطبقي�ة وطب�ق عليه�ا اس�تبانه
ﺗﻀﻤﻨﺖ ) (٩٠فقرة ،أشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة الصعوبات على الدرجة الكليﺔ كانت كبيرة حيث
وصلت النسبة المئوية لﻼستجابة ) ،(%٦٣.٢٠كما أظهرت النتائج أن الص�عوبات المتعلق�ة بمج�ال الطلب�ة
جاءت في الترتيب اﻷول بنسبة ).(%٦٨.٤٠
وأجرى القد ومي ) (١٩٩٧دراسة هدفت التعرف على درجة الصعوبات المهنية الت�ي تواج�ه معلم�ي
التربي��ة الرياض��ية ومعلماته��ا ف��ي محافظ��ة ط��ولكرم ،حي��ث أج��رى الدراس��ة عل��ى عين��ة قوامه��ا )(٩٢معلم��ا
ومعلم�ة طبق��ت عليه�ا اس��تبانه تض�منت ) (٩٦فق��رة وزع��ت عل�ى عش��رة مج�اﻻت ه��ي :اﻹدارة المدرس��ية،
طبيعة العمل ،اﻷش�راف الترب�وي ،أم�ور الطلب�ة ،زم�ﻼء العم�ل ،اﻻمكان�ات واﻷدوات الرياض�ية ،الح�وافز
المادية والمعنوية ،ومجال النمو المهني .وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى أن درجة الصعوبات الكلي�ة كان�ت
كبيرة حيث وصلت النسبة المئوية لﻼستجابة).(٦٩.٤٨
وقام صباح ) (١٩٩٤بدراسة هدفت التعرف إل�ى المعوق�ات الت�ي تواج�ه الم�دربين الع�املين بالت�دريب
الرياضي في الض�فة الغربي�ة ومقترح�ات لحله�ا ف�ي المج�اﻻت التالي�ة :التخص�ص ،المالي�ة ،اﻻجتماعي�ة،
النفسية ،الصحية ،اﻻمكانات ،الﻼعبين ،اﻹدارييﻦ ،الحكام ،الظروف السياسية ،وقد طبقت اس�تبانه عل�ى
عين��ة عمدي��ة قوامه��ا ) (١٠٨م��دربين .وق��د توص��ل الباح��ث إل��ى وج��ود معوق��ات ح��ادة تواج��ه الم��دربين
العاملين بالتدريب الرياضي ،وان جميع الحلول المقترحة لحلها كانت حلول مناسبة.
وق�ام ه��ارون ) (١٩٩٣بدراس�ة للتع��رف عل�ى المش��كﻼت الت�ي تواج��ه م�دربي ك��رة الق�دم ف��ي اﻷردن،
ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها ) (٢٤مدربا م�ن ف�رق أندي�ة ال�درجتين اﻷول�ى والثاني�ة،
طب��ق عل��يهم اس��تبانه تض��منت خمس��ة مج��اﻻت ه��ي):اﻻمكان��ات واﻷدوات ،الش��ؤون المالي��ة ،والش��ؤون
اﻹدارية ،والشؤون المهنية ،والشؤون الفنيﺔ( ،أظهرت نت�ائج الدراس�ة أن مج�ال الش�ؤون اﻹداري�ة احت�ل
المرتب��ة اﻷول��ى ،والش��ؤون الفني��ة المرتب��ة الثاني��ة ،والش��ؤون المهني��ة المرتب��ة الثالث��ة ،والش��ؤون المالي��ة
المرتبة الرابعة ،واﻻمكانات واﻷدوات في المرتبة الخامسة ،وكانت درجة المشكﻼت الكلي�ة كبي�رة عل�ى
المجاﻻت مجتﻤﻌﺔ.
وق��ام حم��دان ) (١٩٩٢بدراس��ة ح��ول معوق��ات عم��ل خريج��ي التربي��ة الرياض��ية ف��ي مج��ال الت��دريب
الرياضي ﻓﻲ اﻷردن ،أجريت الدراسة على عينة عشوائية قوامها ) (٣٨٢خريج وخريج�ة طبق�ت عليه�ا
استبانه ،وقد توصل الباحث إل�ى وج�ود معوق�ات اجتماعي�ة م�ن حي�ث ع�دم تش�جيع اﻷه�ل عل�ﻰ ممارس�ة
النشاط الرياضي والعمل في المي�دان الرياض�ي ،كم�ا توص�لت الدراس�ة إل�ى أن هن�اك معوق�ات شخص�ية
تتمثل بعدم تقديم الحوافز المادية والمعنوية ،وأن هن�اك معوق�ات إداري�ة للجه�ات المس�ئولة ع�ن اﻷنش�طة
الرياضية من حيث سوء التنظيم والتخطيط.
وفي دراسة قام بها إسماعيل ) (١٩٩١حول إدارة ومعوقات النش�اط الرياض�ي الخ�ارجي ل�دى ط�ﻼب
الم��دارس اﻹعدادي��ة ف��ي الموص��ل ،أجري��ت الدراس��ة عل��ى عين��ة عش��وائية ش��ملت ) (١٥٧م��ن اﻹداري��ين
والمدرس��ين والمس��ئولين ع��ن النش��اط الخ��ارجي وال��داخلي لط��ﻼب الم��دارس اﻹعدادي��ة ،طبق��ت عليه��ا
اس��تبانه ،توص��ل الباح��ث إل��ى أن هن��اك تقص��ير ف��ي إدارة وتنظ��يم النش��اطين ال��داخلي والخ��ارجي له��ؤﻻء
الط�ﻼب ،كم��ا أظه��رت الدراس�ة ض��عف ف��ي حج�م النش��اط ال��داخلي والخ�ارجي والقص��ور ف��ي اﻻمكان��ات
المادية من ميزانية ومﻼعب وساحات ،وقلة الحوافز.
وفي دراسة كانتن ) (Cantin, 1989والتي هدفت إلى التعرف إلى أث�ر الج�و المدرس�ي عل�ى تطبي�ق
المعلم�ين الج�دد م�ن ناحي�ة الت�آلف اﻻجتم�اعي ،ومعرف�ة أراء الم�ديرين وم�دى اس�تعدادهم لتق�ديم النص�ح
واﻹرشاد للمعلمين وم�ن ض�منهم معلم�ي التربي�ة الرياض�ية .وأجري�ت الدراس�ة ف�ي وﻻيت�ي نيوهامبش�ير
ومينوسوتا ،واتبع الباحث أسلوب دراسة الحالة من خﻼل المقابﻼت مع المعلمين المبتدئين .وق�د أش�ارت
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نتائج الدراسة إلى أن هناك صعوبات ومشكﻼت من ناحية تفضيل المديرين لمعلمين دون آخرين ،وعدم
تقديم المساعدة الكافية للمعل�م الجدي�د ،ك�ذلك أش�ارت الدراس�ة إل�ى وج�ود عﻼق�ة س�لبية ب�ين معل�م التربي�ة
الرياضية ومعلمي المواد اﻷخرى.
وق��ام الي��وت ) (Elliott,1981بدراس��ة بغ��رض معرف��ة مس��توى إدراك وش��عور الط��ﻼب والمعلم��ين
وأولياء اﻷمور بالمشكﻼت التي تظهر في المدارس وخاصة المشكﻼت المتعلقة بالتربية الرياض�ية ،وق�د
أظهرت النتائج أن هن�اك مش�كﻼت تعم�ل عل�ى إعاق�ة تنفي�ذ الب�رامج الرياض�ية م�ن حي�ث نق�ص اﻷدوات
واﻷجهزة ونقص الموازنة المالية وقلة توفر المشرفين المؤهلين عل�ى تنفي�ذ ب�رامج اﻷنش�طة الرياض�ية،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إلى عدم توفر الوقت الكافي لتدريب فرق المدرسة الرياضية في اﻷلعاب المختلفة.

التعليق على الدراسات السابقة:
في ضوء الدراسات السابقة يتضح أن كثير من الباحثين قد تناولوا موض�وع المعيق�ات والص�عوبات ف�ي
المجال الرياضي ،إﻻ أن غالبية الدراسات كانت مهتمة بالتركيز على المعيقات المهنية في مجال الت�دريس
والت�دريب ،وب��الرغم م��ن تش�ابه الدراس��ة الحالي��ة م��ع الدراس�ات الس��ابقة م��ن حي�ث تناوله��ا وتركيزه��ا عل��ى
المعيقات ،إﻻ أنها تنفرد عنها من حيث تناولها لمعيقات النشاط الﻼمنهجي التي ينفذها اﻻتحاد الرياضي في
مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني ،وهذا يؤكد على أهمية إجراء هذه الدراسة.

الطريقة واﻹجراءات:
منهجية البحث:
استخدم الباحث المنهج الوصفي لمﻼءمته أغراض الدراسة.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتم�ع الدراس�ة م�ن مش�رفي ومش�رفات النش�اط الرياض�ي ف�ي مؤسس�ات التعل�يم الع�الي المنتس�بﺔ
لﻼتحاد الرياضي والبالغ عددهم ) (٤٩مش�رف ومش�رفة ،وبع�د تحدي�د مجتم�ع الدراس�ة أرس�لت اﻷداة إل�ى
دائرة الشؤون الطﻼبية في وزارة التعليم الع�الي ،حي�ث ق�ام المنس�ق الع�ام لﻼتح�اد الرياض�ي بإرس�الها إل�ى
رؤساء دوائر وأقس�ام النش�اط الرياض�ي ف�ي الجامع�ات والكلي�ات المنتس�بﺔ لﻼتح�اد ،وال�ذين ق�اموا ب�دورهم
بتوزيع وتسليم اﻻستبانه إل�ى أف�راد مجتم�ع الدراس�ة ،والج�دول ) (١يب�ين وص�ف للمجتم�ع تبع�ا لمتغي�رات
الدراسة المستقلة.
الجدول )(١
توزيع ﻣﺠﺘﻤﻊ الدراسة تبعا للمتغيرات المستقلة ) ن= (٤٨

المتغير
الجنس
نوع المؤسسة

مستوى المتغير
ذكر
أنثى
المجموع
ﺟﺎﻣﻌﺔ
كلية
٨

العدد
٣٥
١٣
٤٨
٣١
١٧

النسبة %
٧٢.٩
٢٧.١
١٠٠
٦٤.٦
٣٥.٤

تبعية المؤسسة

٤٨
١٨
٣٠
٤٨

المجموع
حكومية
ﺧﺎﺻﺔ
المجموع

١٠٠
٣٧.٥
٦٢.٥
١٠٠

أداة الدراسة:
اس��تخدم الباح��ث اﻻس��تبانه ك��أداة لجم��ع البيان��ات والمعلوم��ات حي��ث ت��م بن��اء وتص��ميم أداة الدراس��ة وف��ق
الخطوات التالية:
 .١مراجع��ة الدراس��ات والبح��وث العلمي��ة الت��ي اهتم��ت بدراس��ة المعيق��ات والص��عوبات كدراس��ة )أب��و
طامع (٢٠٠٦،و)أبو ط�امع وعب�د ال�رازق (٢٠٠٤،و) خنف�ر (٢٠٠٤،و) الص�الح ،(٢٠٠١وذل�ك
بهدف تحديد مجاﻻت الدراسة وفقرات كل مجال.
 .٢تحدي��د مج��اﻻت اﻻس��تبانه والفق��رات بص��ورتها اﻻولي��ه وذل��ك بع��د مراجع��ة اﻷدوات البحثي��ة ف��ي
الدراسات السابقة ،وعل�ى وج�ه الخص�وص دراس�ة )الص�الح ،(٢٠٠١ ،وق�د وص�ل ع�دد الفق�رات
إلى) (٤٨فقرة.
 .٣عرض اﻻستبانه على هيئة محكمين من حملة درج�ة ال�دكتوراة ف�ي التربي�ة الرياض�ية ،للتأك�د م�ن
مناسبة الفقرات لمجاﻻت الدراسة ودقة صياغتها ووضوحها وحذف أو تعديل بعض الفقرات وفق
ما يناسب.
 .٤أجريت التعديﻼت كما رأى المحكمون ثم ثبتت اﻻستبانه بصورتها النهائي�ة بع�د ح�ذف) (٥فق�رات
لكي تصبح بصورتها النهائية) (٤٣فقرة.
 .٥صيغت جميع فقرات اﻻستبانه بصيغة سلبية ﻷنها تمثل معيقات.
 .٦تكون سلم اﻻستجابة على فق�رات اﻻس�تبانه م�ن) (٥اس�تجابات حس�ب ت�درج ليك�رت وه�ي :أواف�ق
بشدة حيث أعطيت) (٥درجات وأوافق) (٤درجات وغير متأكد) (٣درجات وﻻ أواف�ق) (٢درج�ة
وﻻ أوافق بشدة) (١درجة.
 .٧تم استرجاع ) (٤٨استبانه من أصل ) (٤٩أي بنسبة ).(%٩٨
 .١٠تم تبويب البيانات وترميزها ومعالجتها إحصائيا.
صدق اﻷداة:
حدد صدق محتوى أداة الدراس�ة م�ن خ�ﻼل عرض�ها عل�ى) (٧محكم�ين م�ن حمل�ة درج�ة ال�دكتوراة ف�ي
التربية الرياضية العاملين في جامعة النجاح الوطنية وكلية خضوري الحكومية ﻹبداء الرأي حول مﻼءمة
الفقرات ووضوحها للمج�ال والتع�ديل ،حي�ث ت�م اعتم�اد الفق�رات الت�ي أجم�ع عليه�ا خمس�ة محكم�ين ف�أكثر
لتص��بح اﻻس��تبانه بص��ورتها النهائي��ة ) (٤٣فق��رة م��ن أص��ل) (٤٨فق��رة .وللتأكي��د عل��ى ص��دق اﻻس��تبانه
ومﻼءمته��ا ف��ي قي��اس م��ا وض��عت لقياس��ه ،ت��م اس��تخراج معام��ل اﻻرتب��اط بيرس��ون للعﻼق��ة ب��ين المج��اﻻت
الفرعية لﻼستبانه والدرجة الكلية للمعيقات ،حي�ث تراوح�ت ب�ين ) (٠.٧٨-٠.٥٨وجميعه�ا دال�ة إحص�ائيا،
ومثل ذلك يؤكد على صدق اﻻتساق الداخلي لﻸداة ،ونتائج الجدول ) (٢تبين ذلك:
جدول )(٢
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معامﻼت اﻻرتباط بين كل مجال والدرجة الكلية لﻸداة

الرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦

المجال

البرامج
الﻼعبين
إدارة المؤسسة
اﻻمكانات المادية
الحوافز
ممارسات اﻻحتﻼل

ﻣﻌﺎﻣﻞ
اﻻرتباط
٠.٦٣
٠.٧٢
٠.٧٦
٠.٦٦
٠.٧٨
٠.٥٨

مستوى
الدﻻلة
٠٠٠
٠٠٠
٠٠٠
٠٠٠
٠٠٠
٠٠٠

ثبات اﻷداة:
لتحديد ثبات اﻷداة تم إيجاد معامﻼت الثبات لمجاﻻت الدراسة والدرجة الكلية باستخدام معادلة كرونب�اخ
آلفا حيث وصلت درجة الثبات الكلي) (٠.٩٠وهو معامل ثبات ﻋﺎﻟﻲ ويفي بأغراض الدراسة والجدول)(٣
يبين ذلك:
جدول)(٣
معامﻼت الثبات لمجاﻻت الدراسة والدرجة الكلية لﻸداة
حسب معادلة كرونباخ آلفا

الرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦
#

المجال
البرامج
الﻼعبين
إدارة المؤسسة
اﻻمكانات المادية
الحوافز
ممارسات اﻻحتﻼل
الدرجة الكلية

درجة الثبات
٠.٧٨
٠.٧٥
٠.٧٨
٠.٧٦
٠.٧٩
٠.٨٤
٠.٩٠

متغيرات الدراسة:
اشتملت الدراسة على المتغيرات آﻻتية:
 .١المتغيرات المستقلة وهي:
)ذكر  ،أنثى(.
 الجنس وله مستويان نوع المؤسسة وله مستويان )جامعة  ،كلية(. تبعية المؤسسة ولهﺎ مستويان )حكومية  ،ﺧﺎﺻﺔ(. .٢المتغيرات التابعة:
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓ ي استجابات أفراد مجتمع الدراسة على مجاﻻت استبانه المعيقات والدرجة الكلية للمعيقات.
المعالجات اﻹحصائية:
بعد اﻻنتهاء من عملية جمع اﻻستبيانات تم تفريغها وإدخالها إلى الحاسب اﻵلي ومعالجتها باستخدام
البرنامج اﻹحصائي للعلوم اﻹنسانية  spssاستخدم المعالجات اﻹحصائية اﻵتية:

١٠

 .١المتوسطات الحس�ابية واﻻنحراف�ات المعياري�ة والنس�ب المئوي�ة وتحلي�ل التب�اين متع�دد القياس�ات المتك�ررة
) (Repeated- MANOVوكما استخدم اﻹحصائي ولكس ﻻمبدا )(WilksLambdaواختب�ار س�يداك
للمقارنات البعدية وذلك من اجل اﻹجابة عن السؤال اﻷول.
 .٢المتوسطات الحسابية والتباين من أجل اﻹجابة عن التساؤل الثاني المتعلق بمتغير الجنس والثالث المتعل�ق
بمتغير نوع المؤسسة والرابع المتعلق بمتغير تبعية المؤسسة.
ومن خﻼل مراجعة الدراسات السابقة كدراسة )أبو طامع (٢٠٠٦،و)أب�و ط�امع وعب�د ال�رازق(٢٠٠٤،
تم تبني السلم أدناه بغرض المساعدة في تفسير النتائج وتحديد درجة المعيقات.
) %٨٠فما فوق( درجة معيق كبيرة جدا.
) (%٧٩.٩ -٦٠درجة معيق كبيرة.
) (%٥٩.٩ -٤٠درجة معيق متوسطة.
)أقل من  (%٤٠درجة معيق قليلة.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوﻻ :النتائج المتعلقة بالسؤال اﻷول والذي ينص على :ما معيقات تنفيذ برامج اﻷنشطة الرياضية لﻼتحاد
الرياضي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني؟
ومن اجل اﻹجابة عن هذا السؤال استخدم الباحث المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية والنسب المئوية
لكل فقرة ولكل مجال من مجاﻻت الدراسة ونتائج الجداول ) (٩)(٨) (٧)(٦)(٥)(٤تبين ذلك بينما يبين الجدول
) (١٠ترتيب المجاﻻت حسب أهميتها.

المجال اﻷول :معيقات البرامج
جدول ) (٤المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة المعيق على مجال معيقات البرامج

الرقم

اﻻنحراف النسبة%
المتوسط
المعياري

الفقرات

درجة
المعيق

١

ﻻ يوجد لدى اﻻتحاد أجندة وبرامج على مدار السنة.

٣.٥٤

١.٠٧

٢

ب����رامج اﻻتح����اد ﻻ تتناس����ب م����ع اﻻمكان����ات الرياض����ية ف����ي
الجامعات والكليات.

٣.٢٥

١.١٩

٣

المقترح��ات الخاص��ة باﻷنش��طة م��ن قب��ل الع��املين بالمي��دان ﻻ
تأخذ بالحسبان عند وضع برامج اﻻتحاد الرياضية.

٣.٧٥

٠.٩٣

٤

ب���رامج اﻻتح���اد تقي���د المش���رف الرياض���ي وﻻ تت���رك المج���ال
لﻼختيار حسب واقع الجامعة أو الكلية.

٣.٥٢

١.١١

٥

ب���رامج اﻻتح���اد ﻻ تراع���ي الظ���روف ألمناخي���ه )الص���يف +
الشتاء(.

٢.٩١

١.٢٣

٦

برامج اﻻتحاد ﻻ تنسجم مع ذوي الحاجات الخاصة.

٤.٢٥

٠.٦٦

٨٥

٧

نصيب الطﻼب من البرامج الرياضية أكثر من الطالبات.

٤.١٢

٠.٨٤

٨٢.٤

كبيرة جدا

الدرجة الكلية

٣.٦٢

٠.٦٧

٧٢.٤

كبيرة

* أقصى درجة لﻼستجابة ) (٥درجات

١١

٧٠.٨

كبيرة

٦٥

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

٧٥

كبيرة

٧٠.٤

كبيرة

٥٨.٢

ﻗليلة
كبيرة جدا

يتضح من الجدول ) (٤أن درجﺔ معيقات تنفيذ برامج اﻷنشطة الرياضية لﻼتحاد الرياضي كان�ت كبي�رة
جدا على الﻔﻘﺮتين ) (٧،٦حيث أن النسبة المئوية عليها كانت وعل�ى الت�والي ) ،(%٨٢.٤،%٨٥ف�ي ح�ين
كانت كبيرة على الفقرات ) ( ٤ ،٣ ،١حيث أن النسبة المئوية عليها ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎ بين ) (%٧٥- %٧٠.٤بينما
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﺳطة على الفقرة ) (٢فبلغت النسبة المئوية عليها ) (%٦٥في حين كان�ت قليل�ة عل�ى الفق�رة رق�م
) (٥فبلغت النسبة المئوية عليها ) ،(%٥٨وفيما يتعلق بالدرجة الكلية على مجال معيقات البرامج فقد كانت
كبيرة وذلك بدﻻلة النسبة المئوية الذي بلغ�ت) (%٧٢.٤وه�ذه النتيج�ة تش�ير إل�ى أن درج�ة المعيق�ات عل�ى
مجال البرامج كبيرة .وجاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة )الصالح (٢٠٠١ ،حيث أش�ارت إل�ى أن مج�ال
إع��داد الب��رامج يعتب��ر م��ن المش��كﻼت الت��ي تعت��رض تنفي��ذ ب��رامج اﻷنش��طة الرياض��ية ف��ي جامع��ات الض��فة
الغربية حيث جاء في الترتيب الثالث من حيث درجة الصعوبة .ويرى الباح�ث بأن�ه ﻻب�د م�ن إع�ادة النظ�ر
في وضع وتقييم البرامج والوقوف على بعض المعوق�ات الت�ي تعرق�ل تنفي�ذها ،م�ن حي�ث التخط�يط الس�ليم
والتنفيذ الجيد ومراعاة خصوصية الوضع الفلسطيني ،وتلبية حاجات ورغبات الﻼعبين والﻼعبات ،والتي
تعتبر جميعها عوامل رئيسة ﻹنجاح تنفيذ محتوى برامج اﻷنشطة الرياضية لﻼتحاد الرياضي.
المجال الثاني :مجال معيقات الﻼعبين:

جدول ) (٥المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة المعيق على مجال معيقات الﻼعبين

الرقم

اﻻنحراف النسبة %درجة
المتوسط
المعيق
المعياري

الفقرات

١

انخفاض المستوى الفني ﻷنش�طة اﻻتح�اد الرياض�ية ي�ؤدي
إلى عدم اشتراك الﻼعبين في المنافسات.

٣.٥٢

١.٠١

٢

يمتنع الﻼعبين عن اﻻشتراك باﻷنشطة والمنافسات بس�بب
تأثيرها السلبي على مستواهم اﻷكاديمي.

٢.٩١

١.٢٦

٣

يمتنع الﻼعبين عن اﻻشتراك باﻷنشطة والمنافسات بس�بب
معارضة أولياء أمورهم.

٢.٥

١.٠٩

٤

يمتنع الطلبة عن اﻻشتراك باﻷنشطة والمنافسات خوفا من
اﻹصابات.

٢.٢٠

٠.٩٢

٥

قل���ة مش���اركة الﻼعب���ات ف���ي أنش���طة وبط���وﻻت اﻻتح���اد
الرياضية.

٣.٦٦

٠.٩٠

٦

ع���دم ت���وفر الوق���ت الك���افي لﻼعب���ين س���واء للت���دريب أو
المباريات بسبب الدراسة.

٤.١٨

٠.٧٨

٧

تمثيل الﻼعبين ﻷكثر من جهة مثل الجامعة والنادي.

٣.٥

٠.٩٨

٧٠

٠٣.٢١

٠.٥٧

٦٤.٢

الدرجة الكلية

٧٠.٤

كبيرة

٥٨.٢

قليلة

٥٠

قليلة

٤٤

قليلة جدا

٧٣.٢

كبيرة

٨٣.٦

كبيرة جدا
كبيرة
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

* أقصى درجة لﻼستجابة ) (٥درجات

يتضح من الجدول ) (٥أن درجة معيقات تنفيذ برامج اﻷنشطة الرياضية لﻼتحاد الرياضي على مجال
معيقات الﻼعبين كان�ت كبي�رة ج�دا عل�ى الفق�رة ) ( ٦فبلغ�ت النس�بﺔ المئوي�ة عليه�ا ) (%٨٣.٦بينم�ا كان�ت
درجة المعيقات كبيرة على الفقرات ) (٧ ، ٥ ، ١ﻓﺒﻠﻐﺖ النس�ب المئوي�ة عليه�ا م�ا ب�ين) (%٧٣.٢ -%٧٠
في حين كانت درجة المعيق قليلة على الفقرات ) (٣،٢فكانت النسب المئوية عليه�ا عل�ى الت�والي )-%٥٠
 (٥٨.٢بينما كانت درج�ة المعي�ق قليل�ة ج�دا عل�ى الفق�رة ) (٤فبلغ�ت النس�بة المئوي�ة عليه�ا ) (%٤٤وفيم�ا
يتعلق بالدرج�ة الكلي�ة لمج�ال معيق�ات الﻼعب�ين فق�د كان�ت متوس�طة وذل�ك بدﻻل�ة النس�بة المئوي�ة ال�ذي بل�غ
) (%٦٤.٢وهذه النتيجة تشير إلى أن درجة المعيق�ات عل�ى مج�ال الﻼعب�ين متوس�طة .وي�رى الباح�ث أن
١٢

ذلك عائد إلى روح المنافسة العالية لدى هذه الفئة من الشباب الجامعي ،وتعطشهم للمشاركة في المنافسات
الرياضية من أجل إشباع رغباتهم وميولهم التي حرم�وا م�ن تحقيقه�ا نتيج�ة لﻺج�راءات التعس�فية لس�لطات
اﻻحتﻼل الصهيوني ،حيث أن ممارسة اﻷنشطة الرياضية أصبحت ظاهرة وس�مة م�ن الس�مات الت�ي تمي�ز
الحياة الجامعية لدى طلبة الجامعات والمعاهد الفلسطينية ،وفي هذا أشارت بعض الدراس�ات كدراس�ة )أب�و
طامع (٢٠٠٥،إلى وجود اتجاهات ايجابية لدى طلبة الجامعات والكليات الفلسطينية نحو ممارسة اﻷنشطة
الرياضية.

المجال الثالث :مجال معيقات إدارة المؤسسات:

جدول ) :(٦المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة المعيق على مجال إدارة المؤسسات

الرقم

اﻻنحراف النسبة%
المتوسط
المعياري

الفقرات

١

عدم اهتمام اﻹدارة بالنمو المهني للع�املين ف�ي مج�ال
اﻷنشطة الرياضية.

٣.٧٠

١.٠٠

٢

تنظر اﻹدارة لﻸنشطة الرياضية على أنها أقل أهمي�ة
من اﻷنشطة المنهجية.

٣.٧٩

١.١٦

٣

ﻻ ت��ولي اﻹدارة أنش��طة اﻻتح��اد الداخلي��ة والخارجي��ة
أية اهتمام.

٣.١٨

١.٠٦

٤

قلة اهتمام اﻹدارة بتوفير المﻼبس واﻷدوات ووسائل
النقل الخاصة بالطلبة المشاركين في نشاطات اﻻتحاد.

٢.٩٧

١.٢٦

٥

ﻻ ترغب اﻹدارة بإقامة النشاطات الغير منهجية على
أرضها.

٢.٥

١.٠٧

٦

ﻻ تهتم إدارة المؤسسة بالطلبة المتفوقين رياضيا.

٤.٠٦

١.١١

٧

ع����دم اس����تئناس إدارة المؤسس����ة ب����آراء واقتراح����ات
المشرفين الرياضيين.

٣.٦٠

١.١٤

الدرجة الكلية

٣.٤٠

٠.٧٤

درجة
المعيق

٧٤

كبيرة

٧٥.٨

كبيرة

٦٣.٦

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

٥٩.٤

قليلة

٥٠

قليلة

٨١.٢

كبيرة جدا

٧٢

كبيرة

٦٨

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

* أقصى درجة لﻼستجابة ) (٥درجات

يتضح من الجدول ) (٦أن درجة معيقات تنفيذ برامج اﻷنشطة الرياضية لﻼتحاد الرياضي على مجال
معيقات إدارة المؤسسات كانت كبي�رة ج�دا عل�ى الفق�رة) (٦فكان�ت النس�ب المئوي�ة عليه�ا ) (%٨١.٢بينم�ا
كانت كبيرة على الفقرات ) (٧،٢،١فتراوحت النسبة المئوي�ة عليه�ا م�ا ب�ين ) (%٧٥.٨ - %٧٢ف�ي ح�ين
كانت متوسطة على الفقرة ) (٣فبلغت النسبة المئوية عليها ) (%٦٣.٦في ح�ين كان�ت قليل�ة عل�ى الفق�رات
) (٥،٤فكان��ت النس��ب المئوي��ة عليه��ا عل��ى الت��والي ) (%٥٠-%٥٩.٤وفيم��ا يتعل��ق بالدرج��ة الكلي��ة لمج��ال
معيقات إدارة المؤسسات ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وذل�ك بدﻻل�ة النس�بة المئوي�ة ال�ذي بل�غ ) (%٦٨وه�ذه النتيج�ة
تش��ير إل�ى أن درج��ة المعيق��ات عل��ى ه��ذا المج��ال متوس��طة .وي��رى الباح��ث أن ذل��ك ن��ابع م��ن القناع��ة ل��دى
١٣

اﻹدارات الجامعي�ة ب�أن عملي�ة التعل��يم ل�م تع�د مقتص��رة عل�ى نق�ل المعلوم�ات ،فق��د أص�بحت عملي�ة متع��ددة
اﻷبعاد تهدف إلى تحقيق النمو الشامل والمتزن للفرد ،وأن التربي�ة البدني�ة والرياض�ة ه�ي إح�دى م�دخﻼت
العملية التربوية ،وأن ممارسة اﻷنشطة الرياضية أصبحت سمة تميز الحي�اة الجامعي�ة ،له�ذا ج�اءت درج�ة
المعيق على هذا المجال متوسطة .وجاءت هذه النتيجة مشابه مع ما توصل إليه )القدومي (١٩٩٧،م�ن أن
اﻹدارة المدرسية ﻻ تشكل صعوبة مهنية تواجه معلمي ومعلمات التربية الرياضية ،ولم تتشابه م�ع دراس�ة
)أبوطامع وعبد الرازق (٢٠٠٤،حيث توصلت الدراسة إلى أن اﻹدارة المدرسية تشكل معيق بدرجة كبيرة
أمام طلبة تخصص التربية الرياضية أثناء فترة التطبيق الميداني ،ول�م تتف�ق م�ع دراس�ة )الص�الح(٢٠٠١،
حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أن إدارة الجامعة تشكل درجة صعوبة كبيرة تعترض تنفيذ برامج اﻷنشطة
الرياضية في جامعات الضفة الغربية ،ولم تتشابه أيضا مع دراسة اليوت) (Elliott,1981حي�ث أظه�رت
دراس��ته أن اﻹدارة المدرس��ية تعتب��ر م��ن المش��اكل الرئيس��ة الت��ي تعت��رض تعل��يم وتنفي��ذ ب��رامج التربي���ة
الرياضية.
المجال الرابع :مجال معيقات اﻻمكانات المادية
جدول ) :(٧المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة المعيق لمجال معيقات اﻻمكانات المادية

الرقم

المتوسط

الفقرات

اﻻنحراف النسبة%
المعياري

١

ع�دم ت�وفر مﻼع�ب قانوني�ة ف�ي المؤسس�ات للت�دريب
وإقامة المباريات.

٣.٨٥

٠.٩٦

٢

قلة المراف�ق الص�حية الخاص�ة بالطلب�ة بع�د ممارس�ة
اﻷنشطة الرياضية.

٤.١٢

٠.٨٦

٣

عدم وجود صاﻻت مغلقة للتدريب أو المباري�ات ف�ي
الظروف الجوية الصعبة.

٤.٤٣

٠.٦٤

٤

س��وء أرض��ية المﻼع��ب وص �عوبة تطبي��ق نش��اطات
اﻻتحاد الرياضية عليها.

٤.٠٢

٠.٨٨

٥

ﻻ يوج�����د ص�����يانة مس�����تمرة للمﻼع�����ب واﻷجه�����زة
الرياض����ية الت����ي تس����تخدم ف����ي نش����اطات اﻻتح����اد
الرياضية.

٣.٨٧

٠.٨٦

٦

عدم توفر المﻼعب الليلية للتدريب وإقامة البطوﻻت
والمنافسات.

٤.٦٠

٠.٤٩

٧

ض�����عف التغطي�����ة اﻹعﻼمي�����ة لنش�����اطات اﻻتح�����اد
الرياضية.

٣.٨٩

١.١١

الدرجة الكلية

٤.١١

٠.٥٥

درجة
المعيق

٧٧

كبيرة

٨٢.٤

كبيرة جدا

٨٨.٦

كبيرة جدا

٨٠.٤

كبيرة جدا

٧٧.٤

كبيرة

٩٢

كبيرة جدا

٧٧.٨

كبيرة

٨٢.٢

كبيرة جدا

* أقصى درجة لﻼستجابة ) (٥درجات

يتضح من الجدول ) (٧أن درجة معيقات تنفيذ برامج اﻷنشطة الرياضية لﻼتح�اد الرياض�ي عل�ى مج�ال
معيقات اﻻمكانات المادية كانت كبيرة جدا على الفقرات ) (٦ ،٤ ،٣ ،٢ﻓﻜﺎﻧﺖ النسب المئوية عليها ما بين
) (%٩٢ - %٨٠.٤بينما كانت كبيرة على الفقرات ) (٧،٥،١ﻓﻜﺎﻧﺖ النسب المئوية عليها ما بين )-%٧٧
 ،(%٧٧.٨وفيما يتعلق بالدرجة الكلية لمجال ﻣعيقات اﻻمكانات المادية ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ كبي�رة ج�دا وذل�ك بدﻻل�ة
١٤

النسبة المئوية الذي بلغت ) (%٨٢.٢وهذه النتيجة تشير إل�ى أن درج�ة المعيق�ات عل�ى ه�ذا المج�ال كبي�رة
جدا .ويعتقد الباحث أن السبب عائد إل�ى قل�ة اﻻمكان�ات المادي�ة المس�تديمة والمتمثل�ة بالمﻼع�ب والص�اﻻت
المغلقة والمرافق الصحية وعدم صيانتها ومناسبتها لتنفيذ برامج اﻷنشطة الرياض�ية لﻼتح�اد الرياض�ي ،و
يتضح ذلك جليا من خﻼل درجة اﻻستجابة عل�ى الفق�رات ) (٦،٥،٤،٣،٢،١ونتيج�ة الدرج�ة الكلي�ة أيض�ا.
وجاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة )الصالح (٢٠٠١ ،حيث أظهرت دراسته إلى أن اﻻمكانات الرياضية
تشكل درجة صعوبة كبيرة أمام تنفيذ برامج اﻷنشطة الرياضية في جامعات الضفة الغربية ،وتش�ابهت م�ع
دراسة )أبو طامع وعبد الرازق (٢٠٠٤ ،حيث أشارت الدراسة إلى أن درجة المعوقات الت�ي تواج�ه طلب�ة
تخصص التربية الرياضية أثن�اء فت�رة التطبي�ق المي�داني عل�ى مج�ال اﻻمكان�ات المادي�ة كان�ت كبي�رة ج�دا،
وتش����ابهت ه����ذه النتيج����ة أيض����ا م����ع نت����ائج دراس����ة ك����ل م����ن )الق����دومي (١٩٩٧،و)ه����ارون(١٩٩٣،
و)إسماعيل (١٩٩١،و) ،(Elliott,1981حيث أشارت نتائج هذه الدراسات إل�ى أن ع�دم ت�وفر اﻻمكان�ات
المادية وقلة الميزانية باﻹضافة إلى عدم توفر المرافق الصحية وع�دم مناس�بة الس�احات والمﻼع�ب تعتب�ر
من المشكﻼت الرئيسة التي تعترض تنفيذ برامج اﻷنشطة الرياضية.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :مجال معيقات الحوافز
جدول ) :(٨المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة المعيق على مجال معيقات الحوافز

الرقم

المتوسط اﻻنحراف النسبة%
الحسابي المعياري

الفقرات

١

قل��ة الح��وافز التش��جيعية لﻼعب��ين المش��اركين ف��ي أنش��طة
اﻻتحاد.

٤.١٦

٠.٧٥

٢

عدم وجود نظام عند اﻻتحاد لمكافأة المتفوقين رياضيا.

٤.٥

٠.٧١

٣

عدم وجود نظام ﻹعفاء الﻼعب�ين الرياض�يين م�ن اﻷقس�اط
الجامعية.

٤.٥٢

٠.٧٤

٤

ع��دم وج��ود نظ��ام لحماي��ة الﻼعب��ين ف��ي حال��ة الغي��اب ع��ن
المحاضرات لﻼشتراك في المنافسات.

٣.٥٦

١.٤٢

٥

عدم وجود نظام للتأمين الصحي لﻼعبين.

٤.٣١

٠.٩٩

٦

ع���دم س���عي اﻻتح���اد لتش���كيل منتخب���ات رياض���ية جامعي���ة
لﻸلعاب المختلفة.

٣.٧٢

١.٢٥

٧

عدم وجود فرص اﻻحتكاك الخارجي عربيا ودوليا.

٤.٠٢

٠.٩٩

٨٠.٤

#

الدرجة الكلية

٤.١١

٠.٦٨

٨٢.٢

درجﺔ
المعيق

٨٣.٢

كبيرة جدا

٩٠

كبيرة جدا

٩٠.٤

ﻛﺒيرة جدا

٧١.٢

كبيرة

٨٦.٢

كبيرة جدا

٧٤.٤

كبيرة
كبيرة جدا
كبيرة جدا

* أقصى درجة لﻼستجابة ) (٥درجات

يتضح من الجدول ) (٨أن درجة معيقات تنفيذ برامج اﻷنشطة الرياضية لﻼتح�اد الرياض�ي عل�ى مج�ال
الحوافز كانت كبيرة جدا على الفقرات ) (٧ ،٥ ،٣ ،٢ ،١فكان�ت النس�ب المئوي�ة عليه�ا م�ا ب�ين)-%٨٠.٤
 (%٩٠.٤ف��ي ح��ين كان��ت درج��ة المعي��ق كبي��رة عل��ى الفق��رات ) (٦،٤فكان��ت النس��بة المئوي��ة عليه��ا عل��ى
التوالي) %٧١.٢و  (%٧٤.٤وفيم�ا يتعل�ق بالدرج�ة الكلي�ة لمج�ال معيق�ات الح�وافز فق�د كان�ت كبي�رة ج�دا
وذلك بدﻻلة النسبة المئوية الذي بلغ ) (%٨٢.٢وهذه النتيجة تشير إلى أن درجة المعيقات على هذا المجال
كبيرة جدا .ويرى الباحث أن الس�بب عائ�د إل�ى ع�دم تق�ديم اﻻتح�اد الرياض�ي واﻹدارات الجامعي�ة للح�وافز
المادية والمعنوية التشجيعية للطلبة من أجل المشاركة ف�ي ص�فوف الف�رق الرياض�ية المختلف�ة ،حي�ث تب�ين
نتيجة الفق�رة اﻷول�ى المتعلق�ة بقل�ة الح�وافز ذل�ك والت�ي تش�ابهت م�ع دراس�ة )خنف�ر (٢٠٠٤،م�ن حي�ث قل�ة
١٥

الح�وافز التش��جيعية للطلب�ة المش��اركين ف��ي اﻷنش�طة الرياض��ية المدرس�ية ،وج��اءت ه��ذه النتيج�ة متفق��ة م��ع
دراسة )الصالح (٢٠٠١،حيث أظهرت الدراسة أن مجال الحوافز يشكل معيق أم�ام تنفي�ذ ب�رامج اﻷنش�طة
الرياضية في جامعات الضفة الغربية ،وتشابهت مع دراسة )القدومي (١٩٩٧،والتي أشارت إلى أن مجال
الحوافز المادية والمعنوية يشكل درجة صعوبة مهنية كبيرة جدا عند معلم�ي ومعلم�ات التربي�ة الرياض�ية،
وتشابهت م�ع م�ا توص�ل إلي�ه )إس�ماعيل (١٩٩١،م�ن أن قل�ة الح�وافز تعتب�ر م�ن المعوق�ات اﻹداري�ة الت�ي
تعترض تنفيذ النشاط الخارجي في المدارس.

سادسا :مجال معيقات ممارسات اﻻحتﻼل
جدول ) :(٩المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة المعيق على مجال ممارسات اﻻحتﻼل

الرقم

المتوسط
الحسابي

الفقرات

اﻻنحراف النسبة%
المعياري

١

سياس���ة إغ���ﻼق الجامع���ات والمعاه���د م���ن قب���ل س���لطات
اﻻحتﻼل ولفترات طويلة.

٤.٣٩

٠.٧٩

٢

ع��دم الق��درة عل��ى إقام��ة البط��وﻻت بس��بب اﻻجتياح��ات
العسكرية.

٤.٣٩

٠.٦٤

٣

صعوبة تنقل الف�رق الرياض�ية للمش�اركة ف�ي المنافس�ات
بسبب الحواجز.

٤.٦٦

٠.٥٩

٤

صعوبة اﻻنتظام بالتدريب والمباريات حتى وقت متأخر
بسبب ظروف اﻻحتﻼل.

٤.٥٤

٠.٥٤

٥

فقدان العديد من الﻼعبين بسبب اﻻعتقال أو اﻻستشهاد.

٤.٥٢

٠.٦٥

٦

عدم سماح سلطات اﻻحتﻼل بتجمي�ع لﻼعب�ي المنتخب�ات
الجامعية المختلفة.

٤.٢٥

٠.٩٧

٧

ع��دم س��ماح الس��لطات بس��فر الف��رق الرياض��ية م��ن أج��ل
المشاركات الخارجية.

٤.٢٢

٠.٨٣

٨

ع��دم الس���ماح لف���رق الجامع���ات الش���قيقة والص���ديقة م���ن
دخ��ول اﻷراض��ي الفلس��طينية م��ن أج��ل إقام��ة البط��وﻻت
والمنافسات.

٤.٧٢

٠.٦٧

#

الدرجة الكلية

٤.٤٦

٠.٥٠

درجة
المعيق

٨٧.٨

كبيرة جدا

٨٧.٨

كبيرة جدا

٩٣.٢

كبيرة جدا

٩٠.٨

كبيرة جدا

٩٠.٤

كبيرة جدا

٨٥

كبيرة جدا

٨٤.٤

كبيرة جدا

٩٤.٤

كبيرة جدا

٨٩.٢

كبيرة جدا

* أقصى درجة لﻼستجابة ) (٥درجات

يتضح من الجدول) (٩أن درجة معيقات تنفيذ برامج اﻷنش�طة الرياض�ية لﻼتح�اد الرياض�ي عل�ى مج�ال
معيق��ات ممارس��ات اﻻح��تﻼل كان��ت كبي��رة ج��دا عل��ى جمي��ع الفق��رات ) (٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١فكان��ت
النسب المئوية عليها ما بين) (%٩٤.٤ -%٨٤.٤وفيما يتعل�ق بالدرج�ة الكلي�ة لمج�ال ممارس�ات اﻻح�تﻼل
١٦

فقد كانت كبيرة ج�دا وذل�ك بدﻻل�ة النس�بة المئوي�ة ال�ذي بل�غ ) (%٨٩.٢وه�ذه النتيج�ة تش�ير إل�ى أن درج�ة
المعيقات على هذا المجال كبيرة جدا .ويرى الباحث أن السبب عائد إلى سياسة اﻻحتﻼل الممنهجة والت�ي
تهدف إلى التأثير السلبي على جميع مراف�ق الحي�اة الفلس�طينية ،وال�ى اﻹج�راءات التعس�فية بح�ق أبن�اء ه�ذا
الشعب ومؤسساته ،وبما أن البرامج الرياضية المتمثلة ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ الرياض�ية ف�ي الجامع�ات الفلس�طينية ه�ي
من أبرز مظاهر الحياة اليومية لهذه المؤسسات ،فقد تأثرت بالوجود أﻻحتﻼلي وبالمضايقات والممارس�ات
التعسفية التي جعلت المشرفين والمشرفات والقائمين على تسيير شؤون اﻻتحاد الرياضي أن يقفوا حائرين
أمام الممارسات الصهيونية التي تعيق تنفيذ الب�رامج الرياض�ية .ل�م تتف�ق ه�ذه النتيج�ة م�ع م�ا توص�لت إلي�ه
دراس��ة )الص��الح (٢٠٠١،حي��ث ج��اء مج��ال الناحي��ة السياس��ية بالمرتب��ة الس��ابعة واﻷخي��رة مش��كﻼ درج��ة
صعوبة متوسطة ،على عكس ه�ذه النتيج�ة والت�ي أظه�رت ترتي�ب مج�ال ممارس�ات اﻻح�تﻼل ف�ي المرتب�ة
اﻷولى وبدرجة معيق كبيرة جدا ،ويعزو الباحث هذا اﻻختﻼف إلى أن هذه الدراسة قد استهدفت ممارسات
اﻻحتﻼل بصورة مباشرة ،بينما دراسة الصالح استهدفت الناحي�ة السياس�ية ذات اﻷط�راف المتع�ددة وال�ذي
يعتبر اﻻحتﻼل أحد أطراف المعادلة السياسية على الساحة الفلسطينية.
سادسا :ترتيب المجاﻻت:

جدول) :(١٠ترتيب مجاﻻت معيقات تنفيذ برامج اﻷنشطة الرياضية لﻼتحاد الرياضي تبعا ﻷهميتها

النسبة%

درجة
المعيق

الرقم
.١

ممارسات اﻻحتﻼل

٤.٤٦

٠.٥٠

٨٩.٢

كبيرة جدا

.٢

الحوافز

٤.١١

٠.٦٨

٨٢.٢

كبيرة جدا

.٣

اﻻمكانات المادية

٤.١١

٠.٥٥

٨٢.٢

كبيرة جدا

.٤

البرامج

٣.٦٢

٠.٦٧

٧٢.٤

كبيرة

.٥

إدارة المؤسسات

٣.٤٠

٠.٧٤

٦٨

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

.٦

الﻼعبين

٣.٢١

٠.٥٧

٦٤.٢

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

#

الكلي

٣.٨٢

٠.٤٣

٧٦.٤

كبير

المجاﻻت

المتوسط اﻻنحراف
الحسابي المعياري

* أقصى درجة للفقرة ) (٥درجات

يتضح من الجدول ) (١٠أن درجة معيقات تنفيذ برامج اﻷنشطة الرياضية لﻼتحاد الرياضي كانت كبيرة
ج��دا عل��ى مج��اﻻت )ممارس��ات اﻻح��تﻼل والح��وافز واﻻمكان��ات المادي��ة( بينم��ا كان��ت كبي��رة عل��ى مج��ال
)الب��رامج( وف��ي ح��ين كان��ت متوس��طة عل��ى مج��اﻟﻲ )إدارة المؤسس��ات والﻼعب��ين( ،وكان��ت الدرج��ة الكلي��ة
للميقات كبيرة .وفيما يتعلق بمجيء مجال ممارس�ات اﻻح�تﻼل ف�ي المرتب�ة اﻷول�ى وبدرج�ة معي�ق كبي�رة
ج��دا ،ف��ان ه��ذه نتيج��ة منطقي��ة نابع��ة م��ن فلس��فة وفك��ر اﻻح��تﻼل اله��ادف إل��ى كس��ر إرادة وص��مود الش��عب
الفلس��طيني ف��ي كاف��ة المراح��ل العمري��ة والت��أثير عل��ى جمي��ع مراف��ق الحي��اة والت��ي منه��ا ممارس��ة اﻷنش��طة
الرياضية ،ففي هذا الصدد أشار )حباي�ب وس�ماره (٢٠٠٥ ،إل�ى وج�ود أث�ار لممارس�ات اﻻح�تﻼل القمعي�ة
أثناء انتفاضة اﻷقصى على بعض المشكﻼت المتعلقة بسيكولوجية اللعب ﻷطفال المرحلة اﻷساسية ال�دنيا،
كم��ا أش��ار )الحل��ة (٢٠٠٤ ،إل��ى أن ه��ذه الممارس��ات الوحش��ية أث��رت أيض��ا عل��ى ن��وع اﻷلع��اب الص��غيرة
والشعبية التي يمارسها أطفال فلس�طين وق�د غي�رت م�ن محتواه�ا وطبيعته�ا .أم�ا فيم�ا يتعل�ق بوق�وع مج�ال
الح��وافز واﻻمكان��ات ض��من المعيق��ات اﻷول��ى وبدرج��ة ص��عوبة كبي��رة ج��دا ،ن��ابع م��ن أهمي��ة اﻻمكان��ات
وضرورة الحوافز ﻷن وجود اﻻمكانات ضرورة حتمية لجميع العاملين في المجال الرياضي حتى يكون�وا
قادرين على اختيار المناسب منها وتوظيفها التوظيف اﻷمث�ل ،وغي�اب الح�وافز ي�ؤدي إل�ى ع�زوف وع�دم
إقبال الﻼعبين عن اﻻشتراك في الفرق والمنافسات الرياضية الجامعية .أم�ا س�بب حص�ول مج�ال الب�رامج

١٧

على درجة معيق كبيرة وفي الترتيب الرابع عائد إلى غياب التخطيط الجيد الذي يؤدي إلى وضوح الهدف
وبالتالي تحقيقه أو الوصول إليه ،أم�ا حص�ول مج�ال أدار المؤسس�ات عل�ى المرتب�ة قب�ل اﻷخي�رة وبدرج�ة
معيق متوسطة عائد إلى أن ممارسة اﻷنشطة الرياضية أصبحت سمة ﻻ غنى عنها تميز الحي�اة الجامعي�ة،
أما مجيء مجال الﻼعبين في الترتيب السادس واﻷخير ،فان ذل�ك ن�ابع م�ن سياس�ة الفع�ل ورد الفع�ل عل�ى
الممارسات اﻻحتﻼلية والمتمثل بالتح�دي والص�مود وتحقي�ق ال�ذات وإش�باع الرغب�ات وتلبي�ة لﻼحتياج�ات،
لهذا جاءت درجة المعيق على هذا المجال متوسطة.
ومن اجل تحديد فيما إذا كان هناك فروق ذات دﻻله إحصائية بين مجاﻻت الدراسة استخدم تحليل التباين
متعدد القياسات المتك�ررة ) (Repeated- MANOVوكم�ا اس�تخدم اﻹحص�ائي ولك�س ﻻمب�دا (Wilks
) Lambdaوالجدول ) (١١يوضح ذلك:
جدول) :(١١نتائج تحليل التباين متعدد القياسات المتكررة بين مجاﻻت المعيقات

ولك���������������س قيمة )ف(
ﻻمبدا
٤٦.٣٩
٠.١٥

درج�������������ات الخطأ
الحرية
٤٣
٥
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الدﻻلة*

* .٠٠٠

يتض��ح م��ن الج��دول ) (١١أن هن��اك ف��رق ذات دﻻل��ة إحص��ائية عن��د مس��توى الدﻻل��ة ) (٠.٠٥ = αب��ين
مج�اﻻت الدراس�ة جميعه��ا ولتحدي�د ب�ين أي المج��اﻻت كان�ت الف�روق اس��تخدم اختب�ار ) (Sidakﻟﻠﻤقارن��ات
البعدية ونتائج الجدول ) (١٢توضح ذلك:
المجاﻻت
البرامج
الﻼعبين
إدارة المؤسسات

جدول) :(١٢نتائج اختبار) (Sidakللمقارنات البعدية بين مجاﻻت معيقات تنفيذ برامج اﻻتحاد الرياضي

البرنامج

الﻼعبين
*٠.٤٠

اﻻمكانات المادية
*-٠.٤٩
*-٠.٩٠
*-٠.٧١

إدارة المؤسسات
٠.٢١
-٠.١٩

اﻻمكانات المادية
الحوافز
ممارسات اﻻحتﻼل

ممارسات اﻻحتﻼل
الحوافز
*-٠.٨٤* -٠.٤٩
*-١.٢٥* -٠.٩٠
*-١.٠٦* ٠.٧١١
*-٠.٣٥
-٠.٠١
*-٠.٣٥
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ب��اﻹطﻼع عل��ى نت��ائج الج��دول ) (١٢تب��ين أن هن��اك ف��روق ذات دﻻل��ة إحص��ائية عن��د مس��توى الدﻻل��ة
) (٠.٠٥=αبين جميع المجاﻻت ،مجال البرامج وإدارة المؤسسات والﻼعبين ومجال الحوافز واﻻمكانات
المادية ،وممارسات اﻻحتﻼل.
والشكل التالي رقم ) (١يبين النتيجة السابقة بوضوح:

١٨

5.0
4.5

4.5
4.1

4.1

5

4

4.0
3.6

3.5

3.4
3.2

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

6

3

1

2

ﺷﻜﻞ ) (١المتوسطات الحسابية لمجاﻻت معيقات تنفيذ برامج اﻷنشطة الرياضية لﻼتحاد الرياضي
 .١مجال البرامج

 . ٢مجال الﻼعبين

 .٣مجال إدارة المؤسسات

 .٤مجال اﻻمكانات المادية

 .٥مجال الحوافز  .٦مجال ممارسات اﻻحتﻼل

ذلك:

ثانيا :هل تختلف معيقات تنفيذ برامج اﻷنشطة الرياضية لﻼتحاد الرياضي في مؤسسات التعليم العالي
الفلسطيني باختﻼف متغير الجنس؟
من اجل اﻹجابة عن هذا التساؤل استخدم الباحث المتوسطات الحسابية والتباين ونتائج الجدول ) (١٣تبين
جدول ) :(١٣المتوسطات الحسابية والتباين ﻟمعيقات تنفيذ أﻧﺸﻄﺔ اﻻتحاد الرياضية ﺗﺒﻌﺎ لمتغير الجنس

المجاﻻت

معيقات البرامج
معيقات الﻼعبين
معيقات إدارة المؤسسات
معيقات اﻻمكانات المادية
معيقات الحوافز
ممارسات اﻻحتﻼل
الدرجة الكلية

المتوسط
٣.٥٥
٣.١٩
٣.٤٤
٤.١٧
٤.٠٣
٤.٤١
٣.٨٠

ذكر
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التباين
٠.٤٩
٠.٣٤
٠.٥٤
٠.٣٢
٠.٥١
٠.٢٥
٠.٢٠

المتوسط
٣.٧٩
٣.٢٧
٣.٢٩
٣.٩٦
٤.٣٢
٤.٦٠
٣.٨٧

أنثى

التباين
٠.٣٣
٠.٢٦
٠.٥٤
٠.٢٣
٠.٢٧
٠.٢٤
٠.١٤

يتض��ح م��ن الج��دول ) (١٣أن درج��ة معيق��ات تنفي��ذ ب��رامج اﻷنش��طة الرياض��ية لﻼتح��اد الرياض��ي ف��ي
مؤسس��ات التعل��يم الع��الي الفلس��طيني كان��ت أكب��ر عن��د اﻹن��اث مقارن��ة بال��ذكور عل��ى مج��اﻻت )الب��رامج،
الﻼعبين ،الحوافز ،وممارسات اﻻحتﻼل( ،ويرى الباحث أن ذلك عائد إلى عامل الخبرة ومحاكات الواقع،
فغالبا ما يعتبر المش�رفين نتيج�ة ابتع�اد أو ت�أخر الفتي�ات ع�ن ممارس�ة التربي�ة الرياض�ية كمهن�ة ،أص�حاب
١٩

خبره في مجال اﻷنشطة الرياضية ،لهذا هم أقدر على التعامل والتكيف مع المتغيرات وخاصة فيم�ا يتعل�ق
بممارسات ومضايقات اﻻحتﻼل التعس�فية .بينم�ا كان�ت المعيق�ات اكب�ر عن�د ال�ذكور مقارن�ة باﻹن�اث عل�ى
ﻣﺠﺎﻟﻲ )إدارة المؤسسات ،واﻻمكانات المادية( ،وهذا عائد برأي الباحث إلى سيكولوجية وشخصية كل من
الذكور واﻹناث في التعامل مع اﻹدارات ،فغالبا يميل المشرفين إلى المواجه والتحدي والندي�ة عل�ى عك�س
المش��رفات ،له��ذا كان �ﺖ مث��ل ه��ذه النتيج��ة ،أم��ا فيم��ل يتعل��ق باﻻمكان��ات فالس��بب عائ��د إل��ى تن��وع اﻷنش��طة
الرياضية الخاصة بالﻼعبيﻦ مما يتطلب تعدد اﻻمكانات المادية لتنفي�ذها ،حي�ث تع�ﺪ اﻻمكان�ات ض�من أه�م
العوامل المؤثرة في اﻷداء الرياضي بشكل مباشر ،وفيما يتعلق بالدرج�ة الكلي�ة للمعيق�ات كان�ت اكب�ر عن�د
اﻹناث مقارنة بال�ذكور ،حي�ث وص�ل المتوس�ط الحس�ابي لﻺن�اث ) (٣.٨٧درج�ة ولل�ذكور) (٣.٨٠درج�ة.
وهذه النتيجة تشير إلى اختﻼف درجة معيقات تنفيذ برامج اﻷنشطة الرياضية لﻼتح�اد الرياض�ي ب�اختﻼف
متغير الجنس ،واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )الصالح (٢٠٠١ ،بوجود ف�روق ف�ي درج�ة المعيق�ات
تبع�ا لمتغي�ر الج��نس عن�د طلب��ة الف�رق الرياض��ية ف�ي جامع��ات الض�فة الغربي��ة ،وتش�ابهت م��ع دراس�ة )أب��و
طامع (٢٠٠٦ ،من حيث وجود فروق دالة في درجة الصعوبات التي تواجه طلبة أقسام التربية الرياض�ية
في مساقات السباحة تعزى لمتغير الجنس ولصالح اﻹناث ،ولم تتشابه مع دراسة )أبو طامع وعبد الرازق،
 (٢٠٠٤حي��ث أظه��رت دراس��تهما ع��دم وج��ود ف��روق ذات دﻻل��ة ف��ي درج��ة المعوق��ات الت��ي تواج��ه طلب��ة
تخصص التربية الرياضية أثناء فترة التطبيق الميداني تعزى لمتغير الجنس.

ذلك:

ﺛﺎﻟﺜﺎ :هل تختلف معيقات تنفيذ برامج اﻷنشطة الرياضية لﻼتحاد الرياض�ي ف�ي مؤسس�ات التعل�يم الع�الي
الفلسطيني ﺑﺎﺧتﻼف متغير نوع المؤسسة؟
من اجل اﻹجابة عن هذا الس�ؤال اس�تخدم الباح�ث المتوس�طات الحس�ابية والتب�اين ونت�ائج الج�دول) (١٤تب�ين
جدول ) :(١٤المتوسطات الحسابية والتباين ﻟمعيقات تنفيذ أنشطة اﻻتحاد الرياضية ﺗﺒﻌﺎ لمتغير نوع المؤسسة.

المجاﻻت

معيقات البرامج
معيقات الﻼعبين
معيقات إدارة المؤسسات
معيقات اﻻمكانات المادية
معيقات الحوافز
ممارسات اﻻحتﻼل
الدرجة الكلية

ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
٣.٦٤
٣.٢٩
٣.٤٦
٤.١٥
٤.١٧
٤.٤٩
٣.٨٧

* دال إحصائيا عند مستوى الدﻻلة )( ٠.٠٥=α

التباين
٠.٥٤
٠.٣٨
٠.٥٧
٠.٢٦
٠.٤٤
٠.٢٣
٠.٢٠

كلية
المتوسط
٣.٥٧
٣.٠٧
٣.٢٩
٤.٠٥
٤.٠٠
٤.٤١
٣.٣٧

التباين
٠.٢٩
٠.١٩
٠.٤٩
٠.٣٨
٠.٤٩
٠.٢٨
٠.١٥

يتضح من خﻼل الجدول ) (١٤أن درجة معيقات تنفيذ برامج اﻷنشطة الرياضية لﻼتح�اد الرياض�ي ف�ي
مؤسس��ات التعل��يم الع��الي الفلس��طيني كان��ت اكب��ر عن��د الجامع��ات مقارن��ة بالكلي��ات عل��ى جمي��ع المج��اﻻت
)البرامج ،الﻼعبين ،إدارة المؤسسات ،اﻻمكانات المادية ،الحوافز ،ممارسات اﻻح�تﻼل( والدرج�ة الكلي�ة،
٢٠

حيث وصل المتوسط الحسابي للجامعات ) (٣.٨٧درجة وللكليات ) (٣.٣٧درجة .وهذه النتيجة تشير إل�ى
اختﻼف درجة معيق�ات تنفي�ذ ب�رامج اﻷنش�طة الرياض�ية ب�اختﻼف ن�وع المؤسس�ة .وي�رى الباح�ث أن ذل�ك
منطقيا عائد إلى الفرق الواضح في أعداد طلبة الجامعات والذي يعد باﻵﻻف مقارنة بطلبة الكلي�ات وال�ذي
ﻻ يتجاوز المئات ،فان ﻣﺜﻞ هذا الف�رق ف�ي أع�داد الطلب�ة يحت�اج م�ن المش�رفين والمش�رفات عل�ى اﻷنش�طة
الرياضية إلى جهود مضاعفة في جميع المجاﻻت ،لهذا كانت مثل هذه النتيجة.

ذلك:

رابعا :هل تختلف معيقات تنفيذ برامج اﻷنشطة الرياضية لﻼتحاد الرياضي في مؤسسات التعليم العالي
الفلسطيني باختﻼف متغير تبعية المؤسسة؟
من اجل اﻹجابة عن هذا السؤال استخدم الباحث المتوسطات الحسابية والتباين ونتائج الجدول ) (١٥تبين
جدول ) :(١٥المتوسطات الحسابية والتباين ﻟمعيقات تنفيذ أنشطة اﻻتحاد الرياضية ﺗﺒﻌﺎ لمتغير تبعية المؤسسة

المجاﻻت

معيقات البرامج
معيقات الﻼعبين
معيقات إدارة المؤسسات
معيقات اﻻمكانات المادية
معيقات الحوافز
ممارسات اﻻحتﻼل
الدرجة الكلية

حكومية
التباين
المتوسط
٠.٣٠
٣.٦٦
٠.٣٣
٣.١٩
٠.٥٦
٣.٣٨
٠.٣٩
٤.١١
٠.٤٩
٤.٠٥
٠.٢٥
٤.٣٦
٠.١٨
٣.٧٩
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ﺧﺎﺻﺔ
التباين
المتوسط
٠.٥٤
٣.٥٩
٠.٣٢
٣.٢٢
٠.٥٤
٣.١٤
٠.٢٥
٤.١١
٠.٤٤
٤.١٥
٠.٢٥
٤.٥٢
٠.١٩
٣.٨٣

يتض��ح م��ن الج��دول ) (١٥أن درج��ة معيق��ات تنفي��ذ ب��رامج اﻷنش��طة الرياض��ية لﻼتح��اد الرياض��ي ف��ي
مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني كانت اكبر عند المؤسسات الحكومية مقارنة بالمؤسسات الخاص�ة عل�ى
مج���الي)الب���رامج ،وإدارة المؤسس���ات( ،وي���رى الباح���ث أن الس���بب ق���د يع���ود إل���ى رتاب���ة ق���وانين وأنظم���ة
٢١

المؤسس��ات الحكومي��ة النابع��ة م��ن فلس��فة اﻹدارات المركزي��ة الت��ي ت��تحكم ف��ي إع��داد الب��رامج وتخص��يص
الموا رد والتمويل تبعا للتخطيط المركزي للوزارات ،على عكس المؤسسات الخاصة والت�ي يتض�اءل فيه�ا
دور اﻹدارة المركزية ،ويتم تمويل وإعداد البرامج تبعا لحاج�ات اﻷف�راد ،بينم�ا كان�ت المعيق�ات اكب�ر عن�د
المؤسس��ات الخاص��ة م��ن المؤسس��ات الحكومي��ة عل��ى مج��اﻻت)الﻼعب��ين ،الح��وافز ،ممارس��ات اﻻح��تﻼل(،
وﻛﺎﻧﺖ الدرج�ة الكلي�ة اكب�ر عن�د المؤسس�ات الخاص�ة مقارن�ة بالحكومي�ة ،حي�ث وص�ل المتوس�ط الحس�ابي
للمؤسسات الخاصة ) (٣.٨٣درجة وللحكومية ) .(٣.٧٩وهذا عائد برأي الباحث إل�ى أع�داد الﻼعب�ين ف�ي
المؤسسات الخاصة مما يتطلب تقديم حوافز مادية وتشجيعيﺔ تتناسب وأعدادهم وإنجازاتهم مما يعمل عل�ى
تشكيل أعباء إضافية ،كما أن هذه اﻷعداد من الطلبة في الجامعات تعد ذراع سياسي قوي مؤثر في الساحة
الفلسطينية ،مما يدفع اﻻحتﻼل إلى استهدافها والنيل من عزيمتها به�دف كس�ر إرادته�ا وص�مودها وبالت�الي
يحد من تأثيرها ونشاطها .وهذه النتيجة تشير إلى اختﻼف درجة معيق�ات تنفي�ذ ب�رامج اﻷنش�طة الرياض�ية
لﻼتحاد باختﻼف متغير تبعية المؤسسة.

اﻻستنتاجات:
ﻓﻲ ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها توصل الباحث إلى اﻻستنتاجات اﻵتية:
 .١أن الدرجة الكلية لمعيقات تنفيذ برامج اﻷنشطة الرياضية لﻼتح�اد الرياض�ي ف�ي مؤسس�ات التعل�يم
العالي الفلسطيني كانت كبيرة وبنسبة وصلت إلى ).(%٧٦.٤
 .٢أن المعيق���ات المتعلق���ة بممارس���ات اﻻح���تﻼل ج���اءت ف���ي المرتب���ة اﻷول���ى بنس���بة وص���لت إل���ى
).(%٨٩.٢
 .٣أن درجة المعيقات كانت اكبر عند اﻹناث مقارنة بالذكور.
 .٤أن درجة المعيقات كانت اكبر عند الجامعات مقارنة بالكليات.
 .٥أن درجة المعيقات كانت اكبر عند المؤسسات الخاصة مقارنة بالحكومية.

التوصيات:
ﻓﻲ ﺿﻮء أهداف الدراسة ونتائجها يوصي الباحث ﺑﺎﻵﺗﻲ:
 .١تعزي��ز روح التح��دي والص��مود ض��د ممارس��ات اﻻح��تﻼل وأهداف��ه وسياس��اته ،م��ن خ��ﻼل التوجي��ه
واﻹرشاد واﻹعداد النفسي لﻼعبين والﻼعبات.
 .٢ضرورة اهتمام إدارة اﻻتحاد والمؤسسات التعليمية بالمتفوقين رياضيﺎ ،بتقديم الحوافز التشجيعية،
وتوفير المكافآت المادية ،وإيجاد نظام ﻟﻺﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷقساط الجامعية.
٢٢

.٣
.٤
.٥
.٦

ض��رورة ت��وفير اﻻمكان��ات المادي��ة الﻼزم��ة لتنفي��ذ ب��رامج وأنش��طة اﻻتح��اد الرياض��ية ،والمتمثل��ة
بالمﻼعب القانونية ،والصاﻻت المغلقة ،والمرافق الصحية المناسبة ،والصيانة المستمرة لها.
اعتماد إدارة اﻻتحاد على اﻷسس العلمية في تخط�يط وتحض�ير وتنفي�ذ الب�رامج الرياض�ية ،به�دف
زيادة رقعة المشاركة.
ايﻼء المزيد من اﻻهتمام ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ الرياضية النسوية وأنشطة ذوي اﻻحتياجات الخاصة.
الحرص على تغطية نشاطات اﻻتحاد إعﻼميا من خﻼل تفعيل دور وسائل اﻹعﻼم المختلفة.

المراجع:
 .١أب��و ط��امع ،بهج��ت احم��د ،الص��عوبات الت��ي تواج��ه طلب��ة أقس��ام التربي��ة الرياض��ية ف��ي الجامع��ات
والكليات الفلسطينية في مساقات السباحة ،مجل�ة جامع�ة الق�دس المفتوح�ة لﻸبح�اث والدراس�ات،
القدس ،العدد.٢٠٠٦ ،٨
 .٢أبو طامع ،بهج�ت احم�د ،اتجاه�ات طلب�ة كلي�ة فلس�طين التقني�ة -خض�وري -ﻧح�و ممارس�ة النش�اط
الرياضي ،مجلة جامعة النجاح لﻸبحاث) ،ب( ،نابلس ،المجلد ،١٩العدد.٢٠٠٥ ،٢
 .٣أبو طامع ،بهجت وعبد الرازق ،بسام ،المعوقات التي تواجه طلبة تخصص التربية الرياضية ف�ي
كليات فلسطين الحكومية أثناء فترة التطبيق الميداني ،بحث مج�از للنش�ر ،مجل�ة جامع�ة اﻷقص�ى،
غزة.٢٠٠٤ ،
 .٤إسماعيل ،رياض ،إدارة النشاط الرياضي الخارجي لدى طﻼب المدارس اﻹعدادية في الموصل،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية الرياضية ،جامعة الموصل.١٩٩١ ،
 .٥حبايب ،علي ،وسماره ،طارق ،مشكﻼت سيكولوجية اللعب الشائعة لدى أطفال المرحلة اﻷساس�ية
ﻓﻲ المدارس الحكومية الناتجة عن انتفاضة اﻷقصى ،مجلة جامعة بيت لحم ،بيت لحم ،الع�دد،٢٥
.(٥٠ - ٨) ،٢٠٠٥

٢٣

 .٦الحل��ة ،محم��د ،اث��ر انتفاض��ة اﻷقص��ى المب��ارك ف��ي نوعي��ة اﻷلع��اب الش��عبية الت��ي يمارس��ها أطف��ال
فلسطين) (٨-٤سنوات وفي تخليصهم من توتراتهم النفسية ،مجلة جامعة النج�اح ﻟﻸﺑح�اث) ،ب(،
نابلس ،المجلد ،١٨العدد(١٩٨ -١٧١) ،٢٠٠٤ ،١
 .٧حمدان ،سعيد ،معوقات عمل خريجي التربية الرياضية في مجال التدريب الرياض�ي ف�ي اﻷردن،
رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اﻷردنية ،عمان.١٩٩٢ ،
 .٨خنفر ،وليد ،معيقات تنفيذ البرامج الرياضية خﻼل انتفاضة اﻷقصى ف�ي م�دارس محافظ�ة ن�ابلس،
مجلة الجامعة اﻹسﻼمية ،الدراسات اﻹنسانية ،غزة ،الﻤﺠﻠﺪ ،١٢العدد.(٣٤٢ -٣١٧) ،٢٠٠٤ ،١
 .٩الصالح ،بدر رفعت ،الصعوبات التي تعترض تنفيذ برامج اﻷنشطة الرياضية في جامعات الضفة
الغربية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجية ،الخرطوم.٢٠٠١ ،
 .١٠الصباح ،إبراهيم ﻣﺤﻤﺪ ،المعوقات التي تواجه المدربين الع�املين بالت�دريب الرياض�ي ف�ي الض�فة
الغربية ومقترحات لحلها ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اﻷردنية ،عمان.١٩٩٤ ،
 .١١عبد الحق ،عماد صالح ،الصعوبات التي تواج�ه طلب�ة قس�م التربي�ة الرياض�ية ف�ي جامع�ة النج�اح
الوطنية في مساقات الجمناستك ،مجلة جامعة بيت لحم ،بيت لحم ،العدد.(٨٥-٦٣) ،٢٠٠٣ ،٢٢
 .١٢القدومي ،عبد الناصر ،الص�عوبات المهني�ة الت�ي تواج�ه معلم�ي التربي�ة الرياض�ية ومعلماته�ا ف�ي
محافظة طولكرم ،مجلة جامعة بيت لحم ،بيت لحم ،العدد.(٤٠-٩) ،١٩٩٧ ،١٦
 .١٣الك��ردي ،عص��مت دروي��ش ،العﻼق��ة ب��ين ممارس��ة النش��اط الرياض��ي والتحص��يل العلم��ي ﻟطلب��ة
الجامعة اﻷردنية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية الرياضية ،جامعة حلوان.١٩٨٣ ،
 .١٤ه�ارون ،بس��ام ،المش�كﻼت الت��ي تواج�ه م��دربي ك�رة الق��دم ف�ي اﻷردن ،مجل��ة دراس�ات ،الجامع��ة
اﻷردنية ،عمان.(١٣٥-١٠٥) ،١٩٩٣ ،
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