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  ملخص

ة ظاا  احاتاراف  ي الدرر  اللسسين ي  ي سحس ن مستى  رر  الدد   ي مهدفت الدراسة التعرف اىل مساه
الىصلي رذلك ج هة ظار رل من الالعب ن راحلكا  راملدرب ن. رأستخد  الباتثان املنهالضلة الغربنة، من رج

ذا ه                               ( حاعبا  يسعبىن  ي أربعة ظىاد  ر 81ملالئمته ليبنعة تساؤحات الدراسة، أما عننة البحث فدد تكىظت من )
( انداي، راستخد  12( أظدية من أصل )4م ميثسىن )ه( من تجم جمتمع الدراسة. ر %31يشكل ما ظسبته )

ا بىاسية برانمج الرز  اإلتصائنة هد مجع البناانت مت سحسنسالباتثان احاستباظة رأدا  جلمع املعسىمات رالبناانت، ربع
م  ي سحس ن مستى   ها الباتثان: أن احاتاراف ساهم النتائج اليت تىصل إلنه(، رمن أSPSSلسعسى  احاجتماعنة )

ناك عالقة اجيابنة ب ن هة ظار الالعب ن راملدرب ن راحلكا ، هرر  الدد   ي الضلة الغربنة لسمحارف ن من رج
احاتاراف رمستى  األداء لد  اللرق  ي الدرر  اللسسين ي لسمحارف ن بكر  الدد . ريىصي الباتث بضررر  إجياد 

نز الكىادر اللننة من ها عسى فرق احملارف ن لضمان بننة سحتنة جند  لتيبنق احاتاراف، رجتهاملنشات الرايضنة رتىزيع
تما  ابألظدية هيبنق ظاا  احاتاراف بصىر  جند ، احام ابلشكل الصحنح لسعمل عسى تهنسهمدرب ن رتكا  رأت

  .احاتاراف لنشمل املدرب ن راحلكا ا شررات استثمارية رحمارلة تىسنع هرجعس
Abstract  

This study aims at identifying the contribution of professionalism in 

developing the level of soccer game in west bank, the study sample was 

composed of (81) individual, which were randomly selected, the sample chosen 

were represented of 12 clubs, after data collection, the data were analyzed using 

the SPSS, the main results the study reached were that professionalism 

participated in improving the level of soccer game in the west bank from the 

perception of players, trainers and judges, moreover, there were a positive 

relationship between professionalism and performance level for the main teams 

in the Palestinian league of professional soccer game, this indicated the need of 

the athletic communist for professionalism. Finally, the researcher recommends 
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  ملخص

ة ظاا  احاتاراف  ي الدرر  اللسسين ي  ي سحس ن مستى  رر  الدد   ي مهدفت الدراسة التعرف اىل مساه
الىصلي رذلك ج هة ظار رل من الالعب ن راحلكا  راملدرب ن. رأستخد  الباتثان املنهالضلة الغربنة، من رج

ذا ه                               ( حاعبا  يسعبىن  ي أربعة ظىاد  ر 81ملالئمته ليبنعة تساؤحات الدراسة، أما عننة البحث فدد تكىظت من )
( انداي، راستخد  12( أظدية من أصل )4م ميثسىن )ه( من تجم جمتمع الدراسة. ر %31يشكل ما ظسبته )

ا بىاسية برانمج الرز  اإلتصائنة هد مجع البناانت مت سحسنسالباتثان احاستباظة رأدا  جلمع املعسىمات رالبناانت، ربع
م  ي سحس ن مستى   ها الباتثان: أن احاتاراف ساهم النتائج اليت تىصل إلنه(، رمن أSPSSلسعسى  احاجتماعنة )

ناك عالقة اجيابنة ب ن هة ظار الالعب ن راملدرب ن راحلكا ، هرر  الدد   ي الضلة الغربنة لسمحارف ن من رج
احاتاراف رمستى  األداء لد  اللرق  ي الدرر  اللسسين ي لسمحارف ن بكر  الدد . ريىصي الباتث بضررر  إجياد 

نز الكىادر اللننة من ها عسى فرق احملارف ن لضمان بننة سحتنة جند  لتيبنق احاتاراف، رجتهاملنشات الرايضنة رتىزيع
تما  ابألظدية هيبنق ظاا  احاتاراف بصىر  جند ، احام ابلشكل الصحنح لسعمل عسى تهنسهمدرب ن رتكا  رأت

  .احاتاراف لنشمل املدرب ن راحلكا ا شررات استثمارية رحمارلة تىسنع هرجعس
Abstract  

This study aims at identifying the contribution of professionalism in 

developing the level of soccer game in west bank, the study sample was 

composed of (81) individual, which were randomly selected, the sample chosen 

were represented of 12 clubs, after data collection, the data were analyzed using 

the SPSS, the main results the study reached were that professionalism 

participated in improving the level of soccer game in the west bank from the 

perception of players, trainers and judges, moreover, there were a positive 

relationship between professionalism and performance level for the main teams 

in the Palestinian league of professional soccer game, this indicated the need of 

the athletic communist for professionalism. Finally, the researcher recommends 
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that there is a need to establish sport facilities and distributed among the 

professionalism leagues to guarantee the needed infrastructure in preparing 

qualified cadre of trainers, judges.  

  مدممة اقمراسة 
الرايضة عسى  ذههتعد رايضة رر  الدد  من ارثر الرايضات شعبنة  ي العامل فسم يعد حاعب رر  الدد  ينار اىل 

ى ييالب دائما بثمن لعبه ها احاقتصاد ، فدد أصبح لكل شيء مثن فها مبناىر ها جمرد لعبة بل اصبح ينار الناهن
  ىر.هراظتصاراته رامتاعه لسجم

ىاية إىل احاتاراف، ا احاظتدال من اهلهمها اليىيل، ران أهذه الرايضة تيىرات عديد  عرب اترخيهدت هرقد ش
الذاتنة  الدافعنةىاية، الذ  ير  أن ممارسة الرايضة تدى  عسى أساس فبعد أن راظت رر  الدد  تدى  عسى مبدأ اهل

ت الذات، أصبحت اآلن تعتمد عسى مبدأ رأعالء الدنم السسىرنة ر احللاظ عسى الصحة الشخصنة رالرغبة  ي إثبا
أر مدراب ريكىن دخسه األساسي مصدر تناته  صىره أن يدى  اللرد ابلعمل حاعباى  ي أبسط هاحاتاراف، الذ  

  (.54 ، ص1991                                                                النىمنة معتمدا  عسى ما يتداضاه ظاري السعب أر العمل رمدرب )عثمان، 

نة أساسنة ها رمها املتىاصل  ي أرسائهكل متزايد رسعنبش احاتاراف        منال  إىل  املعاصر رت الرايضة هرأظ
  (.9 ، ص1996ن األخر  )خىيل، ها اجملتمع رسائر امليعارف هب

تبنته بشكل مسحىظ، فدد  اليتإن لناا  احاتاراف مزااي إجيابنة عديد  عمست عسى رفع مستى  رر  الدد  
ى مصدر لرزقه رعنشة يعتمد عسى هدائم  أعيى احاتاراف فرصه لالعب لكي ييىر من مستىاه من خالل عمل

ب ن الالعب رانديه ريعمل عسى إجياد ظررف جند  لتحس ن األرضاع  العالقةسحدد  رمدررسةلىائح مدننه 
احاقتصادية لالعب ن، ألن الالعب  ي املستىايت العسنا يسعى لتحدنق املكاسب املادية رتىفري متيسبات معنشته 

  (.98 ، ص1994)الىتش رحممد، 

نئات الرايضنة الدرلنة راحاسحادات الدرلنة تىت طالت السجنة ا عسى اهلهظلس احاتارافرفرضت مشكسة 
(، اليت راظت تتضمن "السماح 26ىاه تنث قامت بتعديل املاد  )هالدرلنة األرملبنة، صاتبة فكر  الرايضة لس

                 يشاء معتمدا  عسى  ى املال بددر مالسرايضي ابملشاررة  ي األلعاب اجلماعنة ربنلس الىقت إمكاظنة تصىله عس
الرايضي  احاسحادا عسى أن يعيى له األذن بذلك من ار املنتجات الرايضنة عسى املالبس اليت يرتدرهنهرته أر إلشهش

 ط من الرايض ن املرتبي ن بعدىدذا يدل أن مشاررة الرايضن ن  ي األلعاب األرملبنة سنكىن خسنه" ر األرملبنةرالسجنة 
  (.Dulancy, 2001مستدبال درحاظسي ) احاتارافحنى  احاجتاهأخرين غري مرتبي ن ربذالك سنكىن ر  اتارافنه

اليت جتعل الالعب غري منتام  ىايةاهلرملا لالتاراف من مزااي عده، فدد تراجعت امامه ربشكل مسحىظ فكر  
اابت، مما يؤثر سسبا عسى الناتنة  ي التدريب، مما يدسل من قدرته عسى ارتساب السناقة البدظنة رجتعسه عرضه لإلص

  (.45 ، ص1993النلسنة لديه، فندفعه ذلك لالبتعاد راحاعتزال. )عنسى، 
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ناك العديد من اجيابنات احاتاراف، فاحاتاراف يؤد  إىل ه( اىل أن 2006ريشري )درريش رالسعدين، 
ر  راملكاظة هل عسى الشنة، رما يعمل احاتاراف عسى احلصى هالكسب املاد  من خالل اختاذ الرايضة رم

                           نا  رخيينا، رما طىر احاتاراف رظلس      اراي  هرم                              ىل احارتداء مبستى  الالعب بدظنا  احاجتماعنة املمنز ، رما يؤد  إ
                        م، رأصبح احاتاراف مصدرا   هأظدية العامل ررل اند  أصبح ييمح اىل التلىق رالتمنز رجسب حاعب ن ممنزين ألظديت

ا تنافس ها، فاحاتاراف طىر الرايضة بشكل عا  رجعسهالربازيل رظنجرياي رلنبرياي رغري  لسرزق  ي رثري من الدرل مثل
  ا ابلتأثري.هبدنة اجملاحات بل تتلىق عسن

  أهمةة اقمراسة

  تكمن أمهية الدراسة ابلنقاط اآلتية

 ذا املىضىع  ي تدرد عسم الباتثان. ها اليت تعاجل ها األرىل من ظىعنة الدراسة رىهنمهتنبع أ -

 ة احاتاراف  ي سحس ن مستى  لعبة رر  الدد   ي الضلة الغربنة. مهالاررنز عسى مد  مسا -

  ي ألعاب رايضنة أخر .  احاتاراففتح اجملال أما  الباتث ن إلجراء املزيد من الدراسات تىل  -

من تنث  نة ظاا  احاتارافمها  ي أن تكىن املنبه أبهنة الدراسة من التىصنات اليت سنتىصل النمهتكمن أ -
 رالسسبنات عسى اللريق.  اإلجيابنات

  مشكلة اقمراسة

ذه املتغريات هدخست الرايضة اللسسينننة منعيلات ربري  خالل السنىات الدسنسة املاضنة، راظعكست 
ابإلجياب عسى رايضة رر  الدد   ي الضلة الغربنة، مما أد  إىل تيىر مسحىظ  ي لعبة رر  الدد  بشكل خاص، 

ار   ي رر  الدد  إىل هظاا  احاتاراف  ي املىمس ن املاضن ن إىل اظتدال الالعب من جمرد حاعب رأد  تيبنق 
دت مالعب هحاعب ميارس السعبة ابظتاا  راتاراف لنعىد عسنة ابملردرد املاد  الذ  يساعده  ي املعنشة. رش

استدياب العديد من الالعب ن الضلة الغربنة خالل املىمس ن املاضن ن دخىل الكثري من األظدية الصراع عسى 
ا  ي إتراز أفضل النتائج خالل املىسم الرايضي، ريعىد سبب قنا  األظدية راملدرب ن من الضلة الغربنة ملساعدهت

ؤحاء احملارف ن من الضلة الغربنة من خالل خرب  الباتثان املنداظنة، يعىد اىل دخىل ظاا  هابستدياب مثل 
تما  اإلعالمي الكبري الذ  رارب عمسنة احاتاراف ه  الدد   ي الضلة الغربنة، راحااحاتاراف الرايضي إىل لعبة رر 

ا لسحصىل عسى أفضل النتائج راملرارز املتددمة  ي سسم الدرر ، رل هالرايضي، رزايد  املنافسة ب ن األظدية رسباق
ا عسى سحس ن هلنساعدر  ةالضلة الغربن ذلك أد  إىل قنا  األظدية ابلتنافس لسحصىل عسى أفضل الالعب ن من

  ا إىل سحدنق النتائج احاجيابنة  ي خمتسف البيىحات عسى رافة املستىايت.ا رالىصىل هبهمستىا
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                              ا   ي آراء العديد من الرايضن ن  ي ناك تناقضهما  ي مندان رر  الدد  إىل أن هرحاتظ الباتثان من خالل جتربت
ناك من ير  أن ه مستى  رر  الدد   ي الضلة الغربنة، فة احاتاراف  ي سحس نمهالضلة الغربنة تىل مد  مسا

احاتاراف رما راربه أد  اىل خسق العديد من املشارل لألظدية، فبعض احملارف ن الذين قدمىا إىل الدرر  اللسسين ي 
 دىا منزاظنات األظدية بشكل ربري، مل يددمىا اإلضافة رمل يساعدرا األظدية عسى سحس نهلسمحارف ن رالذين أر 

ا، بل عسى العكس متاما، فدد أد  رجىد بعض احملارف ن إىل خسق الكثري من املشارل لألظدية رالالعب همستىا
ة مها مشارل ظلسنة رمادية رفننة، رابلتايل تكىظت صىر  غري راضحة تىل جدر  مساهاحملسي بشكل خاص من

ة هرتيىر مستى  الالعب احملسي من جة هاحاتاراف  ي تيىير مستى  لعبة رر  الدد   ي الضلة الغربنة من ج
        رظلسنا        دظنا          فننا  ربة ربري   ي تيىير مستى  الالعب ن مهناك جممىعة أخر  تر  أن لالتاراف مساهأخر  ر 
د أظديتنا تنافس رتدارع فرق آسنا عسى مستى  البيىحات ه                                      ا ، رما أد  اىل تيىر األظدية فأصبحنا ظشارخيين

ذه األظدية، ررذلك النتائج اجلند  ملنتخباتنا الىطننة  ي مجنع اللئات عسى ها يت تشارك هبالدرلنة اآلسنىية رالعربنة ال
  مستى  البيىحات الدرلنة رالدارية.

ة ظاا  احاتاراف  ي سحس ن مستى  لعبة  مهذه الدراسة لسكشف عن مد  مساهلذلك ارأت  الباتثان إجراء 
  رر  الدد   ي الضلة الغربنة.

  أهماف اقمراسة

  عت هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتيةس

ة ظاا  احاتاراف  ي الدرر  اللسسين ي  ي سحس ن مستى  لعبة رر  الدد   ي مهالتعرف إىل درجة مسا .1
  الضلة الغربنة.

ة ظاا  احاتاراف  ي الدرر  اللسسين ي  ي سحس ن مستى  لعبة رر  الدد   ي مهالتعرف إىل اللررق  ي مسا .2
ة ظار الالعب ن تبعا لسمتغريات التالنة: )الناد ، درجة الالعب، تصننله  ي اللريق، همن رجالضلة الغربنة 

 ل العسمي، مكان السكن، أتيند احاتاراف(. هاملؤ 
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  تساؤالت اقمراسة

  حاولت الدراسة االجابة عن التساؤالت اآلتية

عبة رر  الدد   ي الضلة ة ظاا  احاتاراف  ي الدرر  اللسسين ي  ي سحس ن مستى  لمهما درجة مسا .1
 الغربنة؟ 

ة ظاا  احاتاراف  ي الدرر  اللسسين ي  ي سحس ن مهناك فررق ذات دحالة إتصائنة تىل مد  مساهل ه .2
ة ظار الالعب ن تبعا لسمتغريات التالنة: )الناد ، درجة همستى  لعبة رر  الدد   ي الضلة الغربنة من رج

 مي، مكان السكن، أتيند احاتاراف(؟ ل العسهالالعب، تصننله  ي اللريق، املؤ 

  جماالت اقمراسة

ذا اجملال من حاعيب رر  الدد   ي الدرر  اللسسين ي لسمحارف ن  ي الضلة الغربنة هتكىن  اجملال البشري:
رذلك       انداي ، (12من درجة احملارف ن. تنث بسغ عدد األظدية ) 2013 – 2012راملسجس ن  ي املىسم الرايضي 

  رسجالت احاسحاد اللسسين ي لكر  الدد . تسب إتصائنات

(. تنث مت 2013 -2012مت إجراء الدراسة خالل مرتسة احاستعداد لسمىسم الرايضي ) -اجملال الزماين:
 (2012/9/15). ( اىل 15/8/2012تىزيع أدا  الدراسة )احاستباظة(  ي اللار  الىاقعة ب ن )

 ضلة الغربنة. أظدية درجة احملارف ن  ي ال -اجملال املكاين:

  مصطلحات اقمراسة

                                                        ا شخص ظشاطا  رايضنا  معننا  لنعىد عسنه ابللائد  رتكىن تسك ى الالئحة اليت ميارس من خالهلهاحاتاراف: 
  (.1991                                   اللائد  ماداي   ي أغسب األتنان )صادق، 

 . () نة أر ترفةهى الالعب الذ  تصبح لعبة رر  الدد  له مهالالعب احملارف: 

  اقسايدة اقمراسات

داف الدراسة يعرضان بعض من الدراسات ه                                                 من خالل مراجعة الباتثان لألدب الاربى  راظسجاما  مع أ
  ةالسابدة راملشاهب

دفت التعرف إىل درر الالعب احملارف  ي تيىير مستى  لعبة  ه( دراسة 2011أجر  خصارظه راخلينب )
داف الدراسة، هج الىصلي رذلك ملالئمته ألهباتث املنة ظار املدرب ن، راستخد  الهرر  الند  ي األردن من رج

( مدرب من 18م ابليريدة العمدية من )ه( مدراب لكر  الند  ي األردن. مت اختنار 24رتكىظت عننة الدراسة من )
                                                 

() رائي.تعريف اج 
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( مدرب ن من الدرجة الثاظنة. ربعد مجع البناانت رإجراء املعاجلات اإلتصائنة املناسبة 6أظدية الدرجة األرىل، ر)
ظار املدرب ن   هةرجىد الالعب احملارف  ي تيىير لعبة رر  الند  ي األردن من رج مهةالنتائج أن درجة مسا رتهظأ

راظت بدرجة متىسية، ران درجة التيىر راظت لصاحل اجملال الل ي مث اجملال النلسي مث اجملال احاجتماعي، رجاء 
ر  استدعاء حاعب ن حمارف ن ملشاررة اللرق احملسنة، ملا اجملال احاقتصاد   ي أدىن مستى . رتىصل الباتث إىل ضرر 

 لذلك من فائد   ي تيىير لعبة رر  الند  ي األردن. 

الدراسة التعرف اىل طبنعة  هدفت( دراسة بعنىان الرايضة ب ن الىاقع راحاتاراف ر 2010أجر  السعند )
رمن  ا،ك ملالئمته ليبنعة الدراسة رتساؤحاهتالىصلي رذل هجالرايضة ب ن الىاقع راحاتاراف، راستخد  الباتث املن

سسبنات لالتاراف الرايضي رذلك من خالل تعرض الرايضة إىل  ناكهالباتث أن  اهالنتائج اليت تىصل إلن همأ
تكمن  ي التيىر السريع لسرايضة  ااجيابناهت مهما يتضح من خالل املنافسات، رمن أ ذاهر  ا،هرمبادئ افددان أدبناهت

 ر هريىصي الباتث ضررر  إجراء دراسات متىاصسة تتعسق باا ا،هرإتباع اهيد من األشخاص ملمارستلسعد اهرجسب
 احاتاراف الرايضي عسى مجنع األلعاب الرايضنة. 

التعرف اىل عالقة احاتاراف مبستى  األداء  ي الدرر  املمتاز لكر   دفته( بدراسة 2007رقا  الغندرر )
         ا  ميثسىن ( فرد110تث احاستبنان رأدا  جلمع املعسىمات. ربسغت عننة الدراسة )الدد   ي األردن، راستخد  البا

حاعب( رمت تصمنم ثالثة استبناانت عسى النحى التايل: )استبنان  75تكم،  25مدرب ن،  10أرران السعبة )
ستخدا  فدر (. رمت ا 25فدر ، استبنان لالعب ن ريضم  19فدر ، استبنان لسحكا  ريضم  23لسمدرب ن ريضم 

عالقة رطند  ب ن  ناكهالنتائج أبن  رتهالىصلي ابألسسىب املسحي ملالئمته ليبنعة الدراسة، رأظ جهاملن
(، أ  أن الىقت مناسب لتيبنق احاتاراف الرايضي رتىصي % 06.59احاتاراف رمستى  األداء بنسبة )

خسي راخلارجي مبا يتناسب ردعم احلكىمات لالتاراف الرايضي عسى املستىي ن الدا اساراتنجنةالدراسة بضررر  بناء 
شررات استثمارية رحمارلة تىسنع  اهابألظدية رجعس تما هرتشجنع املؤسسات رالشررات اخلاصة، ررذلك احا

بكافة اللئات العمرية ضمن مداينس  تما ه                                                       احاتاراف لنشمل املدرب ن راحلكا  رالالعب ن رأيضا  اإلداري ن مع احا
 رمعايري حمدد . 

ظار  اتهالدراسة التعرف إىل رج ذهه دفته( (Williamson, 2000ريسنامسىن  اراسة قا  هبر ي د
 نهررصف العىامل اليت أثرت عسى اختنار  نة،هالنساء اإلفريدنات األمريكنات ابلنسبة حاتاراف رر  السسة رم

سنة  24ب ن ) نهأعمار الىظنلي، استخد  الباتث احاستبنان جلمع البناانت، عسى عننة مكىظة من أربع حاعبات 
الالعبات اتارفن السعبة  ؤحاءهرمت اخلررج ابلنتائج التالنة: أن ثالث من  ن،هسنة( رمت إجراء مدابالت مع 34

 رتهإىل الكسنة، ابلرغم من السخرية راإلتباط من قبل العائسة راألصدقاء، رما أظ ابهلسخررج من اللدر رالذ
ثدة  الدراسة رتهل عسى احلب راملال ردعم العائسة، ابإلضافة إىل ذلك أظالالعبات  ي احلصى  ؤحاءهالدراسة رغبة 

   ي سن مبكر . لسعبة نهالسعبة رممارست ذههعالنة  ي  اراتهم نهرامتالر ن،هالالعبات أبظلس ؤحاءه
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الدراسة التعرف اىل  ذهه دفته( دراسة بعنىان املدظنة راللريق احملارف. Shin, 1997رما أجر  تشن )
                                                              الرايضي احملارف التزاما رثندا  ردعمه  ي رل اجملاحات رراظت العننة تشمل  مهالتزا  املدنم ن  ي العاصمة للريدقبىل ر 

أن تيىر مستى  اللريق قد يرتلع  ىه                                           عشىائنا  من سكان العاصمة رران ابرز النتائج  مه                 ( شخصا  مت اختنار 408)
  املستى  يدسل من املتابع ن راملستزم ن ابللريق. ىرهد                                               من عدد التابع ن راملستزم ن رعسى الندنض متاما  فإن ت

  -:السابقة الدراسات عن الدراسة ذههوقد متيزت 

 لعبة رر  الدد .  يهتنارلت لعبة راتد  فدط ر  -

)مكان السكن، رالىظنلة،  يهعسى تد عسم الباتثان من قبل ر  اتنارلت الدراسة متغريات مل يتم تنارهل -
   الالعب(. رالتصننف، راخلرب ، رمستى 

احاجيابنات  مهاحاتاراف الرايضي احاسحاد اللسسين ي لكر  الدد  عسى معرفة أ ر هسىف تساعد دراسة ظا -
ظاا  احاتاراف  ي الدرر  اللسسين ي لكر  الدد   ي  اهالدراسة راليت يعاين من ارالسسبنات اليت تيرقت هل

 الضلة الغربنة. 

  ي لكر  الدد   ي تددمي تسىل مدارتة حلل مشكسة احاتاراف. تساعد الدراسة احلالنة احاسحاد اللسسين -

  الطريقة واإلجراءات

  تتمثل إجراءات البحث  ي اآليت:

  الدراسة جهمن

  املسحي الىصلي التحسنسي، رذلك ملالءمته ألغراض الدراسة احلالنة. جهاتبع الباتثان املن

  اهجمتمع الدراسة وعينت

حاعيب رر  الدد   ي الدرر  اللسسين ي لسمحارف ن  ي الضلة الغربنة  ي املىسم                           تكى ن جمتمع الدراسة من مجنع 
                           انداي ، أما عننة الدراسة فدد  (12                   ( حاعبا  مىزع ن عسى )264، تنث بسغ عدد الالعب ن )2011/2012الرايضي 

اسة، رقد مت ( من تجم جمتمع الدر %31يشكل ما ظسبته ) ذاه                               ( حاعبا  يسعبىن  ي أربعة ظىاد  ر 81تكىظت من )
  املستدسة. ا                                     (، يب ن  تىزيع عننة الدراسة تسب متغرياهت1اختنار عننة الدراسة ابليريدة العشىائنة البسنية راجلدرل )



 ......"  مستوى حتسني يف االحرتاف ةمه"مسا        0011

  2014(، 6) 28جملة جامعة النجاح لألحباث )العلوم االنسانية( اجمللد 

 (.81(: توزيع عينة الالعبني حسب املتغريات املستقلة، )ن= 1جدول )

 املتغريات املستقلة العدد النسبة املئوية%

 الددس  الله 17 21.3

  العب نأظدية ال
 مررز شباب األمعر   17 21.3

  ثدا ي طىلكر  19 23.4

  بالطة 28 34

 حمارف  64 78.7
 درجة الالعب ن 

      ار  ه 17 21.3

  حاعب أساسي 53 66
  تصننف الالعب

  حاعب اتتناط 28 34

  اثظىية عامة رأقل 41 51

  بكالىريىس 33 41  الدرجة العسمنة

  دراسات عسنا 6 8

  مدينة 27 33

  قرية 19 24  مكان السكن

  خمنم 35 43

  حا 13 16
  احاتارافأتيند 

  ظعم 68 84

  الدراسةأداة 

 ي سحس ن مستى   احاتاراف                             عسى األدب الاربى  املتعسق  بدرر  احاطالعقا  الباتثان ببناء أدا  الدراسة بعد 
(، 2011الدراسة مثل دراسة رل من )خصارظة راخلينب،  لعبة رر  الدد ، رالدراسات السابدة اخلاصة مبىضىع

اجملال  ي؛ه( فدر  مىزعة عسى ثالثة جماحات 65األرلنة من ) ا                             (، رتكى ظت أدا  الدراسة بصىرهت2007)الغندرر، 
ملستى  حاعيب رر   احاتارافظار الالعب ن تىل مد  سحس ن  ةه( فدر  تسعى لدناس رج22األرل رحيتى  )

ملستى   احاتارافظار الالعب ن تىل مد  سحس ن  ةه( فدر  تسعى لدناس رج18الثاين رحيتى  )الدد ، اجملال 
ظار الالعب ن تىل مد   ةه( فدر  تسعى لدناس رج25التحكنم  ي لعبة رر  الدد ، راجملال الثالث رحيتى  )

  رفق تدريج لنكرت ملستى  التدريب  ي لعبة رر  الدد ، رراظت اإلجابة عن فدرات األدا احاتارافسحس ن 
 ادرجات، مىافق بدرجة متىسية رهل 4 ادرجات، مىافق بدرجة ربري  رهل 5 ااخلماسي )مىافق بدرجة ربري  جدا رهل
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درجة راتد (، رما اتتىت األدا  عسى  ا       جدا  رهل مىافق بدرجة قسنسة درجتان، ادرجات، مىافق بدرجة قسنسة رهل 3
  أية فدرات سسبنة. رمل سحتى  إجيابنة اهفدرات راظت مجنع

  صدق األداة

عسى عدد من احملكم ن من ذر  اخلرب  راحاختصاص  ي  اهأترد الباتثان من صدق األدا  من خالل عرض
، رمت اعتماد         ( حمكما  16) مهرسنات الاربنة الرايضنة  ي جامعيت النجاح الىطننة رالددس أبى ديس ربسغ عدد

( فدر ، تنث 65احملكم ن تنث راظت عدد اللدرات قبل التحكنم ) ( فأرثر من%70) اهاللدرات اليت أمجع عسن
  ( فدر .51) ائنةهالن ا( فدر  لتصبح احادا  بصىرهت14مت تذف )

  ثبات األداة

 Chronbach، ابستخدا  معادلــة رررظباخ اللا )( حاعبا264) اهمت تساب الثبات عسى عننة رالبالغ عدد

Alpha (، أما  ي اجملال الثالث 9.06(، رعند اجملال الثاين )9.09اجملال األرل )(، رقد بسغ معامل الثبات عند
املعامالت مرتلعة  ذهه(، رمجنع 9.02(، بننما بسغ معامل الثبات لألدا  ركل )9.00فدد بسغ معامل الثبات )

  رمناسبة رتلي أبغراض البحث العسمي.

  إجراءات الدراسة

  اآلتنة:الدراسة رفق اخليىات  ذههلدد مت إجراء 

( فدر  حبسب 14( فدر  بعد تذف )51) اتنث بسغ عدد فدراهت ائنةهالن اإعداد أدا  الدراسة بصىرهت -
  رأ  احملكم ن.

 سحديد أفراد عننة الدراسة.  -

 تىزيع احاستباظة.  -

 إتصائنا.  اهإىل احلاسب رمعاجلت ارإدخاهل اهجتمنع احاستباظة من أفراد العننة رترمنز  -

  .SPSS)لرز  اإلتصائنة لسعسى  احاجتماعنة )ابستخدا  برانمج ا -

 تلريغ استجاابت أفراد العننة.  -

 . اهرمناقشت اهاستخراج النتائج رسحسنس -

  رتابة التىصنات. -
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  متغريات الدراسة

  تضمنت الدراسة املتغريات اآلتنة:

  : املتغريات املستقلةأوال

  طىلكر ، ربالطة(. اب األمعر ، رثدا يالددس، رمررز شب الله) يهالناد : رله أربعة مستىايت أ. 

 (. اره)حمارف، ر  امهدرجة الالعب: رله مستىاين ب. 

 )حاعب أساسي، رحاعب اتتناط(.  امهتصننف الالعب  ي اللريق: رله مستىاين ج. 

 )اثظىية عامة رأقل، ربكالىريىس، ردراسات عسنا(.  يهالدرجة العسمنة: رفنه ثالثة مستىايت د. 

 )مدينة، رقرية، رخمنم(.  يهكن: رله ثالث مستىايت مكان السه. 

  )ظعم، رحا(. امه: رله مستىاين احاتارافأتيند ر. 

  : املتغري التابعاثنيا

 ي سحس ن  احاتارافظاا   ةمهمد  مسا يهتتمثل  ي استجابة أفراد عننة البحث عسى فدرات احاستباظة ر 
سحس ن مستى  الالعب ن رجمال سحس ن مستى  التحكنم رجمل  مستى  لعبة رر  الدد   ي الضلة الغربنة  ي جمال

  سحس ن مستى  التدريب.

  املعاجلات اإلحصائية

 التكرارات راملتىسيات احلسابنة راملتىسيات احلسابنة راحاحنرافات املعنارية رالنسب املئىية.  .1

 Wilks). (، راختبار رلكس حامداRepeated MANOVAاختبال سحسنل التباين املتعدد ) .2

Lambda) 

( للحص دحالة اللرق ب ن متىسي ن تساب ن لعننت ن Independent sample t-testاختبار ) .3
 مستدست ن. 

 (. One way ANOVAباين األتاد  )                 اختبار سحسنل الت   .4

  (.Scheffeاختبار املدارانت البعدية ) .6
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  نوائج اقمراسة

  : النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة األولأوال

سحس ن مستى  لعبة رر  الدد   ي الضلة الغربنة   ي احاتاراف ظاا  ةمهمسا مد  ما: عسى لسؤالا ذاهظص 
  الالعب ن؟ ظار ةهمن رج

احلسابنة، راحاحنرافات املعنارية رالنسب املئىية للدرات  املتىسياترلإلجابة عن سؤال الدراسة مت استخراج 
التددير التايل لسلصل ما ب ن الدرجات  ئىية، تنث مت اعتماد                    تصاعداي  رفق النسب امل اهاحاستباظة، رمن مث ترتنب

  النتائج. ذهه       ( تب ن  4(، ر)3(، ر)2(، راجلدارل )2005 املرتلعة راملتىسية راملنخلضة )عالرظة رغننم،

                    فأعسى مرتلعة جدا    80% -

  مرتلعة 90.0% - 70% -

 متىسية  50.0% –60% -

 منخلضة  60.0% – 50% -

     ا  جد منخلضة %50أقل من  -

.2جدول )                                                                                         (: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئويــة لفقرات االستبانة مرتبة تنازليا  

 التقدير
النسبة 

 % املئوية

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

 اهرقم
 يف

 االستبانة

 الرقم الفقرة

  : حتسني مستوى الالعبنياجملال األول
مرتلعة 
       جدا   

 1.   اهرفع الكلاء  اللننة لد  الالعب ن رتيىير  1 4.43 0.74 88.51

مرتلعة 
       جدا   

 2.   التزا  الالعب ن أبرقات التمرين 7 4.36 0.90 87.23

مرتلعة 
       جدا   

 3.   ابإلعداد اخلييي لالعب ن تما هزايد  احا 5 4.32 0.86 86.38

مرتلعة 
       جدا   

85.11 0.77 4.26 9 
اء املبارايت لد  اجلدية الالزمة أثن ارهإظ

  لالعب ن
 .4 

مرتلعة  ختصنص املزيد من األمىال من قبل األظدية  11 4.21 0.75 84.26  .5 
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 التقدير
النسبة 

 % املئوية

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

 اهرقم
 يف

 االستبانة

 الرقم الفقرة

  حاستدياب أفضل الالعب ن       جدا   

مرتلعة 
       جدا   

 6.   يسز  الالعب ن عسى احاظضباط ابملعسكرات 8 4.17 1.07 83.40

مرتلعة 
       جدا   

 7.   اريةهامل مدفع الالعب ن لتيىير قدراهت 3 4.17 0.92 83.40

مرتلعة 
       جدا   

82.98 0.86 4.15 16 
                                        التعامل جبدية أرثر خصىصا  مما يتعسق ابألداء 

  من قبل الالعب ن
 .8 

مرتلعة 
       جدا   

 9.   رفع مستى  أداء الكر  اللسسينننة 2 4.13 0.80 82.55

مرتلعة 
       جدا   

  بشكل جندأداء خييي  ىرهظ 6 4.04 0.78 80.85
 

.10 

مرتلعة 
       جدا   

80.85 0.91 4.04 10 
بشكل  اهإدارات األظدية بالعبن تما هزايد  ا

  أررب

 
.11 

مرتلعة 
       جدا   

80.43 0.90 4.02 4 
اللردية  اراتهسحلنز الالعب ن عسى تددمي امل

  ملصسحة اللريق

 
.12 

  احلىافزتلظ احلدىق املادية لالعب ن رزايد   14 3.81 1.31 76.17 مرتلعة
 

.13 

  تنمنة الررح الرايضنة ب ن الالعب ن 13 3.77 1.11 75.32 مرتلعة
 

.14 

 12 3.72 1.16 74.47 مرتلعة
ضبط اظلعاحات الالعب ن داخل املسعب 

  رخارجه

 
.15 

 منخلض

           جدا   
46.38 1.29 2.32 15 

 يعمل عسى رجىد مشارل داخسنة  ي اللريق
  ةالىاتد حاختالف املخصصات املالن

 
.16 

  اجملال الثاين : حتسني مستوى التحكيم

مرتلعة 
       جدا   

  تيىير أداء احلكا  أثناء املنافسات 17 4.23 0.97 84.55
 

.17 
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 التقدير
النسبة 

 % املئوية

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

 اهرقم
 يف

 االستبانة

 الرقم الفقرة

مرتلعة 
       جدا   

  جعل احلكا  تذرين من الىقىع  ي األخياء 30 4.09 1.15 81.82
 

.18 

مرتلعة 
       جدا   

  تلظ احلدىق املادية لسحكا  28 4.09 1.11 81.82
 

.19 

مرتلعة 
       جدا   

   ي رفع السناقة البدظنة لد  احلكا  ةمهاملسا 18 4.00 0.82 80.00
 

.20 

  نسنةهسعي احلكا  حلضىر دررات أت 31 3.95 1.00 79.09 مرتلعة
 

.21 

 22 3.73 1.03 74.55 مرتلعة
تنمنة الددر  عسى اختاذ الدرار املناسب  ي 

  الىقت املناسب بكل جراء  رتز 

 
.22 

 23 3.68 0.89 73.64 رتلعةم

عنف  ةهإجياد فئة من احلكا  قادر  عسى مىاج
الالعب ن  ي املسعب مما يؤد  اىل تنمنة الثدة 

  ابلنلس

 
.23 

 19 3.68 1.17 73.64 مرتلعة
جديد  ي  ىهجعل احلكا  متابع ن لكل ما 

 عامل التحكنم 

 
.24 

 26 3.68 1.04 73.64 مرتلعة
   ي الىسائل تسسنط األضىاء عسى احلكا

  اإلعالمنة

 
.25 

  تنمنة املستى  املعر ي لد  احلكا  20 3.59 1.18 71.82 مرتلعة
 

.26 

  رفع مستى  التنافس ب ن احلكا  27 3.59 1.18 71.82 مرتلعة
 

.27 

   يهطمأظة احلكا  عسى مستدبسه امل 29 3.55 1.18 70.91 مرتلعة
 

.28 

  لكلاء  العالنة لد  احلكا ا ارهإظ 21 3.55 0.96 70.91 مرتلعة
 

.29 

 24 3.45 1.22 69.09 مرتلعة
 تافاتهاحلكا  لتدبل  نئة ي هت ةمهاملسا
  ماملعادية هل ريهاجلما

 
.30 
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 التقدير
النسبة 

 % املئوية

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

 اهرقم
 يف

 االستبانة

 الرقم الفقرة

  املساعد   ي إجياد مستى  عايل لستحكنم 25 3.27 1.16 65.45 مرتلعة
 

.31 

  اجملال الثالث : حتسني مستوى التدريب

مرتلعة 
       جدا   

  رفع مستى  املنتخبات الىطننة 51 4.58 0.67 91.67
 

.32 

مرتلعة 
       جدا   

  قنا  املدرب أبداء رتدات تدريبنة عالنة 34 4.42 0.67 88.33
 

.33 

مرتلعة 
       جدا   

86.67 0.49 4.33 41 
قنا  املدرب مبتابعة أداء اللرق املنافسة 

  األخر 

 
.34 

مرتلعة 
       جدا   

  خيط تناسب املبارايت قنا  املدرب بىضع 36 4.33 0.78 86.67
 

.35 

مرتلعة 
       جدا   

85.00 0.75 4.25 44 
مساعد  املدرب عسى استدياب حاعب ن 

  فاعس ن  ي اللريق

 
.36 

مرتلعة 
       جدا   

85.00 0.87 4.25 42 
سعي املدرب ملزيد من الدررات التدريبنة 

  املتددمة

 
.37 

مرتلعة 
       جدا   

85.00 0.75 4.25 38 
ار خيط تدريبنة سحلنز املدرب عسى ابتك

  جديد 

 
.38 

مرتلعة 
       جدا   

83.33 0.94 4.17 40 
الالعب ن  اراتهسحلنز املدرب عسى ارتشاف م

 اللننة 

 
.39 

مرتلعة 
       جدا   

  تيىير قدر  املدرب عسى قراء  أداء املنافس 37 4.00 0.60 80.00
 

.40 

مرتلعة 
       جدا   

  تلظ احلدىق املادية لسمدرب 49 4.00 0.60 80.00
 

.41 

مرتلعة 
       جدا   

80.00 0.95 4.00 47 
قناد  فاعسة لسمدرب أثناء رتدات التدريب 

  راملبارايت

 
.42 

مرتلعة     رفع اللكر اخلييي لد  املدرب 33 4.00 0.43 80.00
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  2014(، 6) 28حباث )العلوم االنسانية( اجمللد جملة جامعة النجاح لأل

 التقدير
النسبة 

 % املئوية

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

 اهرقم
 يف

 االستبانة

 الرقم الفقرة

 43.       جدا   

 32 3.92 1.44 78.33 مرتلعة
جديد  ي قاظىن  ىهمتابعة املدرب لكل ما 

  السعبة

 
.44 

   يهطمأظة املدرب عسى مستدبسه امل 46 3.92 0.90 78.33 مرتلعة
 

.45 

        فننا   س نه ي رجىد مدرب ن مؤ  ةمهاملسا 39 3.92 1.16 78.33 مرتلعة
 

.46 

 48 3.83 0.94 76.67 مرتلعة
مساعد  املدرب عسى ضبط اظلعاحات 

  الالعب ن

 
.47 

  املدرب إلعداد برامج طىيسة األمد نلهأت 45 3.83 0.83 76.67 مرتلعة
 

.48 

 50 3.75 0.87 75.00 مرتلعة
قدر  املدرب عسى تل مشارل  ارهإظ

  الالعب ن

 
.49 

  سعي املدرب لضم عناصر راعد  لسلريق 43 3.75 1.14 75.00 مرتلعة
 

.50 

 35 3.75 1.06 75.00 مرتلعة
لد   ار هبتحس ن األداء امل املدرب قنا 

  الالعب ن

 
.51 

مرتلعة 
       جدا   

 ال األرل اجمل 4.08 0.61 81.60

  استجاابت الثاين 3.74 0.81 74.85 مرتلعة

مرتلعة 
       جدا   

  استجاابت الثالث 4.09 0.62 81.81

  الدرجة الكسنة 3.98 0.69 79.6 مرتلعة

          جدا ، أما  مرتلعة رمرتلعة اه( أن معام اللدرات  ي اجملال األرل راظت احاستجابة عسن2يتضح من اجلدرل )
املتىسط ران  ذاه                تدريبا ، رتددير  (%82) اهة مئىية قدر ب( ربنس4.90اجملال فدد بسغ ) ذااملتىسط احلسايب هل

                                                    مرتلعا  جدا   ي سحس ن مستى  حاعيب لعبة رر  الدد   ي الضلة       اما  هاس مهيس احاتاراف                     مرتلعا  جدا ، مبعىن أن 
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 ي اجملال األرل فكاظت اللدر                                                      ظار الالعب ن، رمن اجلدير ذرره أن أعسى اللدرات تدديرا   ةهالغربنة رذلك من رج
، النسبة مرتلعة جدا ذهه            ( تدريبا  ر %89) اه( ربنسبة مئىية قدر 4.43احلسايب ) اه(  ي إذ بسغ متىسي1رقم )

اللدرات  ذههأما أدىن  ا،ه ي رفع الكلاء  اللننة لد  الالعب ن رتيىير  مهيس احاتارافاللدر  تىل أن  ذههردارت 
         تدريبا ،  (%46( ربنسبة مئىية )2.32( رمبتىسط تسايب قدره )15فكاظت اللدر  رقم )                    تدديرا   ي اجملال األرل 

يؤد  اىل رجىد املشارل الداخسنة  ي  احاتارافاللدر  تىل أن  ذههمتىسط، رقد دارت  اهالنسبة تددير  ذههر 
  املخصصات املالنة. حاختالفاللريق الىاتد 

 اريةهالبدظنة رامل اه ي مجنع جىاظب اإلعداد الرايضي منريعزر الباتث ذلك أن احاتاراف عمل عسى تيىر 
رالنلسنة راخليينة، رما أن زايد  عدد أاي  التدريب اليت تصست من تيبنق احاتاراف من تدريب صباتي 

الالعب مبستدبسة الرايضي رزايد  طمىته  ي تيىر مستىاه ررغبة الالعب  ي متثنل املنتخب رل  تما هرمسائي را
( ردراسة 2011النتنجة مع دراسة رل من )اخلصارظة راخلينب،  ذههأدت إىل تيىر الالعب، رتتلق  العىامل ذهه

( أن مالئمة تيبنق احاتاراف 2005( تنث ير  )ظصار، 2005( رختتسف مع دراسة )ظصار، 2007)الغندرر، 
اجيابنات رسسبنات  مه ي ف حلاجة اجملتمع الرايضي إىل التعمق نه ي األلعاب اجلماعنة غري مناسب  ي الىقت الرا

  التيبنق قبل اختاذ قرار تيبنده.

  : اقنوائج املوعلدة يةةضةات اقمراسةثانةا

  النتائج املتعلقة ابلتساؤل الثاين والذي ينص على

 الدد  رر  لعبة مستى  سحس ن  ي اللسسين ي الدرر   ي احاتاراف ظاا  ةمهمسا مد  تىل فررق ناكه له
 لهاملؤ  الالعب، تصننف الالعب، درجة الناد ،) من رل ملتغري       تبعا   الالعب ن ظار ةهرج نم الغربنة الضلة  ي

  ؟(احاتاراف أتيند السكن، مكان العسمي،

  متغري النادي الرايضي .1

(، One Way ANOVA) املتغري استخدا  الباتثان اختبار سحسنـل التبايـن األتـاد  ذاهعن  لإلجابة
  حان النتائج اخلاصة بذلك.       ( يىض  4( ر)3راجلدرل ن )
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                                                  املعيارية الستجاابت الالعبني وفقا  ملتغري النادي الرايضي. واالحنرافات(: املتوسطات احلسابية 3جدول )

 النادي التكرارات املتوسط احلسايب املعياري االحنراف
  الددس الله 17 4.24 0.52

  شباب األمعر  17 4.01 0.45

  ر ثدا ي طىلك 19 4.15 0.78

  بالطة 28 3.56 0.69

  الدرجة الكسنة 81 3.98 0.61

                                                     باين األحادي الستجاابت الالعبني وفقا  ملتغري النادي الرايضي.                     (: نتائج اختبار الت  4جدول )

 املربعات متوسط Fقيمة  الداللة مستوى
درجات 

 احلرية
 مصدر التباين املربعات جمموع

0.000 **25.69 

  اجملمىعات ب ن 835.492 4 208.87

8.13 
42 341.507 

خالل 
  اجملمىعات

  اجملمىع 1176.999 46

  (.α =9.96                                 دالة إتصائنا  عند مستى  الدحالة ) 

 ي سحس ن مستى  لعبة رر   احاتاراف ا ه( أن اللررقات  ي تددير مد  اس4يتضح من ظتائج اجلدرل )
(، رعسنه ميكن الدىل أن حاعيب العننة α =9.91عند )                                                الدد  تبعا  لسناد  الرايضي راظت ذات دحالة اتصائنة

 ي سحس ن مستى  لعبة رر  الدد   ي الضلة الغربنة، رللحص  احاتاراف ا ه ي تددير مد  اس مهاختسلىا فنما بنن
من اختبارات املدارانت البعدية،  ىه( ر Scheffeاللررق قا  الباتث ابستخدا  اختبار شنلنه ) ذههطبنعة 

  اإلختبار. ذاهيىضح ظتائج  (5راجلدرل )

                                                                        (: نتائج اختبار املقارانت البعدية لداللة الفروق تبعا  ملتغري األندية الرايضية.5جدول )

 النادي شباب األمعري ثقايف طولكرم بالطة
 الددس الله 0.23 0.09 0.68*

 شباب األمعر   -0.14 0.45*

 ثدا ي طىلكر    0.59*

  (.α =9.96دحالة )                          دالة إتصائنا  عند مستى  ال
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= α( أن مجنع اللررقات مل تكن ذات دحالة إتصائنة عند مستى  الدحالة )5يتضح من ظتائج اجلدرل )
الددس، رشباب األمعر ، رثدا ي طىلكر ، بننما راظت اللررقات الدالة  الله(، رذلك عند مدارظة أظدية 9.96

أخر  رلصاحل األظدية  ةهراند  بالطة من ج ةهمن جاحاظدية  ذهه( عند مدارظة α =9.96عند مستى  الدحالة )
الددس، رشباب األمعر ، رثدا ي طىلكر (، رعسنه جاء ترتنب اند  بالطة من تنث درجة تدديره  اللهالثالثة )
           إتصائنا .  ي سحس ن مستى  لعبة رر  الدد   ي الضلة الغربنة  ي املرتبة األخري  ربشكل دال احاتاراف ا هملد  اس

الباتثان ذلك إىل عد  رجىد مسعب بنيت رضعف األدرات املىجىد   ي مررز بالطة رما أشار الباتث  ريعزر
احاتاراف عسى الناد ، أد   اهإىل ذلك سابدا، رضعف اإلمكاظنات املادية لسناد  راألعباء احاقتصادية اليت خسل

  بة رر  الدد   ي الضلة الغربنة.احاتاراف  ي سحس ن مستى  لع ةمهذلك إىل ضعف ظار  اند  بالطة إىل مسا

  متغري درجة الالعب .2

 Independentت ن )                       متىسي ن لعن  نت ن مستدس  املتغري استخد  الباتثان اختبار املدارظة ب ن  ذاهعن  لإلجابة

sample t-test  تائج.     الن   ذههايل يىضح                (، راجلدرل الت  

                      بعا  ملتغري درجة الالعب.(: نتائج اختبار )ت( للفرق بني الالعبني ت6جدول )

 مستوى

 الداللة
 قيمة "ت"

 (64حمرتف )ن = (17=ن)     او  ه

  املتوسط احلسايب املعياري االحنراف املتوسط احلسايب املعياري االحنراف

0.03 *2.81 0.75 3.22 0.67 4.17 

  (.α =9.96                                   * دالة إتصائنا  عند مستى  الدحالة ) 

 ي سحس ن مستى  لعبة رر   احاتاراف ا هلررقات  ي تددير مد  اس( أن ال6يتضح من ظتائج اجلدرل )
(، رعسنه ميكن الدىل أن أفراد العننة α =9.91)                                                  الدد  تبعا  لدرجة الالعب راظت ذات دحالة اتصائنة عند

 ي سحس ن مستى  لعبة رر  الدد   ي الضلة الغربنة رلصاحل  احاتاراف ا ه ي تددير مد  اس مهاختسلىا فنما بنن
  الالعب ن احملارف ن.

ريعزر الباتثان ذلك إىل تصىل الالعب احملارف عسى رامل احامتنازات من تيبنق ظاا  احاتاراف من تنث 
اجلاظب املاد  راحاطمئنان إىل املستدبل ررذلك اجلاظب املعنى  الذ  حيصل عسنه الالعب احملارف من تنث 

، ررذلك تسسنط اإلعال  عسى الالعب احملارف  ي الصحف الالعب احملارف اهاليت حيصل عسن ر هالتددير رالش
الالعب احملارف أر  اهاحامتنازات اليت حيصل عسن ذههفال حيصل عسى رل  ار راجملالت الرايضنة. أما الالعب اهل

( ردراسة اخلصارظة راخلينب 2007) النتائج مع دراسة الغندرر ذههبدرجة اقل من الالعب احملارف. رتتلق 
  (.2004( راملصيلى )2005) ( راختسلت مع ظصار1999بى صبنح )( رأ2010)
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  متغري تصنيف الالعب يف الفريق". .3

 Independentت ن )                       متىسي ن لعن  نت ن مستدس  استخد  الباتثان اختبار املدارظة ب ن  مت ذاهعسى  لإلجابة

sample t-test  تائج.     الن   ذههايل يىضح                (، راجلدرل الت  

                                                     ج اختبار )ت( للفرق بني الالعبني تبعا  ملتغري تصنيف الالعب.(: نتائ7جدول )

 مستوى

 الداللة
 قيمة "ت"

 (53أساسي )ن = (28احتياط )ن=

 املتوسط احلسايب املعياري االحنراف املتوسط احلسايب املعياري االحنراف

0.04 *2.67 0.63 3.45 0.71 4.16 

  (.α =9.96                                   * دالة إتصائنا  عند مستى  الدحالة ) 

مستى  لعبة رر  احاتاراف  ي سحس ن  ا ه( أن اللررقات  ي تددير مد  اس7يتضح من ظتائج اجلدرل )
(، رعسنه ميكن الدىل أن أفراد العننة α =9.91                                                   الدد  تبعا  لدرجة الالعب راظت ذات دحالة اتصائنة عند )

رر  الدد   ي الضلة الغربنة رلصاحل    ي سحس ن مستى  لعبة احاتاراف ا ه ي تددير مد  اس مهاختسلىا فنما بنن
  الالعب ن األساسن ن.

اررب من قبل مجنع األطراف املعننة  تما هريعزر الباتثان ذلك إىل أن الالعب األساسي حياى بتددير اررب را
ابحاتاراف رخاصة إذا ران حاعب ألتد املنتخبات  ي اللئات السننة املختسلة، رما أن الالعب األساسي حيصل 

األمر  ذاهرينعكس   ي،هعائد ماد  اررب رأفضل من الالعب احاتتناطي ريشعر ابألمان عسى مستدبسه امل عسى
رقسة العائد املاد  الذ  يتداضاه ابلنسبة لالعب احاتتناطي الذ  يكىن مبعد قسنال عن دائر  الضىء راإلعال  

( 2010( ردراسة اخلصارظة راخلينب )2007) النتائج مع دراسة الغندرر ذههمدارظة ابلالعب األساسي. رتتلق 
 (.2004راملصيلى ) (2005) ( راختسلت مع ظصار1999رأبى صبنح )

   متغري الدرجة العلمية .3

(، One Way ANOVAاملتغري استخدا  الباتثان اختبار سحسنل التباين األتاد  ) ذاهعسى  لإلجابة
                               ( يىض حان النتائج اخلاصة بذلك.9ر)( 8راجلدرل ن )

                             الالعبني تبعا  للدرجة العلمية.املعيارية الستجاابت  واالحنرافات(: املتوسطات احلسابية 8ل )جدو   

 الدرجة العلمية  التكرارات املتوسط احلسايب املعياري االحنراف

 اثظىية عامة فأقل  41 4.21 0.65

 بكالىريىس  33 4.01 0.74

 دراسات عسنا  5 3.56 0.68
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 كسنةالدرجة ال  81 3.98 0.69

                                                                   باين األحادي لداللة الفروقات بني استجاابت الالعبني تبعا  للدرجة العلمية.                     (: نتائج اختبار الت  9جدول ) 

 مستوى
 الداللة

 Fقيمة 
 متوسط
 املربعات

 مصدر التباين  املربعات جمموع درجات احلرية

0.09 1.75 

 ب ن اجملمىعات  42.470 3 14.16

8.07 
 مىعاتخالل اجمل  621.541 77

 اجملمىع  664.011 80

   (.α =9.96                                   * دالة إتصائنا  عند مستى  الدحالة )  

مستى  لعبة رر  احاتاراف  ي سحس ن  ا همد  اس( أن اللررقات  ي تددير 9يتضح من ظتائج اجلدرل )
أفراد العننة مل (، رعسنه ميكن الدىل أن α =9.96)نة مل تكن ذات دحالة اتصائنة عند                         الدد  تبعا  لسدرجة العسم

                                                مستى  لعبة رر  الدد   ي الضلة الغربنة تبعا  ملتغري  ي سحس ن  احاتاراف ا ه ي تددير مد  اس مهخيتسلىا فنما بنن
 الدرجة العسمنة.

احاتاراف  ي سحس ن  ةمهعسى استجابة األفراد عسى مساالعسمي حا يؤثر  لهريعزر الباتثان ذلك إىل املؤ   
املرتبية ابحاتاراف أرثر من العىامل املتعسدة ابلتحصنل ضلة الغربنة، رإمنا تؤثر العىامل مستى  رر  الدد   ي ال

( رأبى صبنح 2010ردراسة اخلصارظة راخلينب )( 2007) النتائج مع دراسة الغندرر ذههالعسمي. رتتلق 
 (2004راملصيلى ) (2005) ( راختسلت مع ظصار1999)

  متغري مكان السكن .1
(، One Way ANOVAاملتغري استخدا  الباتثان اختبار سحسنل التباين األتاد  ) ذاهعن  لإلجابة  

                               ( يىض حان النتائج اخلاصة بذلك.11( ر)10راجلدرل ن )
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                                          املعيارية الستجاابت الالعبني تبعا  ملكان السكن. واالحنرافات(: املتوسطات احلسابية 10جدول )

 مكان السكن تالتكرارا املتوسط احلسايب املعياري االحنراف

 املدينة 27 3.85 0.71

 الدرية 19 3.98 0.65

 املخنم 35 4.07 0.71

 الدرجة الكسنة 81 3.98 0.69

 باين األحادي لداللة الفروقات بني استجاابت الالعبني                      (: نتائج اختبار الت  11جدول )
                       تبعا  ملتغري مكان السكن.

 مستوى
 الداللة

 مصدر التباين املربعات جمموع ريةدرجات احل املربعات متوسط Fقيمة 

0.07 2.15 

 ب ن اجملمىعات 39.487 3 13.16

6.12 
 خالل اجملمىعات 471.240 77

 اجملمىع 510.727 80

  (.α =9.96                                  * دالة إتصائنا  عند مستى  الدحالة )

  لعبة رر   ي سحس ن مستى  احاتاراف ا ه( أن اللررقات  ي تددير مد  اس11يتضح من ظتائج اجلدرل )
(، رعسنه ميكن الدىل أن أفراد العننة الكسنة α =9.96)                                                  الدد  تبعا  ملكان السكن مل تكن ذات دحالة اتصائنة عند

                                          لعبة رر  الدد   ي الضلة الغربنة تبعا  ملتغري مستى   اإلتاراف  ي سحس ن ا هاس ي تددير مد   مهمل خيتسلىا فنما بنن
  مكان السكن.

اىل أن تىفر األدرات رلىاز  احاتاراف بشكل عا  مىجىد   ي املدينة رالدرية رغري متىفر   ريعزر الباتثان ذلك
 ي املخنم رقا  الباتث بتدصي رجىد مالعب  ي خمنمات الضلة الغربنة فسم جيد الباتث أ  مسعب يصسح إلقامة 

سف مع دراسة )ظصار، ( رختت2007املبارايت عسنه  ي أ  من خمنمات الضلة الغربنة رتتلق مع )الغندرر، 
2005.)  

 االحرتافاالجتاه حنو  .6

ت ن                        متىسي ن لعن  نت ن مستدس  املتغري مت استخد  الباتثان اختبار املدارظة ب ن  ذاهعن  لإلجابة
(Independent sample t-test  راجلدرل الت ،)                تائج.     الن   ذههايل يىضح  
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 .االحرتافحنو  االجتاه           تبعا  ملتغري  (: نتائج اختبار )ت( للفرق بني الالعبني12جدول )

 مستوى
 الداللة

 قيمة "ت"
 (68مؤيد )ن = (13معارض )ن=

 املتوسط احلسايب املعياري االحنراف املتوسط احلسايب املعياري االحنراف

0.02 *3.15 0.94 2.84 0.71 4.17 

  (.α =9.96                                  * دالة إتصائنا  عند مستى  الدحالة )

 ي سحس ن مستى  لعبة رر   احاتاراف ا ه( أن اللررقات  ي تددير مد  اس12)يتضح من ظتائج اجلدرل 
(، رعسنه ميكن الدىل أن أفراد α =9.96)                                                           الدد  تبعا  ملتغري احاجتاه حنى احاتاراف راظت ذات دحالة اتصائنة عند

 ي الضلة الغربنة   ي سحس ن مستى  لعبة رر  الدد  احاتاراف ا ه ي تددير مد  اس مهالعننة اختسلىا فنما بنن
  . لالتارافرلصاحل املؤيدين 

احاتاراف راللىائد اجلمة اليت ميكن  نةمهريعزر الباتثان ذلك اىل تعرف معام الالعب ن  ي درر  احملارف ن اىل أ
الالعب راملدرب راحلكم رالناد  من تيبنق ظاا  احاتاراف، فاحاتاراف أصبح رسنسة الالعب  اهأن حيصل عسن
راملكاظة  ر هرما أصبح رسنسة لسحصىل عسى الش  نة،هالكسب املاد  من خالل اختاذ الرايضة رم لسحصىل عسى

 ي التأثري  اهتنافس بدنة اجملاحات بل تتلىق عسن اهاحاجتماعنة املمنز ، رما طىر احاتاراف الرايضة بشكل عا  رجعس
 ت من اقتصادايت الكثري من الدرل. طىر  ارما أصبحت مصدر الرزق لكثري من الدرل بل حا ظبالغ أن قسنا أهن

  االسونواجات

  توصل الباحثان اىل االستنتاجات التالية: اهيف ضوء نتائج الدراسة ومناقشت

عالقة اجيابنة ب ن احاتاراف رسحسن األداء لد  اللرق  ي الدرر  اللسسين ي لسمحارف ن بكر  الدد ،  ناكه -
  حاتاراف.مما يدل ذلك عسى تاجة اجملتمع الرايضي اىل ا

 احاتاراف ساعد عسى إجياد العديد من املدرب ن الدادرين عسى رفع مستى  أداء اللرق بشكل راضح.  -

 احاتاراف ساعد عسى رجىد فئة من احلكا  قادر  عسى قناد  املبارايت احملسنة بصىر  جند .  -

من الالعب ن بلكر  احاتاراف  ي الدرر  اللسسين ي لكر  الدد  ساعد عسى رجىد العديد  ر هتيبنق ظا -
 ررر  عاملي. 

ظار الالعب ن  ةه ي سحس ن مستى  لعبة رر  الدد   ي الضلة الغربنة من رج احاتاراف ا هجاء تددير إس -
 .                             راملدرب ن جاء مرتلعا  جدا  

           ظار احلك ا   ةه ي سحس ن مستى  لعبة رر  الدد   ي الضلة الغربنة من رج احاتاراف ا هجاء تددير إس -
 .              جاء مرتلعا   
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  اقوىصةات

  يىصي الباتثان ابلتىصنات اآلتنة اهالدراسة رظتائج دافه ي ضىء أ

  عسى فرق احملارف ن لضمان بننة سحتنة جند  لتيبنق احاتاراف. اهإجياد املنشات الرايضنة رتىزيع .1

 جبمنع اللئات العمرية من اجل إجياد قاعد  جند  لتيبنق راستمرار احاتاراف.  تما هاحا .2

 عسى مد  أتثري احاتاراف عسى األلعاب األخر .  ةاء دراسات أخر  مشاهبضررر  إجر  .3

 تشجنع الدياع اخلاص من اجل دعم ظاا  احاتاراف رسحدنق اللائد  املرجى  لسيرف ن.  .4

 شررات استثمارية رحمارلة تىسنع احاتاراف لنشمل املدرب ن راحلكا .  اهابألظدية رجعس تما هاحا .6

عسى الشد ن الداخسي راخلارجي مبا يتناسب ردعم احلكىمة  التارافلضحة را اساراتنجنةضررر  بناء  .5
 رتشجنع املؤسسات رالشررات اخلاصة. 
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