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ملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أسباب عزوف الجماهير الفلسطينية عن حضور مباريات

دوري المحترفين لكرة القدم حيث تكونت عينة الدراسة من المدراء الفنيين والمشرفين الرياضيين في

دوري المحترفين الفلسطيني لكرة القدم في الموسم الكروي ( ) 5102 -5102والبالغ عددهم ()52

مدير فنيا ،و( 05مشرفا رياضيا ).
ا
فردا موزعين إلى ()05

وقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى التقويم عالي بشكل عام وجاء في المرتبة األولى محور

"االحتالل" بأهمية نسبية " %06.21وجاء في المرتبة الثانية محور "اإلعالم "بنسبة  %01.1وجاء
في المرتبة الثالثة "المحور االجتماعي والشخصي" بنسبة  %...1وجاء في المرتبة الرابعة محور"

المستوى الفني "بنسبة  % .0.0وجاء في المرتبة الخامسة واألخيرة محور اإلجراءات اإلدارية

واألمنية بنسبة " "20.21

ويعزو الباحث ذلك إلى سياسة التهويد الممنهجة التي يقوم بها االحتالل في كافة المجاالت
بشكل عام والمجال الرياضي بشكل خاص.
وي وصي الباحث العمل على تحدي االحتالل واإلصرار على إثبات الهوية الرياضية والحضور

للمالعب لما له من أثر في ارتقاء المستوى الفني لالعب الفلسطيني من الناحية البدنية والخططية
وتفعيل دور اإلعالم الرياضي الهادف إلى إرسال رسالة رياضية وطنية من خالل الوسالل اإلعالمية
المختلفة (المقروء ،والمسموع ،والمكتوب) واهتمام االتحاد الفلسطيني بتوفير الخدمات والمرافق الجيدة
وتوفير عوامل الجذب لهذه الجماهير.
الكلمات المفتاحية :عزوف ،كرة القدم.
* قسم التربية الرياضية  -كلية األداب  -جامعة القدس /فلسطين
** كلية التربية الرياضية  -جامعة اليرموك/األردن
*** كلية التربية الرياضية  -الجامعة األردنية/األردن
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.....أسباب عزوف الجماهير الفلسطينية عن

Reasons for the Reluctance of the Palestinian Masses to Attend the
Professional Football League
Bshir Altloul*
Prof. Fayez Abu Arida**
Dr. Mohammad Abu Al Taieb***
Abstract:
The study aimed to identify the reasons for the reluctance of the
Palestinian masses to attend professional football matches. The study
sample consisted of (24) technical managers and supervisors of the
Palestinian professional football league in the football season (2015-2016).
The survey found that the level of evaluation is generally high and
ranked first as the "occupation" with a relative importance of (83.60%). In
second place came the "media" category with (80.0%), followed by "social
and personal axis" The "technical level" at (71.8%) and ranked fifth and
final axis of "administrative and security measures" by (68.40). The
researchers attributed this to the systematic Judaization policy practiced by
the occupation in all areas in general and the sport field in particular.
The researchers recommend working on challenging the occupation,
insisting on proving sports identity, and attending the stadiums for its
impact on the technical level of the Palestinian player in terms of physical
and planning. They also ensure the importance of activating the role of
sports media aimed at sending a national message through different media
channels, in addition to the role of The Palestinian Federation in providing
good services and facilities and attraction for these masses.
Keywords: Reluctance, football league.

Department of Physical Education\ Faculty of arts \Al-Quds University\ Palestinian *
Faculty of Physical Education\ Yarmouk University\ Jordan **
School of Physical Education \ The University of Jordan \ Jordan ***
19

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد الثالث ،العدد الثالث.8102 ،

المقدمة:
ّ

الجماهير في المالعب هي القلب النابض الذي يصنع اإلثارة والمتعة والتشويق ويساهم في

بث الروح والحماس بين الالعبين وحثهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق االنجاز الرياضي بشكل
عام وفي كرة القدم بشكل خاص ،حيث تحتل كرة القدم المرتبة األولى من حيث االهتمام من قبل
اللجنة األولمبية الفلسطينية واالتحاد الفلسطيني لكرة القدم الذي بدأ يشق طريقه نحو االحتراف

وتطوير المستوى الفني للرياضة الفلسطينية على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي "وهذا يدل أن

مشاركة الرياضيين في األلعاب األولمبية سيكون خليطا من الرياضيين المرتبطين بعقود احترافية
وآخرين غير مرتبطين ،وبذالك سيكون االتجاه نحو االحتراف مستقبال (.)2001،Dulancy

إال أن ظاهرة عزوف الجماهير الفلسطينية عن حضور المباريات المحلية في دوري المحترفين

الفلسطيني لكرة القدم أصبحت ظاهرة مقلقة لالتحاد واألندية على حد سواء ،حيث شهدت السنوات

األخيرة تناقصا ملحوظا في أعداد الحضور الجماهيري لمباريات كرة القدم ،وبدأ هذا التناقص يزداد

بشكل ملحوظ بطولة إلى أخرى ،ومن موسم كروي إلى موسم كروي أخر حتى باتت بعض المباريات

ال تحظ إال بالحضور الجماهيري القليل والمتمثل في المقربين بالدرجة األولى من تلك األندية.

وقد تتعدد األسباب التي أدت إلى العزوف الجماهيري مابين الظروف والواقع المرير الذي

يفرضه االحتالل على الرياضة الفلسطينية الذي دفع إلى التفكير باألشياء األكثر أهمية ،وهي األمن

واألمان ،وهناك من يرى أن ضعف المستوى الفني للدوري ال يشجع على الحضور الجماهيري
للمباريات إضافة إلى عدم وجود فاعل للدور اإلعالمي في تحفيز الجماهير وجذبهم.

ومن األسباب المهمة أيضا والتي ساهمت بشكل كبير في عزوف الجماهير عن حضور

مباريات كرة القدم في دوري المحترفين الفلسطيني ظاهرة العنف والشغب في المالعب ،حيث ظهر
ذلك بأشكال وصور مختلفة سواء داخل أو خارج الملعب ،مما يؤدي إلى الشعور بعدم األمان
والخوف من هذه المظاهر؛ لما لها من أثار سلبية سواء على الجوانب التربوية أم األخالقية أم
اإلنسانية ،والتي تهدد المنظومة الرياضية من ناحية ،والمنظومة االجتماعية من ناحية أخرى.

إن هذه الدراسة تبحث في ظاهرة العزوف الجماهيري عن المالعب ،والتي بدأت تشكل هاجسا

مقلقا لكرة القدم الفلسطينية والبحث عن األسباب وراء حدوث هذه الظاهرة والتعرض إلى العديد من
المجاالت للدراسة وهي( :المستوى الفني ،والمحور االجتماعي والشخصي ،واالحتالل ،واإلجراءات
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اإلدارية ،واإلعالم) ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة التي تكفل عودة الحضور الجماهيري إلى
المالعب الفلسطينية لما له من أثر كبير على االرتقاء بمستوى الالعب الفلسطيني.

أهمية البحث:

تبرز أهمية الدراسة من خالل النقاط التالية:

 .0أهمية الحضور الجماهيري في االرتقاء والنهوض بالمستوى الفني لكرة القدم الفلسطينية.

 .5التعرف إلى أسباب العزوف الجماهيري عن حضور مباريات دوري المحترفين لكرة القدم ومحاولة
إيجاد الحلول المناسبة لالرتقاء بالمستوى الفني.

 .6وضع النتالج على طاولة االتحاد الفلسطيني لكرة القدم من أجل التوصل إلى الحلول المناسبة
في ضوء الواقع الكروي الفلسطيني.

 .2مساعدة األندية الفلسطينية للتعرف إلى أسباب العزوف الجماهيري عن حضور مباريات كرة
القدم.
مشكلة البحث:

تنبع مشكلة البحث من خالل عمل الباحث كمدرب للعديد من األندية الفلسطينية في دوري
المحترفين واالحتراف الجزلي والعمل مع االتحاد الفلسطيني لكرة القدم ،حيث الحظ الباحثان تراجع

الحضور الجماهيري في مباريات دوري المحترفين مقارنا مع فترات سابقة حيث كان الحضور

الجماهيري أفضل بكثير مما جعل من الضروري إجراء هذه الدراسة.
أهداف البحث:

هدف هذا البحث إلى:

 .0التعرف إلى أسباب عزوف الجماهير الفلسطينية عن حضور مباريات دوري المحترفين لكرة القدم

 .5التعرف إلى الفروق في أسباب العزوف عن حضور مباريات دوري المحترفين الفلسطيني تعزى
لمتغيري (المشرفين الرياضيين لألندية ،والمدراء الفنيين).

تساؤالت البحث:

 .0ما أسباب عزوف الجماهير الفلسطينية عن حضور مباريات دوري المحترفين لكرة القدم ؟

 .5هل هناك فروق ذات داللة إحصالية في استجابات عينة البحث عند مستوى داللة (≤ α
 )1.12تعزى لمتغيري المشرفين الرياضيين والمدراء الفنيين ؟
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الدراسات السابقة:

أجرى  )5110( Daradkaدراسة هدفت إلى تعرف أسباب عزوف الجمهور عن حضور

مباريات كرة اليد في األردن والتعرف على الفروق في وجهات عينة الدراسة ألسباب الفروق ،استخدم
الباحث المنهج الوصفي على عينة  662فردا (العبين ،وحكام ،واعالمين ،والجمهور) واستخدم
االستبيان كأداة لجمع البيانات حيث تضمن االستبيان  2محاور هي (المستوى الفني ،واالقتصادي،

واألمن والسالمة ،واإلداري والتنظيمي ،والتحكيم ،واإلعالم والتسويق) كما استخدم الباحث
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري وتحليل التباين األحادي للمقارنات البعدية ،وكانت أهم
النتالج أن أكثر أسباب عزوف الجمهور هي :ضعف نواحي اإلعالم والتسويق للبطوالت والمباريات،

إضافة إلى انخفاض مستوى التحكيم وانخفاض المستويات الفنية للفرق ،عدم وجود فروق ذات داللة

إحصالية على محاور الدراسة ،أوصى الباحث بضرورة االهتمام بجوانب التسويق وتوسيع قاعدة
اللعبة لتشمل الفئات العمرية المختلفة.
وفي دراسة قام بها  )0996( Abdu Alazizبهدف التعرف أسباب عزوف طالب جامعة

الملك فيصل عن االشتراك في األنشطة الرياضية ،وكذلك التعرف الوسالل التي تحفز الطالب على

المشاركة الفعلية في األنشطة الرياضية ،ومن أجل تحقيق ذلك تم إجراء الدراسة على عينة قوامها

( )602طالبا في الفصل الدراسي الثاني 0995/0990م ،وقد توصلت نتالج الدراسة إلى أن أهم
أسباب عزوف الطالب عن االشتراك في األنشطة الرياضية هو بعد السكن الطالبي عن الحرم
الجامعي ،إضافة إلى قلة اإلمكانات واألدوات وعدم وجود الصاالت ،والمدربين المختصين في

المجال الرياضي.

وتناول ( )Douvis, 2007في دراسته العوامل التي تؤدي إلى عدم حضور الجمهور
لمباريات كرة السلة في اليونان .ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي على عينة تكونت من
( )5.1طالبا في جامعة أثينا ،واستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات والتي تكونت من
( )21فقرة ،وأظهرت نتالج الدراسة أن سعر التذكرة وبث المباريات على التلفاز والوصول إلى

الصالة الرياضية وتوفر مواقف للسيارات بشكل كاف من العوامل التي تؤثر على نسبة حضور

المشاهدين للمباريات في الصالة الرياضية.

أجرى  )5110( Ghailaniدراسة هدفت إلى االرتقاء بمستوى الحضور الجماهيري ،وتطوير

هذا الحضور لمصلحة الرياضة العمانية وكرة القدم في السلطنة ،والتعرف إلى نقاط ضعف الدوري
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المحلي والتي تجعل المشاهد يغيب عن متابعة الدوري ،وتكونت عينة الدراسة من  211استبيان،
وكانت أهم النتالج أن عدم حضور الجماهير للمباريات الكروية (نتيجة التحكيم واألثر السلبي على
المباراة يتغيب بعض الجماهير عن الحضور) لوجود حكام في رأي الجمهور غير جديرين بإدارة

المباريات في الدوري المحلي رغم موافقة اتحاد كرة القدم على توليهم التحكيم في مثل هذه المباريات،
وعدم توافر وسالل النقل للمالعب أثناء المباريات ،وعدم توافر هذه المرافق يؤدي إلى العزوف عن
حضور المباريات ،واكتفاء الجماهير مشاهدة فرقهم على التلفاز ،أو على الشاشات المتوافرة في
المقاهي المختلفة ،وفقدان الثقة بين إدارة النادي والجمهور ،وبالتالي يبتعد الجمهور عن النادي

ومشاركاته ومساهمته ،وال سيما حضور مباريات احتراف الالعبين وعدم إشراكهم في المباريات
المحلية.

أجرى  )5119(Hyagna &Shaheenدراسة هدفت إلى التعرف إلى أسباب عزوف طلبة

كلية التربية الرياضية عن ممارسة تحكيم منافسات األلعاب الرياضية في الجامعة األردنية ،واستخدم

الباحث المنهج الوصفي المسحي واالستبيان لجمع البيانات ضمن المحاور (النفسي ،واالجتماعي،
واالقتصادي ،واألكاديمي) وتكونت عينة الدراسة من  21طالبا وطالبة من الجامعة األردنية تم
اختيارهم بالطريقة العشوالية ،وبعد جمع البيانات وإجراء المعامالت اإلحصالية المناسبة أظهرت
نتالج الدراسة أن أكثر األسباب لعزوف طلبة كلية التربية الرياضية عن ممارسة تحكيم منافسات

األلعاب الرياضية بالجامعة األردنية كان متمثال بالمحور االقتصادي ،ثم المحور األكاديمي ،ثم
المحور النفسي ،ثم المحور االجتماعي ،وأوصى الباحث في دراسته بضرورة االهتمام بتوجيه
الطالب وتشجيعهم نحو تحكيم البطوالت واأللعاب الرياضية المختلفة من خالل المحاضرات

والندوات والدورات ،إضافة إلى ضرورة تشكيل لجنة داخلية تعنى بشؤون التحكيم ومتابعته مع
الطالب.

كما أجرت  )5101( Obaidatدراسة هدفت إلى التعرف إلى أسباب عزوف الالعبين

الدوليين عن االلتحاق بمجال التحكيم في كرة اليد في األردن ،حيث استخدمت الباحثة المنهج
الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( ).1العبا دوليا من العبي كرة اليد في األردن تم اختيارهم
بالطريقة العمودية ،وقد حيث تم استخدام استبيان مكونة من ( )21فقرة موزعة على خمسة مجاالت

هي)االجتماعي ،والنفسي ،والمعرفي ،واالقتصادي ،والبدني ،والصحي) ،وأشارت نتالج الدراسة إلى
وجود فروق ذات داللة إحصالية في مجاالت االستبيان بالنسبة الستجابات أفراد عينة الدراسة.
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وأوصت الباحثة بالعمل على مراجعة القوانين المتعلقة بشروط التحاق الالعبين في مجال
التحكيم ،وتوفير الحماية ،واألمن للحكام من خالل وضع قوانين رادعة للميئين للحكام وإجراء المزيد

من الدراسات والتي تتعلق بمعرفة أسباب العزوف عن االلتحاق بمجال التحكيم في كرة اليد في
األردن بحيث تتناول متغيرات جديدة

أجرى  )5101(Abbasدراسة هدفت التعرف إلى أسباب عزوف الجماهير عن مشاهدة

مباريات كرة القدم في المالعب بدولة اإلمارات العربية المتحدة والمتعلقة بكل من (اإلعالم ،المستوى

الفني ،والشخصية واالجتماعية ،واإلجراءات اإلدارية واألمنية) واستخدم الباحث المنهج الوصفي وتم
اختيار العينة بالطريقة العشوالية عددها 0111مواطن (عاملون ،طالب) بواقع  211فرد لكل فئة،

وعينة عمدية عددها  511فرد من الرياضيين شاملة الفئات (مدرون ،وحكام ،والعبون ،إداريون)

بواقع  21فرد لكل فئة ،وكانت أهم النتالج ضعف التغطية اإلعالمية لمستوى األداء الفني

للمباريات ،وتحيز الصحافة لبعض الفرق دون غيرها في تغطيها الصحفية ،واختالف تحليل األداء
الفني للمباريات ،وضعف المستوى الفني لالعبين.

وأهم التوصيات عدم اهتمام إدارة النادي بأساليب جذب الجماهير لمشاهدة المباريات،
واالهتمام باألساليب التنظيمية في عمليات دخول وخروج الجماهير لمشاهدة المباريات.

ونفذت و ازرة التخطيط التنموي واإلحصاء بالتعاون مع االتحاد القطري لكرة القدم واللجنة الفنية

المعنية ( )5102استطالعا الكترونيا حول أسباب عزوف الجماهير عن حضور مباريات كرة القدم
في الموسم الماضي ،وقد شمل االستطالع  01.9شخصا من الجنسين ،وتوزع المشاركون على

فئات عمرية ثالث هي (أقل من  52سنة ،و 62-52سنة ،وأكثر من  62سنة) وتناول االستطالع
سبعة محاور رليسية تتعلق باألسباب المحتملة للعزوف عن حضور المباريات يندرج تحت كل
محور منها عدد من األسباب الفرعية ،وكانت المحاور الرليسية هي (الشخصية ،والتنظيمية ،والفنية،

والخدمية ،والمناخية ،والجماهيرية ،والنقل اإلذاعي والتلفزيوني) ،وتبين من نتالج االستطالع أن 22
 %من القطريين المشاركين في االستطالع أنهم لم يحضروا أي مباراة في المالعب في الموسم
الكروي السابق.

مصطلحات البحث:

العزوف (تعريف إجرائي) :إعراض الجمهور عن حضور مباريات كرة القدم في المالعب

ألسباب متعددة.
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محددات البحث:

المحدد الزماني :من  5102\00\0إلى 5102\05\0
المحدد المكاني :الضفة الغربية – فلسطين.

إجراءات البحث:

منهج البحث :استخدم الباحثان المنهج الوصفي لمالءمته لطبيعة الدراسة.

مجتمع البحث :المدراء الفنيين والمشرفين الرياضيين في دوري المحترفين الفلسطيني لكرة القدم

في الموسم الكروي ( ) 5102 -5102والبالغ عددهم ( )52فردا موزعين إلى (  )05مدير فني
( )05مشرفا رياضيا ،والجدول ( )0يين توزيع أفراد عينة الدراسة،

يوضح الجدول رقم ()5

خصالص توزيع عينة الدراسة ،تبعا لمتغيري المدير الفني ،والمشرف الرياضي ،حيث بلغ عدد

المدراء الفنيين( )05مدير فني أي ما نسبته  %21من أفراد عينة الدراسة ،وبلغ عدد المشرفين
الرياضيين ( )05مشرف رياضي أي ما نسبتة ( )%21من أفراد عينة الدراسة.

جدول ( )1خصائص توزيع أفرادعينة البحث تبعا لمتغيري المدير الفني والمشرف الرياضي
المتغير
التكرار
النسبة المئوية

المدير الفني
05
%21

المشرف الرياضي
05
%21

عينة البحث:

تكونت عينة الدراسة من جميع أفراد المجتمع.

متغيرات البحث:

المتغير المستقل :المدراء الفنييون – المشرفون الرياضيون.

المتغير التابع :عزوف الجماهير عن حضور مباريات دوري المحترفين الفلسطيني لكرة القدم
أداة البحث:

بعد االطالع على الدراسات السابقة والمراجع العلمية ،ومن أجل تحقيق أهداف البحث قام

الباحث بعمل استبانه تضمنت ( )60فقرة تغطي المحاور الخمسة وهي :المستوى الفني ،والمحور
االجتماعي والشخصي ،واالحتالل ،واإلجراءات اإلدارية ،اإلعالم.

19

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد الثالث ،العدد الثالث.8102 ،

أداة البحث وإجراءاتها:

قام الباحث ببناء االستبيان الخاص بهذه الدراسة وفقا للخطوات التالية:

 تم مراجعة الدراسات والبحوث العلمية المرتبطة بموضوع الدراسة وهي دراسة Daradka( ،)5110دراسة  ، )5101( Abbasدراسة  ، )5100( Abdu Alazizدراسة Ghailani
(.)5101

 تم التواصل مع رليس الدالرة الفنية باالتحاد الفلسطيني لكرة القدم حول عزوف الجماهير عنحضور مباريات دوري المحترفين لكرة القدم.

 تم الحديث مع الزمالء المدربين في الدوري حول هذه الظاهرة ومسبباتها واقتراحاتهم في هذاالمجال لالستفاده منها في فقرات االستبيان.

 تم عرض االستبيان على مجموعة من المحكمين ( )2بعد إعداد الصيغة األولية لالستبيان وذلكللتأكد من مناسبة الفقرات لكل محور من محاور الدراسة ،ومدى صياغة ،ووضوح هذه الفقرات
وسالمتها.
وقد اشتمل االستبيان على ( )60فقرة موزعة على المحاور التالية:
 -المحور األول :المستوى الفني.

 -المحور الثاني :المحور االجتماعي والشخصي.

 -المحور الثالث :االحتالل.

 -المحور الرابع :اإلجراءات اإلدارية.

 -المحور الخامس :اإلعالم.

تكون سلم اإلجابة من مقياس خماسي لليكرت:
 .0بدرجة عالية جدا ( )2درجات.

 .5بدرجة عالية ( )2درجات.

 .6بدرجة متوسطة ( )6درجات.

 .2بدرجة قليلة ( )5درجة.

 .2بدرجة قليلة جدا ( )0درجة.

 قبل توزيع االستبيان تم تشكيل فريق للعمل لمساعدة الباحث على إخراج العمل في صورة طيبة تم الطلب من المدربين والمشرفين بوضع إشارة صح في المكان المناسب أمام كل فقرة من فقراتاالستبيان بما يتفق ودرجة اإلحساس بالواقع الحقيقي ألسباب العزوف.

صدق االستبيان:

تم عرض محتوى االستبيان عن طريق عرض أداة الدراسة على هيئة من المحكمين من حملة

درجة الدكتوراه ملحق رقم ()5؛ وذلك للوقوف على مدى سالمة اللغة ومناسبة الفقرات لكل مجال من
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مجاالت الدراسة واألهمية النسبية لكل فقرة من الفقرات ،وقد عرضت األداة على المحكمين من أجل
التقويم ،ووضوح الفقرات وسالمتها ومدى شمول الفقرات للمحور المدروس ومدى ماللمة المحاور
لموضوع الدراسة وإذا كان هناك أيه إضافات أخرى يقترحها المحكمون.

ثبات االستبيان:

تم حساب معامل الثبات لالستبيان عن طريق ثبات محاور االستبيان وجدول رقم ( )5يوضح ذلك:
جدول( )2نتائج معامل ثبات محاور أسباب عزوف الجماهير الفلسطينية عن حضور مباريات دوري
الرقم
0
5
6
2
2

المحترفين لكرة القدم (ألفا كرونباخ)

المحاور
محور المستوى الفني
المحور االجتماعي والشخصي
محور االحتالل
محور اإلجراءات اإلدارية
محور اإلعالم
الكلي لألسباب

عدد الفقرات
2
.
2
2
2
60

قيمة ألفا كرونباخ
1..20
1.26.
1.060
1.261
1..92
1..02

يبين الجدول ( )0أن محاور أسباب عزوف الجماهير الفلسطينية عن حضور مباريات دوري
المحترفين لكرة القدم تتمتع بقيم اتساق داخلي بدرجة عالية حيث بلغت للدرجة الكلية للمحاور ككل

( )1..02كما بلغت قيمة كرونباخ ألفا ( )1..20لمحور المستوى الفني وبلغت ( )1.26.للمحور
االجتماعي والشخصي و بلغت ( )1.060لمحور االحتالل و بلغت ( )1.261لمحور اإلجراءات

اإلدارية و بلغت ( )1..92لمحور اإلعالم وتعد جميع هذه القيم مناسبة وكافية ألغراض مثل هذه
الدراسة وتشير إلى قيم ثبات مناسبة حيث كانت جميعها أكبر من .1.21
عرض ومناقشة النتائج:

نتالج البحث وتحليلها
أوال :نتالج المتعلقة بسؤال الدراسة األول (التحليل الوصفي لمحاور أسباب عزوف الجماهير

الفلسطينية عن حضور مباريات دوري المحترفين لكرة القدم)

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالهمية النسبية لمحاور أسباب عزوف

الجماهير الفلسطينية عن حضور مباريات دوري المحترفين لكرة القدم حيث يوضح الجدول التتالي
نتالج هذا التحليل.
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جدول ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألسباب عزوف الجماهير الفلسطينية عن حضور
مباريات دوري المحترفين لكرة القدم مرتبة ترتيباً تنازلياً

الرقم

المحاور

6
2
5
0
2

محور االحتالل
محور اإلعالم
المحور االجتماعي والشخصي
محور المستوى الفني
محور اإلجراءات اإلدارية
الكلي لألسباب

المتوسط
الحسابي
2.00
2.11
6.02
6.29
6.25
6.00

األهمية
النسبية
06.21
01.11
...11
.0.01
20.21
.2.51

االنحراف
المعياري
1.02
1.05
1.20
1...
1.22
1.26

المستوى

الرتبة

مرتفع
مرتفع
مرتفع
متوسط
متوسط
مرتفع

0
5
6
2
2

يالحظ من الجدول ( )6أن الدرجة الكلية أسباب عزوف الجماهير الفلسطينية عن حضور

مباريات دوري المحترفين لكرة القدم كان مرتفعا ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )6.00بأهمية نسبية
( ،).2.51وجاء مستوى المحاور بين متوسط ومرتفع ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين (2.00
–  ،)6.25وجاء في الرتبة األولى محور االحتالل بمتوسط حسابي ( )2.00وأهمية نسبية

( ،)06.21وفي المرتبة األخيرة جاء محور اإلجراءات اإلدارية بمتوسط حسابي ( )6.25بأهمية
نسبية (.)20.21
وقد تم تحليل كل محور من المحاور الممثلة ألسباب عزوف الجماهير الفلسطينية عن

حضور مباريات دوري المحترفين لكرة القدم وذلك على النحو التالي:

أوال :محور المستوى الفني

تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لفقرات محور المستوى الفني والجدول

( )2يبين ذلك.

جدول ( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محور المستوى الفني مرتبة ترتيباً تنازلياً

الرقم

الفقرة

2
6

عدم ثبات المستوى الفني من مباراة إلى أخرى
تواضع مستوى الحكام
ضعف اللياقة البدنية لالعب الفلسطيني مما يؤثر
على أداله في المباريات
ضعف المستوى الفني لالعب الفلسطيني في
المباريات
كثرة اعتراض الالعبين على ق اررات الحكام
تحيز الحكام ألندية معينة
محور المستوى الفني

5
0
2
2

المتوسط
الحسابي
2.50
6..2

االنحراف
المعياري
1.00
0.02

األهمية
النسبية
02.51
.2.11

مرتفع
مرتفع

6.26

0.06

.5.21

متوسط

6

6.21

0.15

.1.11

متوسط

2

6.59
6.0.
6.29

0.02
0.22
1...

22.01
26.21
.0.01

متوسط
متوسط
متوسط

2
2
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يالحظ من الجدول ( )2أن مستوى محور المستوى الفني كان متوسطا ،إذ بلغ المتوسط

الحسابي ( )6.29بأهمية نسبية ( ،).0.01وجاء مستوى فقرات المحور بين متوسط ومرتفعا ،إذ
تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)6.0. –2.50وجاءت في المرتبة األولى الفقرة ( )2وهي "

عدم ثبات المستوى الفني من مباراة إلى أخرى " بمتوسط حسابي ( )2.50و بأهمية نسبية
( ،)02.51وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة ( )2وهي " تحيز الحكام ألندية معينة " بمتوسط حسابي
( )6.0.بأهمية نسبية (.)26.21
ثانيا :المحور االجتماعي والشخصي

تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور االجتماعي والشخصي

والجدول ( )2يبين ذلك.
جدول ( )5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور االجتماعي
الرقم

الفقرة

6
.
2
5
2

االنشغال بالعديد من المشكالت األجتماعية األخرى
تدخل التنظيمات في الشؤون الرياضية
االنشغال بالبحث عن فرص عمل
انخفاض مستوى الدخل
الضغط العصبي اثناء مشاهدة المباريات
التحول من الدخول المجاني إلى تذاكر الدخول
للمباريات
عدم الوالء الكافي لألندية
المحور االجتماعي والشخصي

0
2

المتوسط
الحسابي
2.52
2.10
2.11
6.00
6.2.

االنحراف
المعياري
1.99
0.60
1.90
0.02
0.19

والشخصي مرتبة ترتيباً تنازلياً
األهمية
المستوى
الرتبة
النسبية
0
مرتفع
02.11
5
مرتفع
00.21
6
مرتفع
01.11
2
مرتفع
...21
2
 .6.21متوسط

6.26

0.22

.5.21

متوسط

2

6.22
6.02

0.02
1.20

29.51
...11

متوسط
مرتفع

.

يالحظ من الجدول ( )2أن مستوى المحور االجتماعي والشخصي كان مرتفعا ،إذ بلغ

المتوسط الحسابي ( )6.02بأهمية نسبية ( ،)...1وجاء مستوى فقرات المحور بين متوسط
ومرتفعا ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)6.22 –2.52وجاءت في الرتبة األولى الفقرة

( )6وهي "االنشغال بالعديد من المشكالت االجتماعية األخرى " بمتوسط حسابي ( )2.52و بأهمية

نسبية ( ،)02.1وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة ( )2وهي " عدم الوالء الكافي لألندية" بمتوسط
حسابي ( )6.22بأهمية نسبية (.)29.51
ثالثا :محور االحتالل

تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لفقرات محور االحتالل والجدول ()2

يبين ذلك.
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جدول ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محور االحتالل مرتبة ترتيباً تنازلياً
المتوسط

االنحراف

األهمية

المستوى

الرتبة
0

الرقم

الفقرة

0

عدم توفر األمن أثناء التنقل بين المدن

2.22

6

احتجاز العديد من الكوادر الرياضية

2.22

1.00

5

إعاقة وصول الجماهير إلى المالعب

2.50

1.00

02.51

2

سياسة التهويد المنظمة للرياضة الفلسطينية

2.50

0.52

02.51

مرتفع

2

ضعف الرقابة األمنية الفلسطينية على المباريات

6.95

0.22

.0.21

مرتفع

2

2

إعاقة سير المباريات

6..2

0.20

.2.11

مرتفع

2

محور االحتالل

2.00

1.02

06.21

مرتفع

الحسابي

المعياري

النسبية

1..0

91.01

مرتفع

09.51

مرتفع

5

مرتفع

6
6

يالحظ من الجدول ( )2أن مستوى محور االحتالل كان مرتفعا ،إذ بلغ المتوسط الحسابي

( )2.00بأهمية نسبية ( ،)06.21وجاء مستوى فقرات المحور مرتفعا ،إذ تراوحت المتوسطات
الحسابية بين ( ،)6..2 –2.22وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )0وهي "عدم توفر األمن أثناء
التنقل بين المدن" بمتوسط حسابي ( )2.22وبأهمية نسبية ( ،)91.01وجاءت في الرتبة األخيرة
الفقرة ( )2وهي "إعاقة سير المباريات" بمتوسط حسابي ( )6..2بأهمية نسبية (.).2.1
رابعا :محور اإلجراءات اإلدارية

تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لفقرات محور اإلجراءات اإلدارية

والجدول ( ).يبين ذلك.

جدول ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محور اإلجراءات اإلدارية مرتبة ترتيباً تنازلياً
الرقم
2
6
5
0
2
2

الفقرة
عدم اهتمام إدارة األندية بأساليب جدب الجماهير
لمشاهدة المباريات
عدم توفر أماكن مريحة للجماهير أثناء المباريات
اعتراض الجمهور على سياسة إدارة األندية
اعتراض الجماهير على سياسة اتحاد كرة القدم
عدم وجود إجراءات رادعة في حالة شغب الجماهير
المعاملة السيئة من جهاز الشرطة للجماهير أثنا
دخول المباريات
محور اإلجراءات اإلدارية

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

األهمية
النسبية

المستوى

الرتبة

2.59

1.02

02.01

مرتفع

0

6.22
6.60
6.59
6.59

0.22
1.05
0.5.
0.56

29.51
2..21
22.01
22.01

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

5
6
2
2

5..9

0.65

22.01

متوسط

2

6.25

1.22

20.21

متوسط

يالحظ من الجدول ( ).أن مستوى محور اإلجراءات اإلدارية كان متوسطا ،إذ بلغ المتوسط

الحسابي ( )6.25بأهمية نسبية ( ،)20.21وجاء مستوى فقرات المحور بين متوسط ومرتفعا ،إذ
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تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)5..9 –2.59وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )2وهي "عدم
اهتمام إدارة األندية بأساليب جدب الجماهير لمشاهدة المباريات " بمتوسط حسابي ( )2.59و بأهمية

نسبية ( ،)02.01وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة ( )2وهي " المعاملة السيئة من جهاز الشرطة
للجماهير أثنا دخول المباريات " بمتوسط حسابي ( )5..9بأهمية نسبية (.)22.01
خامسا :محور اإلعالم

تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لفقرات محور اإلعالم والجدول ()0

يبين ذلك.
جدول ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محور اإلعالم مرتبة ترتيباً تنازلياً
الرقم
2
5
2
2
0
6

الفقرة
ضعف دور االعالم في تثقيف الجمهور لمجال
االحتراف
ضعف الثقافة الرياضية لدى االعالمين العاملين
في المجال الرياضي
قصور األستوديو التحليلي الشامل على القنوات
الفضالية
ضعف دور اإلعالم في نشر الثقافة الرياضية بين
الجماهير
ضعف التغطية اإلعالمية للمباريات
عدم اهتمام اإلعالم بدور مشاركة الجماهير في
رفع مستوى األداء الفني للمباريات
محور اإلعالم

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

األهمية
النسبية

المستوى

الرتبة

2.06

0.09

05.21

مرتفع

0

2.10

1.96

00.21

مرتفع

5

2.10

0.65

00.21

مرتفع

5

2.11

0.02

01.11

مرتفع

2

6.95

0.50

.0.21

مرتفع

2

6..9

0.00

.2.01

مرتفع

2

2.11

1.05

01.11

مرتفع

يالحظ من الجدول ( )0أن مستوى محور اإلعالم كان مرتفعا ،إذ بلغ المتوسط الحسابي

( )2.1بأهمية نسبية ( ،)01.1وجاء مستوى فقرات المحور مرتفعا ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية

بين ( ،)6..9 –2.02وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )2وهي " ضعف دور اإلعالم في تثقيف
الجمهور لمجال االحتراف " بمتوسط حسابي ( )2.06و بأهمية نسبية ( ،)05.21وجاءت في الرتبة

األخيرة الفقرة ( )6وهي " عدم اهتمام اإلعالم بدور مشاركة الجماهير في رفع مستوى األداء الفني
للمباريات " بمتوسط حسابي ( )6..9بأهمية نسبية (.).2.01

ثانيا :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني والذي ينص "هل هناك فروقاً ذات داللة
إحصائية في استجابات عينة الدراسة عند مستوى داللة ( )...5 ≤ αتعزى لمتغيري (المشرفين
الرياضيين والمدراء الفنيين)؟
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للتعرف إذا ما كانت الفروق داله إحصاليا تبعا لمتغيري المدراء الفنيين والمشرفين الرياضيين
تم حساب متوسطات محاور أسباب عزوف الجماهير الفلسطينية عن حضور مباريات كرة القدم في
دوري المحترفين والجدول رقم ( )9يبين ذلك.

الجدول ( )9نتائج اختبار "ت" للفروق بين متوسطات محاور أسباب عزوف الجماهير الفلسطينية عن
حضور مباريات دوري المحترفين لكرة القدم تبعا لمتغير الموقع الوظيفي

المحور
محور المستوى الفني
المحور االجتماعي والشخصي
محور االحتالل
محور اإلجراءات اإلدارية
محور اإلعالم
الكلي ألسباب العزوف

الموقع الوظيفي

العدد

مدير فني
مشرف رياضي
مدير فني
مشرف رياضي
مدير فني
مشرف رياضي
مدير فني
مشرف رياضي
مدير فني
مشرف رياضي
مدير فني
مشرف رياضي

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

المتوسط
الحسابي
6.29
6.29
6.91
6.01
2.52
2.00
6.20
6.02
6.95
2.10
6.09
6..6

االنحراف
المعياري
1..2
1.00
1.26
1.21
1.00
1.96
1.66
1.21
1.9.
1.2.
1.22
1.22

قيمة ت

مستوى
الداللة

1.22

1.255

1.25

1.2.2

1.60

1..10

5.22

1.102

1.20

1.261

1.90

1.629

تشير النتالج في الجدول ( )9إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصالية عند مستوى الداللة
( )1.12 ≤ αبين متوسطات محاور أسباب عزوف الجماهير الفلسطينية عن حضور مباريات
دوري المحترفين لكرة القدم تعزى لمتغير الموقع الوظيفي ،وذلك استنادا إلى قيمة ت المحسوبة إذ

بلغت ( ،)1.90وبمستوى داللة ( )1.629للدرجة الكلية ألسباب العزوف حيث تعد هذه القيمة غير
دالة إحصاليا ،كما بلغت قيمة ت المحسوبة ( )1.22وبمستوى داللة ( )1.255لمحور المستوى

الفني و( )1.25وبمستوى داللة ( )1.2.2للمحور االجتماعي والشخصي و( )1.60وبمستوى داللة

( )1..10لمحور االحتالل و( )1.20وبمستوى داللة ( )1.261لمحور اإلعالم وتعد هذه القيم
غير دالة إحصاليا ألن قيمة مستوى الداللة كانت أكبر من(  )1.12باستثناء محور اإلجراءات

اإلدارية حيث بلغت قيمة ت المحسوبة ( )5.22وبمستوى داللة ( )1.102وتعد هذه القيمة دالة

إحصاليا ألن قيمة مستوى الداللة كانت أقل من(  )1.12بحيث كانت هذه الداللة لصالح المدير
الفني صاحب المتوسط الحسابي األكبر ()6.20
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مناقشة النتائج:

يقوم الباحث في هذا الجزء بعرض مناقشة النتالج التي تم التوصل إليها من خالل إجراءات

الدراسة :
أوال :مناقشة النتالج المتعلقة بالسؤال األول "ما أسباب عزوف الجماهير الفلسطينية عن

حضور مباريات دوري المحترفين لكرة القدم من حيث" المستوى الفني ،االجتماعي والشخصي،
االحتالل ،اإلجراءات اإلدارية واألمنية ،اإلعالم".

وقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى التقويم عالي بشكل عام وجاء في المرتبة األولى محور

"االحتالل" بأهمية نسبية " %06.21وجاء في المرتبة الثانية محور "اإلعالم "بنسبة  %01.1وجاء
في المرتبة الثالثة "محور االجتماعي والشخصي" بنسبة  %...1وجاء في المرتبة الرابعة

محور"المستوى الفني" بنسبة  % .0.0وجاء في المرتبة الخامسة واألخيرة محور اإلجراءات اإلدارية
واألمنية بنسبة " "20.21

ويعزو الباحث ذلك إلى سياسة التهويد الممنهجة التي يقوم بها االحتالل في كافة المجاالت
بشكل عام والمجال الرياضي بشكل خاص ،فقد عمد االحتالل على إضعاف الرياضة الفلسطينية
من خالل العبث باألندية الرياضية واعتقال الكوادر الرياضية ،وإعاقة حركة الالعبين ،إضافة إلى

إعاقة وصول الخبرات العربية واألجنبية والفرق الرياضية إلى فلسطين.

محور اإلعالم جاء في المرتبة الثانية ،ويعزو الباحث ذلك إلى ارتباط اإلعالم بشكل وثيق
دور مهما في نقل األحداث الرياضية والترويج لها ،وتثقيف الجمهور
بالمحور األول فهو يلعب ا
بأهمية الرياضة إضافة إلى التوعية الرياضية ،ومحاولة نشر الثقافة الرياضية واستقطاب عدد كبير
من المتابعين "فاإلعالم من أهم وسالل االتصال بين أفراد المجتمـع الواحد والمجتمعات المتعددة
والسيما بعد التطور الواسع الذي حصل في وسـالل اإلعـالم المقـروءة ")5111( Essam El Din
وتتفق نتالج هذه الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة  )5110(Daradkaأن أكثر أسباب عزوف
الجمهور هي ضعف نواحي اإلعالم والتسويق للبطوالت والمباريات وتتفق أيضا مع دراسة Abbas

( )5101والتي أظهرت أن أهم النتالج كانت ضعف التغطية اإلعالمية لمستوى األداء الفني
للمباريات.
المحور االجتماعي والشخصي جاء في المرتبة الثالثة بسبب االنشغال بالعديد من المشكالت

االجتماعية األخرى ،وتدخل التنظيمات في الشؤون الرياضية ،إضافة إلى انخفاض مستوى الدخل،
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ويعزو الباحث ذلك إلى صعوبة الحياة اليومية للفلسطينيين وصعوبة التنقل التي تتطلب مزيد من
الجهد والوقت ويجعل من الصعب إيجاد أوقات لحضور المباريات ،حيث يؤدي ذلك زيادة
المصاريف رغم قلة الدخل والذي يعيق التنقل إلى المباريات وتتفق هذه الدراسة مع دراسة

 )5101( Ghailaniوالتي أظهرت أن أهم النتالج عدم توفر وسالل النقل للمالعب أثناء المباريات
المحلية.

محور المستوى الفني المستوى فكان بسبب ضعف المستوى الفني للمباريات المحلية واعتبار

األداء الفني لالعب الفلسطيني يفتقر للكثير من العناصر البدنية والتكتيكية مقارنة مع المستويات

العالمية ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن المستوى الفني يرتبط افتقار الالعب الفلسطيني الثقافة التدريبية

واألداء الخططي الحديث ،وانشغال الرياضيين في البحث عن وسالل أخرى للدخل ،واالعتماد على
الالعب المحترف من الداخل الفلسطيني وعدم إعطاء الفرصة للعناصر الشبابية من أبناء النادي ،
وهذا يتفق مع نتالج دراسة .)5101( Abass )5110( Daradka

محور اإلجراءات اإلدارية واألمنية كان أقل مؤشر ألسباب العزوف إال أن عدم اهتمام إدارة

األندية بأساليب جدب الجماهير لمشاهدة المباريات ،وعدم توفر أماكن مريحة للجماهير أثناء
المباريات جاءت من أهم النقاط وهذه أسباب جوهرية لعدم حضور الجمهور لمشاهدة المباريات في
المالعب ،ويعزو الباحث ذلك إلى وجود ضعف في االتصال والتواصل بين الجمهور ،وإدارة األندية

نتيجة معيقات االحتالل وصعوبة التنقل والرقابة على وسالل االتصال والمالحقة األمنية؛ وهذا سبب

ضعف في ا لعالقة بين الجمهور والنادي وتتفق هذه الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة Ghailani
(.)5101

ثانيا :مناقشة النتالج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على " هل هناك فروق ذات داللة

إحصالية في استجابات عينة الدراسة عند مستوى داللة ( )1.12≤αتعزى لمتغيري المشرفين

الرياضيين والمدراء الفنيين ؟

وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصالية عند مستوى الداللة ()1.12≤α

بين متوسطات محاور أسباب عزوف الجماهير الفلسطينية عن حضور مباريات دوري المحترفين
لكرة القدم تعزى لمتغير الموقع الوظيفي ،ويعزو الباحث ذلك إلى تشابه الظروف واألوضاع المحيطة
بالمشرفين اإلداريين والمدراء الفنيين ،وتتفق هذه النتالج مع دراسة  )5110(Daradkaعدم وجود
فروق ذات داللة إحصالية على محاور الدراسة (الفني– االقتصادي– األمن والسالمة).
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االستنتاجات:

في ضوء نتالج الدراسة تم استنتاج ما يلي:

 .0ممارسات االحتالل أهم معيقات حضور الجماهير للمالعب الفلسطينية من خالل سياسة التهويد
الممنهجة.

 .5ضعف التغطية اإلعالمية للبطوالت المحلية كان له أثر كبير على عدم حضور الجماهير.
 .6ضعف المستوى الفني للبطولة المحلية أدى لعزوف الجمهور.
 .2ضعف التواصل واالتصال بين إدارات األندية والجماهير.
التوصيات:

بناء على نتالج البحث يوصي الباحثان بما يلي:
 .0العمل على تحدي االحتالل واإلصرار على إثبات الهوية الرياضية والحضور للمالعب لما له
من أثر في ارتقاء المستوى الفني لالعب الفلسطيني من الناحية البدنية والخططية.

 .5تفعيل دور اإلعالم الرياضي الهادف إلى إرسال رسالة رياضية وطنية من خالل الوسالل
اإلعالمية المختلفة ( المقروء ،المسموع ،المكتوب )
 .6اهتمام االتحاد الفلسطيني بتوفير الخدمات والمرافق الجيدة

وتوفير عوامل الجذب لهذه

الجماهير.
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