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اإلىداء 
 

إلى بحر مف العطاء ببل شواطىء 
 إلى مف يستحؽ اف تيدى اليو الكممات 

 إلى زوجي الذي استمد منو العـز واإلصرار 
إلى مف برؤيتيـ تكبر في أعماقي األماني 

 العذبة يذوب المستحيؿ  أمامي ـ إلى مف بابتسامتو
 (فداء، موسى، بيساف وجورج) إلى أبنائي األحباء 

يمانيا تقوى عزيمتي  إلى مف بصمواتيا وا 
 إلى مف بكمماتيا تبث في نفسي كنز الوجود 

 إلى العزيزة منيرة 
إلى مف زرعوا في دربي أحمى الورود 

 إلى مف بعونيـ يزداد في أعماقي النيوض 
 إلى أىمي وعائمتي رمز العطاء والوفاء 

إلى مف أشعموا لي طريؽ الوعود 
 إلى مف بصداقتيـ تخمد فّي المرارة والشوؾ 

 إلى زمبلئي ورفاقي األعزاء 
 

:  وأخيرًا  يقوؿ الفونتيف
" الجبؿ ال يحتاج إلى جبؿ لكف اإلنساف يحتاج إلى إنساف"

 
وبالفعؿ احتجت إليكـ جميعًا، فكيؼ ال أىديكـ ىذا الجيد المتواضع فموالكـ ما كتب لي 

. النجاح
سمر األعرج 



  أ

: اإلقرار
 

أقر أنا مقدمة الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير وأنيا نتيجة أبحاثي 
الخاصة باستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما ورد، وأف ىذه الرسالة أو أي جزء منيا لـ يقدـ 

. لنيؿ أية درجة عميا ألي جامعة أو معيد
 
 
 

___________________ : التوقيع
 

سمر جودة سمعاف األعرج : االسـ
 

__________________ : التاريخ
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شكر وعرفان 

 
الحمد هلل رب العالميف الذي أعانني ووفقني عمى إتماـ ىذه الرسالة، فبل يسعني إال أف أتقدـ بجزيؿ 
الشكر وعظيـ االمتناف لمدكتور مؤيد شناعة والدكتور غساف سرحاف المشرفيف عمى رسالتي عمى ما 
قدماه لي مف مبلحظات وتوجييات كاف ليا بالغ األثر في إنجاز ىذه الرسالة وبموغيا إلى ما وصمت 

كما يسعدني ويشرفني اف أقدـ وافر الشكر والعرفاف ألعضاء لجنة المناقشة الذيف كاف ليـ دور .  إليو
. كبير في إثراء الرسالة بالكثير مف المعمومات

 
 جامعة القدس، لما بذلوه مف جيد –كما أشكر جميع أعضاء الييئة التدريسية في قسـ الدراسات العميا 

. وتعاوف إليصاؿ المعرفة والمعمومة بكؿ ما يستطيعوف وأخص بالذكر األستاذ الدكتور أحمد فييـ جبر
 

وال يفوتني اف أتقدـ بعظيـ الشكر والتقدير إلى المجاف االولمبية واالتحادات الرياضية في الوطف العربي 
عمى ما قدموه مف دعـ متواصؿ ووفروا عينة الدراسة التي ليا مني كؿ الشكر والعرفاف، وبكؿ الوفاء 
واإلخبلص أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى رئيس االتحاد الفمسطيني لمتنس األرضي الزميؿ عيسى رشماوي 

. عمى التعاوف الصادؽ الذي كاف لي خير عوف في جمع البيانات البلزمة لمدراسة
 

وأقؼ بإجبلؿ مقدمًا شكري الكبير وحبي إلى سكرتيرة كمية التربية في جامعة بيت لحـ األخت الفاضمة 
سامية سرور التي قدمت لي العوف والمساعدة ولـ تأؿ جيدًا ولـ تكؿ طواؿ فترة دراستي حتى وصمت 

. لنيؿ درجة الماجستير
 

وال يسعني إال أف اقدر عاليًا التعاوف والدعـ المعنوي الذي قدمو لي زمبلئي وأخص بالذكر المربي 
بدر رفعت دويكات، ىياـ عبلوي، جورجيت ربضي، ايماف عمرو واألب . الرياضي أميف زيت، د

. نضاؿ قنزوعة
 

وختامًا اثمف كؿ الجيود المخمصة التي ساىمت في إنجاح ىذا العمؿ فميـ جميعًا كؿ الشكر والتقدير 
. واالحتراـ

سمر األعرج 
 



  ج

الممخص 
 

ىدفت الدراسة التعرؼ الى معوقات تولي المرأة العربية مراكز قيادية في المجاؿ الرياضي مف وجية 
وكذلؾ .  نظر القادة الرياضييف في مجالس إدارة االتحادات الرياضية في الدوؿ العربية اآلسيوية

التعرؼ الى ىذه المعوقات تبعا لمتغيرات الدراسة وىي الدولة ونوع االتحاد والجنس والحالة االجتماعية 
. والمؤىؿ العممي والخبرة في االتحاد والممارسة الرياضية وطبيعة المينة الرئيسية

 
وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي لمبلءمتو طبيعة ىذه الدراسة، وتكونت  عينة الدراسة مف 

عضوًا اختيروا بالطريقة العشوائية لتمثيؿ اكبر شريحة ممكنة مف  القادة الرياضييف في مجالس  (251)
كما استخدمت .  (فمسطيف، األردف، لبناف، سوريا)إدارة االتحادات الرياضية في الدوؿ العربية اآلسيوية 

العممي والميارات القيادية )محاور ىي  (3)فقرة موزعة عمى  (49)الباحثة استبانة مكونة مف 
 محكمًا مف 16وتـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة مف خبلؿ عرضيا عمى .  (واالجتماعي والشخصي

 Cronbach)ذوي االختصاص، وتـ حساب معامؿ ثبات أداة الدراسة باستخداـ معادلة كرونباخ الفا 

Alpha) ولئلجابة عف أسئمة الدراسة تمت المعالجة اإلحصائية باستخداـ  (0.94)  حيث بمغت قيمتو
 واختبار تحميؿ التبايف t-testالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية واختبار 

.  لممقارنات الثنائية البعدية(Tukey) واختبار توكي One Way ANOVAاألحادي 
 

أظيرت نتائج الدراسة أف مف أىـ المعوقات التي تواجو المرأة العربية في تولييا مراكز قيادية في 
، أما في المحور "سيادة النظرة المجتمعية الذكورية في قيادة المؤسسات الرياضية"المجاؿ الرياضي ىي 

أما في المحور ". توفر فرص النمو الميني لمرجؿ أكثر مف المرأة"العممي والميارات القيادية ىي 
". افتقار المرأة لمقدرة المالية البلزمة لموصوؿ لمراكز قيادية رياضية"الشخصي فكانت أىـ المعوقات 

. كما وأظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائيًا فقط تعزى لمتغير الحالة االجتماعية ولصالح المطمقيف
 

وأوصت الباحثة بتطوير البيئة التنظيمية وتفعيؿ القوانيف واإلجراءات في المجاف الوطنية االولمبية 
. واالتحادات الرياضية لزيادة مشاركة المرأة في اإلدارة والقيادة الرياضية
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ABSTRACT 
 

The study aims at identifying the obstacles that face Arab Women with 

Leading Positions in the Field of Sport in the Asian Arab Countries from the 

perspective of sport leaders in Executive boards of Sport Federations and to 

identify these obstacles in the light of the study’s variables (country, 

federation type, sex, marital status, qualifications, experiences in sport 

federation, sport participation and occupation). 
 

The researcher employed the descriptive approach since it suits the nature of 

the study.  The sample consisted of (251) members chosen randomly to 

represent the largest possible sample of sport leaders in the Executive Board 

of Sport Federations in Asian Arab Countries (Palestine, Jordan, Lebanon, 

Syria). 
 

A questionnaire was designed that consisted of (49) paragraphs, distributed 

over three dimensions of academic and leadership skills, social and personal.  

The tool was validated by (16) experts and specialists referees.  The reliability 

of the study tool was calculated according to Cronbach Alpha formula, the 

total reliability coefficient was (0.94). 
 

In order to analyze the responses of the members of the study sample, the 

means, standard deviations, t-test, one way ANOVA and Tukey tests were 

calculated using the statistical package for social sciences (SPSS). 
 

The study revealed that men’s strong social networks continue to act as a 

barrier to women’s entry to sport field, these barriers not only reproduce the 

masculine culture in the organizations but also have an influence throughout 

the sport system, which makes it easier for men within the network to gain 

access to leadership positions.  Significant differences were found in due to 

marital status. 
 

Recommendations were presented to National Olympic Committees and Sport 

Federations to develop their structural measures and policies to support the 

participation of Arab women in leadership positions in sports field. 



1 

 
الفصل األول 

 
خمفية الدراسة ومشكمتيا 

 
  مقدمة 1.1
 

أخذت الرياضة تمعب دورًا ىامًا في العممية التربوية في المجتمع وتعتبر أحد فروع التربية العامة حيث 
تساىـ في بناء اإلنساف المتكامؿ عف طريؽ نشاطاتيا المتعددة وتنمية الحياة االجتماعية، والمقدرة عمى 

فالتربية الرياضية جزء أساسي مف التربية . التفكير باإلضافة لعنايتيا بصحة ونمو األعضاء الحيوية
العامة تعد الفرد لمحياة والمجتمع وعف طريقيا يمكف اف تحقؽ أىداؼ التربية فيي تسعى لتكويف 

شخصية الفرد وتعمؿ عمى كؿ ما يساعد ىذه الشخصية في النمو، وتأىيمو ليصبح مواطنًا في مجتمع 
. يفيـ معنى الواجب والحؽ واإلنسانية والمثؿ األعمى واألخبلؽ

 
وتبدلت نظرة المجتمع لمرياضة في سياؽ التطور العاـ لممجتمع المعاصر مف النظرة المحدودة كحدث 
وحركة ومنافسة ونتائج، إلى مجاؿ واسع وغني وىاـ يشكؿ واحدًا مف الدعامات اليامة لمبلمح ىذا 

وأصبح ليا .  الخ..المجتمع وأصبحت الرياضة سياسة وثقافة واقتصادًا وتربية وصحة وذوقًا وأخبلقاً 
. نظريات ومدارس كأي عمـ مف العموـ

 
وىكذا برزت أىمية الرياضة كبقية مجاالت الحياة األخرى واحتاجت إلى إدارة وتنظيـ، فوجود عدد مف 

المبلعب والصاالت والمراكز، ومجموعة مف األدوات واألجيزة واالمكانيات، وكمية مف األمواؿ 
والميزانيات، وعدد مف الموظفيف والعامميف مف فئات الشعب ومختمؼ التخصصات الرياضية، وتنوع 

الرياضات والبلعبيف، ال تكفي لتكويف مشروعات أنشطة في ميداف التربية فبل بد مف وجود القائد الممـ 
(. 1994خضور، )بمبادىء اإلدارة التربوية حتى يتمكف عف طريقيا اف يقـو بعممو عمى خير وجو 

 
وتزداد الحاجة مع مبلحظة تعاظـ دور الرياضة في شؤوف المجتمع وقضايا األمة، إضافة إلى دورىا 
البارز عمى الساحة الدولية، بعد أف ثبت اف تقدـ الرياضة أو تأخرىا في العالـ العربي مرتبط الى حد 

وأف الحركة الرياضية العربية عبر تاريخيا قامت بجيد عدد مف . كبير بمستوى القيادات الرياضية
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قطب، )األفراد تطوعوا وحمموا راية الحركة الرياضية في أصعب الظروؼ عمى حساب وقتيـ وجيدىـ 
1984 .)

 
أنو ربما انتيت مرحمة القيادات الفردية وانتقمت إلى العمؿ القيادي الجماعي  (2003)وترى اليتمي 

ولكف ذلؾ ال يعني ابدًا تجاوز قيمة القيادة الفردية بؿ أصبح مطموبًا في كؿ قائد رياضي أف تتوفر فيو 
مزيٌد مف الشروط والمواصفات لتمكنو مف العمؿ ضمف إطار القيادة الجماعية وتعمقت المسؤولية 

فالقيادة اإلدارية في مجاؿ العمؿ الرياضي تعد حجر .  وتوسعت وأخذت شمواًل أبعد مما كانت عميو
فالقادة .  الزاوية الذي قد يرتكز عميو النجاح التاـ لمعممية اإلدارية في األنشطة الرياضية المختمفة

اإلداريوف يمعبوف دورًا ىامًا وحيويًا في قيادتيـ لؤلفراد فعمييـ يقع عبء تحقيؽ األىداؼ المرجوة 
فبل بد مف وجود اإلنساف القادر عمى مواجية التحديات الصعبة ولديو الكفاءة .  لممؤسسة الرياضية

والدراية واإلخبلص لمقياـ بواجباتو، وأف يتميز بقوة الشخصية والقدرة عمى التأثير في اآلخريف وتوجيو 
. أفكارىـ وسموكيـ نحو تحقيؽ ىدؼ محدد لصالح المجموعة التي يتولى قيادتيا

 
أف المرأة إنساف ليا الحؽ في القيادة كما لمرجؿ وفي مختمؼ المجاالت،   (2004)وتشير عيسى 

فالمرأة شريكة الرجؿ في مسار البقاء وما كاف الرجؿ بقادر وحده عمى مجابية كؿ تحديات الطبيعة في 
. العمـ والعقؿ وبناء الوجود اإلنساني في كؿ منطمقاتو ومتطمباتو

 
وقد عممت المرأة ومنذ بداية التاريخ ما استطاعت مع وضعيا الطبيعي وظروفيا ومستجدات الحياة 

. اإلنسانية، فقويت في مجاالت وضعفت في مجاالت وامتنعت أو منعت عف الوصوؿ إلى أخرى
وظمت تواصؿ مسيرتيا لتعيش وتحيا وىي تشارؾ الرجؿ الحياة حينًا، وتنافسو فييا حينًا وربما تتفوؽ 

ولمرجؿ ميولو وطموحاتو ولممرأة .  وما ذلؾ إال بدافع حب العيش والبقاء وتحقيؽ الذات. عميو أحيانا
أيضا ميوليا وطموحاتيا وما كاف ألي منيما أف يضع حدًا في طريؽ األخر إلى بناء وجوده وما كاف 

(. 1992كاظـ، )ألحد منيما أف يمنع اآلخر مف أف يحيا سعيدًا وقائدًا مبدعًا 
 

وال يمكف ألحد أف ينكر الدور الذي مارستو المرأة عبر تاريخيا الطويؿ ولكنيا تعرضت خبلؿ ذلؾ إلى 
الكثير مف التيميش ليا ولمكانتيا ودورىا في المجتمع الذي ما زاؿ ينظر إلى المرأة باعتبارىا الطرؼ 

: الضعيؼ الذي يحتاج إلى حماية ورعاية، والبيانات التالية تبيف ذلؾ
 

 الى اف مجموع عدد 2008فتشير اإلحصاءات الواردة مف وزارة الشباب والرياضة الفمسطينية لمعاـ 
اتحادًا اولمبيًا وغير اولمبي  (33)عضوًا في  (297)األعضاء في االتحادات الرياضية الفمسطينية يبمغ 
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(.  19)، بينما بمغ عدد األعضاء اإلناث (278)ونوعي لؤللعاب المختمفة، بمغ عدد األعضاء الذكور 
اتحادات رياضية  (9)وبمغ عدد األعضاء في االتحادات الرياضية التي تضـ عناصر نسائية وعددىا 

( 19)، وعدد األعضاء اإلناث منيـ %76.5أي ما نسبتو  (62)عضوًا، عدد األعضاء الذكور  (81)
%. 23.4أي ما نسبتو 

 الى اف مجموع عدد األعضاء 2007كما تشير االحصاءات الواردة مف المجنة االولمبية األردنية لمعاـ 
اتحاد رياضي لؤللعاب الرياضية  (34)عضوًا في  (295)في االتحادات الرياضية األردنية بمغ 

بينما عدد األعضاء  (265)المختمفة االولمبية وغير االولمبية والنوعية، بمغ عدد األعضاء الذكور 
، وبمغ عدد األعضاء في االتحادات الرياضية االولمبية التي تنظـ برامج رياضية لمجنسيف (30)اإلناث 
مف  (20)و % 84مف الذكور أي ما نسبتو  (102)عضوًا،  (122)اتحادًا رياضيًا  (13)وعددىا 

وضـ مجمس إدارة المجنة االولمبية ممثبًل ليذا االتحادات امرأتيف مف  (%16)اإلناث أي ما نسبتو 
.    عضواً 16أصؿ 

 الى اف مجموع عدد األعضاء 2007كما تشير اإلحصاءات الواردة مف المجنة االولمبية المبنانية لمعاـ 
اتحادا رياضي لؤللعاب الرياضية  (32)عضوًا في  (239)في االتحادات الرياضية المبنانية بمغ 

بينما بمغ عدد األعضاء  (222)المختمفة االولمبية وغير االولمبية والنوعية، بمغ عدد األعضاء الذكور 
( 12)وبمع عدد األعضاء في االتحادات الرياضية التي تضـ عناصر نسائية وعددىا  (17)اإلناث 

وعدد األعضاء اإلناث % 82أي ما نسبتو  (79)عضوًا، عدد األعضاء الذكور  (96)اتحادًا رياضيًا 
%.   18اي ما نسبتو  (17)منيـ 

أما بالنسبة لئلحصاءات السورية فكاف مف الصعوبة الحصوؿ عمى أعداد األعضاء في االتحادات 
. الرياضية لعدـ قياميـ بإجراء انتخابات حديثة لبلتحادات الرياضية

 
رغـ أف المرأة في ببلدنا العربية قد تولت العديد مف المواقع اإلدارية في  (1994)وتؤكد الصالحي 

.   معظـ المؤسسات، لكنيا ال تزاؿ حتى ىذه المحظة تواجو الكثير مف المعوقات
 

أف مشاركة المرأة في النشاط الرياضي يعد مظيرًا مف مظاىر التقدـ  (2005)كما تبيف عبد الجميؿ 
الحضاري بجميع المجتمعات ويعكس آثاره االيجابية عمى الصحة العامة والمياقة البدنية والنفسية 

. وبالتالي عمى  األسرة والمجتمع بصورة عامة
 

وقد شكؿ دخوؿ المرأة  بعض المناصب القيادية في الرياضة إنجازًا ىامًا حيث قررت المجنة األولمبية 
في المجاف االولمبية واالتحادات الرياضية % 20الدولية بضرورة تواجد عنصر نسوي عمى األقؿ 

لكف دخوؿ المرأة في جميع المجاالت الرياضية لـ يتـ إال في . (I.O.C. 2000)المختمفة واألندية 
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بعض المؤسسات الرياضية التربوية في العالـ العربي وتحت ضغوطات وصعوبات كثيرة ابتدأ مف 
البيئة المغمقة ونظرة المجتمع إلى المرأة كربة بيت فقط وأي نشاط غير ذلؾ يواجو بالسمبية وىذه 

فنجد الكثير مف . الظروؼ قد تمنع بعض القيادات النسوية الرياضية مف االستمرارية في العمؿ اإلداري
المعوقات االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي تواجو انخراط المرأة في العمؿ الرياضي تحتاج إلى 
دراسة لمتوصؿ إلى استراتيجية لتعزيز دور المرأة في القيادة الرياضية وتسميط الضوء عمى اإلنجازات 
والنشاطات التي حققتيا المرأة في تولي مناصب قيادية رياضية وقدرتيا عمى التأثير الخبلؽ في الواقع 
الرياضي التي تنشده وىي األقدر عمى تفيـ واستيعاب القضايا الرياضية التي يقوـ عمييا بناء األجياؿ 

. القادمة
 

 مشكمة الدراسة 2.1
 

كمديرة لمدائرة الرياضية في جامعة بيت )وجدت الباحثة مف خبلؿ موقعيا اإلداري في المجاؿ الرياضي 
لحـ، وأمينة سر االتحاد الفمسطيني لمتنس والمديرة الفنية لممنتخب الفمسطيني النسوي لكرة القدـ 

أف ىناؾ العديد مف المعوقات التي تقؼ حاجزًا أماـ تفعيؿ  (وعضويتيا في المجنة االولمبية الفمسطينية
. دور المرأة في المجتمع الرياضي

 
كما أف انخراط الباحثة في المؤتمرات الرياضية لممرأة في العالـ العربي وحضورىا لدورات رياضية 
عربية ودولية أدى إلى الخوض في ىذه المعوقات التي تعترضيا كامرأة قيادية وأـ وزوجة فيي 

المسؤولة عف عممية التوفيؽ بينيا وسوؼ تعاني مف تغيرات عمى الصعيد االجتماعي أكثر مف الرجؿ 
. مما ينعكس عمييا نفسياً 

 
ويعاني مجتمعنا العربي بصفة عامة والفمسطيني بصفة خاصة مف ندرة القياديات في المجاؿ الرياضي 
المتخصصات في اإلدارة الرياضية رغـ انتشار مؤسسات التعميـ العالي إذ ينقصيف التدريب الكافي في 

دارة  القيادة في المجاؿ الرياضي، العمميات اإلدارية واتخاذ القرار، مدخؿ في التشريعات والقوانيف، وا 
. الخ..الييئات الرياضية

 
 أف االتجاىات والمعايير االجتماعية وأنظمة وقوانيف المؤسسات، (Lumpkin, 1984)ويرى 

. وسياسات التعييف عوامؿ تؤثر في فرص قبوؿ المرأة لتولي مراكز قيادية
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وكذلؾ تواجو القياديات عراقيؿ كثيرة مف سياسية ودينية واقتصادية وبالرغـ مف ضماف المساواة بيف 
الجنسيف دستوريًا في الدوؿ العربية، فاف التمييز عمى أساس النوع ىو المييمف عمى الممارسة العممية 

إلى أقصى حد، ومف المتوقع تفاقـ الفجوة نتيجة تدىور األوضاع االجتماعية واالقتصادية المرتبط 
(. 2002الباز، )بسياسات العولمة إلتي تعتبر النساء والفتيات مف أوائؿ ضحاياىا 

 
ورغـ كؿ ما اكتسبتو المرأة مف حقوؽ عمى مر التاريخ فانيا ما زالت ميمشة مف مشاريع التنمية 
البشرية التي تنيض بيا الدوؿ العربية، فما زالت المرأة غير متساوية تمامًا مع الرجؿ في الفرص 

المتاحة أماـ الطرفيف عمى أرضية الكفاءة والقدرة وما زالت منقوصة في الحقوؽ السياسية فيي بعيدة 
فالمرأة في مختمؼ دوؿ العالـ ال تحظى بنفس الفرص المتاحة أماـ . عف مراكز القيادة وصنع القرار

ميدي، )الرجؿ وىو ما ينعكس عمى ممارستيا لحقوقيا السياسية واالقتصادية عمى وجو الخصوص 
2007.) 

 

ورغـ القرارات السياسة في بعض الدوؿ العربية التي تفرض وجود المرأة في المناصب الرياضية إال 
 .أنيا تمنع حتى اآلف عمى المرأة الوصوؿ إلى راس القيادة الرياضية

 
وفي ضوء ذلؾ جاءت ىذه الدراسة لمكشؼ عف معوقات تولي المرأة العربية مراكز قيادية في المجاؿ 

. الرياضي مف وجية نظر القادة الرياضييف في مجالس إدارة االتحادات الرياضية العربية اآلسيوية
 

  أسئمة الدراسة 3.1
 

: حاولت ىذه الدراسة اإلجابة عف التساؤالت التالية
 

 الَعربية في تولييا َمراِكز قيادية في الَمجاؿ الرياضي في الدوؿ المرأةما أَىـ الُمعوقات التي تواجو  .1
 ؟ مف وجية نظر القادة الرياضييف في مجالس إدارة االتحادات الرياضيةالعربية اآلسيوية

 

ىؿ تختمؼ تقديرات القادة الرياضييف في مجالس إدارة االتحادات الرياضية في الدوؿ العربية  .2
اآلسيوية عمى معوقات تولي المرأة العربية مراكز قيادية في المجاؿ الرياضي تبعا لمتغيرات 

الدولة ونوع االتحاد والجنس والحالة االجتماعية والمؤىؿ العممي والخبرة في االتحاد )الدراسة 
. (والممارسة الرياضية وطبيعة المينة الرئيسية

 

  فرضيات الدراسة 4.1
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 :لئلجابة عف السؤاؿ الثاني صيغت الفرضيات اآلتية

 
في متوسطات استجابات  (=0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1

العينة لدرجة معوقات تولي المرأة العربية مراكز قيادية في المجاؿ الرياضي في الدوؿ العربية 
 .اآلسيوية تعزى إلى متغير الدولة

في متوسطات استجابات  (=0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
العينة لدرجة معوقات تولي المرأة العربية مراكز قيادية في المجاؿ الرياضي في الدوؿ العربية 

. اآلسيوية تعزى إلى متغير نوع االتحاد
في متوسطات استجابات  (=0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3

العينة لدرجة معوقات تولي المرأة العربية مراكز قيادية في المجاؿ الرياضي في الدوؿ العربية 
. اآلسيوية تعزى إلى متغير الجنس

في متوسطات استجابات  (=0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .4
العينة لدرجة معوقات تولي المرأة العربية مراكز قيادية في المجاؿ الرياضي في الدوؿ العربية 

. اآلسيوية تعزى إلى متغير الحالة االجتماعية
في متوسطات استجابات  (=0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .5

العينة لدرجة معوقات تولي المرأة العربية مراكز قيادية في المجاؿ الرياضي في الدوؿ العربية 
اآلسيوية تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي 

في متوسطات استجابات  (=0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .6
العينة لدرجة معوقات تولي المرأة العربية مراكز قيادية في المجاؿ الرياضي في الدوؿ العربية 

. اآلسيوية تعزى إلى متغير سنوات الخبرة في االتحاد
في متوسطات استجابات  (=0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .7

العينة لدرجة معوقات تولي المرأة العربية مراكز قيادية في المجاؿ الرياضي في الدوؿ العربية 
. اآلسيوية تعزى إلى متغير الممارسة الرياضية

في متوسطات استجابات  (=0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .8
العينة لدرجة معوقات تولي المرأة العربية مراكز قيادية في المجاؿ الرياضي في الدوؿ العربية 

 .اآلسيوية تعزى إلى متغير طبيعة المينة الرئيسية
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  أىداف الدراسة 5.1
 

: ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى
  معوقات تولي المرأة العربية مراكز قيادية في المجاؿ الرياضي مف وجية نظر القادة الرياضييف في

 .مجالس إدارة االتحادات في الدوؿ العربية اآلسيوية

  اختبلؼ ىذه المعوقات تبعا لمتغيرات الدراسة، الدولة ونوع االتحاد والجنس والحالة االجتماعية
 .والمؤىؿ العممي والخبرة في االتحاد والممارسة الرياضية وطبيعة المينة الرئيسية

  أىـ المعوقات التي تواجو المرأة العربية في تولييا مراكز قيادية في المجاؿ الرياضي في المحور
 .العممي والميارات القيادية والمحور االجتماعي والمحور الشخصي

 أعمى درجات المعوقات في كؿ فقرات االستبانة. 

 
  أىمية الدراسة 6.1
 

: تكمف أىمية الدراسة في ما يأتي
 ىي أوؿ دراسة في فمسطيف تبحث موضوع المرأة – في ضوء عمـ الباحثة –تعتبر الدراسة الحالية  .1

 .العربية في القيادة الرياضية

ستشكؿ ىذه الدراسة مصدرا لممعمومات الحديثة والشاممة في العالـ العربي التي تيتـ بموضوع  .2
. المرأة العربية و القيادة الرياضية

فتح آفاؽ لدراسات عبر ثقافية في ىذا الموضوع وموضوعات أخرى بتقريب وجيات النظر لدى  .3
 .الباحثيف العرب

االسياـ في تشكيؿ الوعي حوؿ ضرورة تقبؿ تولي المرأة مراكز قيادية في المجاؿ الرياضي ودورىا  .4
جراءات تمكنيـ مف انجاز ذلؾ  .في صنع القرار وتبني آليات وا 

المساىمة في التخطيط العممي لمواجية المعوقات التي تيدد دور المرأة العربية في تولي المياـ  .5
 .القيادية الرياضية

 
  محددات الدراسة 7.1
 

مكانية تعميـ نتائجيا في ضوء المحددات التالية : تحددت الدراسة وا 
اقتصرت الدراسة عمى القادة الرياضييف في مجالس إدارة االتحادات الرياضية لؤللعاب : البشرية .1

. الجماعية والفردية المعتمدة رسميًا في البرنامج األولمبي لكبل الجنسيف
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 .نفذت الدراسة عمى العينة المذكورة اعبله مف فمسطيف واألردف وسوريا ولبناف : المكانية .2

 .2007/2008طبقت ىذه الدراسة في الفصؿ الثاني والفصؿ الصيفي مف العاـ الدراسي : الزمانية .3

 .اقتصرت عمى المفاىيـ والمصطمحات الواردة في الدراسة: المفاىيمية .4

اقتصرت عمى أداة الدراسة ودرجة صدقيا وثباتيا وعمى مجتمع وعينة الدراسة : اإلجرائية .5
. والمعالجات اإلحصائية المستخدمة

 
 مصطمحات الدراسة 8.1
 

. ىي العقبات التي تقؼ حاجزًا دوف تولي المرأة مراكز قيادية: *معوقات تولي القيادة
 

ىي ىيئة رياضية تتكوف مف اتحادات األلعاب الرياضية التي تدير األلعاب المدرجة : *المجنة االولمبية
وتعتبر المجنة االولمبية مف .  في البرنامج االولمبي بيدؼ تنظيـ النشاط الرياضي االولمبي في الدولة

الييئات الخاصة ذات النفع العاـ ويكوف ليا الشخصية االعتبارية وىي التي تمثؿ الدولة في الدورات 
. االولمبية العالمية والقارية واإلقميمية

 
اتحاد المعبة الرياضية ىيئة تتكوف مف األندية الرياضية ومراكز الشباب التي : *االتحادات الرياضية

توافؽ عمى انضماميا الجية اإلدارية المختصة والييئات الرياضية التي ليا نشاط في لعبة ما بقصد 
. تنظيـ وتنسيؽ ىذا النشاط بينيا والعمؿ عمى نشر المعبة ورفع مستواىا الفني

 
مجموعة مف األفراد يربطيـ ببعض ىدؼ ىو انجاز ميمة ما ال يمكف "ىي : المؤسسة الرياضية

تحقيقيا إذا قاـ األفراد منفصميف، ولكؿ مؤسسة عمميا األساسي، ويطمؽ عمى ىذا العمؿ اليدؼ أو 
مقصد المؤسسة ويحدد عمؿ أو ىدؼ المؤسسة نوع الييكؿ التنظيمي الذي ستتخذه، كما يحدد الييكؿ 

عبد )" التنظيمي لممؤسسة وظيفة كؿ فرد باإلضافة إلى عبلقة الفرد باألفراد اآلخريف في المجموعة
(. 88، ص 2004المقصود والشافعي، 

 
يشكؿ جميع القطاعات المسؤولة عف رعاية الفرد وتربيتو جسميًا وعقميًا واجتماعيًا : "المجال الرياضي

(. 699، ص 1998حسيف، )" في مناخ تربوي ونفسي صحيح، وذلؾ منذ والدتو وحتى شيخوختو
 
 

*
 تعريف اجرائي  
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*االتحادات الرياضية االولمبية
  ىي االتحادات الرياضية لؤللعاب الجماعية والفردية المعتمدة مف قبؿ :

المجنة االولمبية الدولية وتدخؿ في مسابقات األلعاب األولمبية، وتنظـ وتدار وفؽ القوانيف والتعميمات 
. لؤللعاب االولمبية

 
ىي االتحادات الرياضية التي تمارس ألعابًا رياضية ال تدخؿ ضمف :  *االتحادات الرياضية النوعية
. مسابقات األلعاب االولمبية

 
مجموعة األعضاء الذيف يشكموف مجمس اإلدارة لبلتحاد الرياضي : *مجالس إدارة االتحادات الرياضية

. وفؽ نظاـ االتحادات الرياضية بطريقة التعييف واالنتخاب
 

العممية التي يقـو بيا فرد مف أفراد جماعة رياضية منظمة بتوجيو سموؾ األفراد : *القيادة الرياضية
الرياضييف أو األعضاء المنضميف لمجماعة الرياضية مف اجؿ دفعيـ برغبة صادقة نحو تحقيؽ ىدؼ 

. مشترؾ بينيـ
 

 
*
 تعريف اجرائي  
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الفصل الثاني 

 
والدراسات السابقة  (اإلطار النظري)األدب التربوي 

 
:  اشتمؿ ىذا الفصؿ عمى قسميف رئيسيف

. يبيف األدب التربوي المتعمؽ بموضوع الدراسة: القسـ األوؿ -
 .(العربية واألجنبية)يتناوؿ الدراسات السابقة : القسـ الثاني -

 
األدب التربوي المتعمق بموضوع الدراسة : أواًل 

 
   األدب التربوي المتعمق باإلدارة و القيادة الرياضية1.2

 

 مفهوم اإلدارة الرياضية
 

أصبحت االدارة عممية ىامة في المجتمعات الحديثة وتزداد أىميتيا بزيادة مجاؿ النشاطات البشرية وقد 
حاوؿ رجاؿ الفكر اإلداري تحديد معنى اإلدارة ومكوناتيا ليسيؿ فيميا وتعمـ مناىجيا ومف تعاريؼ 

: اإلدارة المستخدمة
أحمد، )" نوع مف الجيد البشري المتعاوف الذي يتميز بدرجة عالية مف الرشد" ىي Doitتعريؼ 
(. 12، ص 2003

." تنفيذ األعماؿ بواسطة اآلخريف عف طريؽ تخطيط وتوجيو مجيوداتيـ، ورعايتيـ"عرفيا ىواري بأنيا 
(. 12، ص 2003أحمد، )

وظيفة يتـ بموجبيا رسـ السياسات والتنسيؽ بيف األنشطة وتصميـ الييكؿ " ىي Sheldonتعريؼ 
 (.13، ص 1997عقيمي، )" التنظيمي ليا، والقياـ بأعماؿ الرقابة عمى كافة أعماؿ التنفيذ

 
فالتربية الرياضية كبقية شؤوف الحياة األخرى تحتاج الى إدارة وتنظيـ مميز، وقد قاـ المختصوف في 
شؤوف اإلدارة الرياضية بعرض مواضيع و نظريات يمكف أف تنسجـ مع الجوانب التطبيقية العممية 
وبيذا فاف ميمتيـ ىذه تحدد في عمميات تحميؿ وتخطيط وتقرير ومراقبة المسائؿ األساسية اليومية 

المتعمقة باتجاىات تطور حقؿ التربية الرياضة عمى ضوء الخبرة المجتمعة والتي تتجمع نتيجة لمعمؿ 
 .اإلداري
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: أىداؼ اإلدارة الرياضية بما يمي  (2007)لخصت الديواف 
تحقيؽ انجازات رياضية عالية  -
 .محاولة جذب واحتواء البلعبيف لممارسة األنشطة الرياضية بشكؿ متواصؿ ومنظـ -

 .تكثيؼ جيود البلعبيف والمدربيف واإلدارييف مف أجؿ الحصوؿ عمى النتائج الرياضية المتقدمة -

فميس باالمكاف تحقيؽ أي تطور ممموس في أي حقؿ مف حقوؿ التربية الرياضية اذا لـ يصاحب ذلؾ 
عمؿ إداري جيد يستند الى مبادىء اإلدارة العممية الحديثة بيذا فاف العمؿ اإلداري ىو احد عوامؿ 

. التطور األساسية في حقؿ التربية الرياضية بشكؿ عاـ
والتطور الذي حصؿ عمى التربية الرياضية مؤخرًا جعميا تستعيف باألسموب العممي لمعالجة أمورىا 

وحؿ مشاكميا فكاف لزامًا عمييا اف تمجأ الى التنظيـ المبرمج واإلدارة الجيدة كفف وعمـ لتنظيـ مختمؼ 
. أنشطتيا،  وىي فف، وعماد ىذا الفف حسف التخطيط والتنظيـ

تعتبر اإلدارة الرياضية مف أىـ مقومات التطور الرياضي العممي الحديث، ألنيا األداة الفاعمة في زيادة 
. اإلنجاز الرياضي وتطويره كمًا ونوعًا وىي تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقويـ لكؿ األنشطة الرياضية

واإلدارة الرياضية ألي لعبة مف األلعاب الرياضية تعتبر عنصرًا أساسيا مف العناصر التي تسعى لتقدـ 
وازدىار ىذه المعبة، فيي تقود التقدـ وتعمؿ جاىدة عمى تنشيط حوافز التعبير وتنمية عواممو وتحريؾ 
متطمباتو،  وليذا فانيا مطالبة بأف تعد نفسيا وتييء أدواتيا ووسائميا لتكوف أكثر تجاوبًا مع ظروؼ 

(. 2007االسدي و ابراىيـ ، )المجتمع والبيئة 
كما أف تطور مستوى اإلنجازات كمًا ونوعًا في حقؿ التربية الرياضية ىو نتيجة منطقية تعتمد بشكؿ 

نوعية تطوير العممية اإلدارية في ىذا الحقؿ، فكيفما تكوف القيادة تكوف : رئيسي عمى عوامؿ كثيرة منيا
اإلنجازات،  وبذلؾ يجب إعطاء الفعالية اإلدارية أىمية كبيرة، ألف اإلداري الناجح في ىذا الحقؿ ىو 

بذلؾ القدر مف األىمية كالمدرب الناجح،  ذلؾ أف التدريب والمسابقة يمكف فقط أف تكوف فاعمة ومؤثرة 
عندما يكوف العمؿ اإلداري الخاص بمسألة تنفيذىا قد أحاط بكؿ جوانب وظروؼ التنفيذ المطموب 

وعند التكمـ في موضوع اإلدارة في حقؿ كحقؿ التربية .  وعمى أكمؿ وجو وبأقؿ كمفة وفي وقت محدد
الرياضية فانو يجب تأكيد الفعالية اإلدارية أي مقدار ما ينجزه اإلداري أكثر مف االىتماـ بما يعممو 

(.   1992نشواف،)
 

 :أف اإلدارة الرياضية تتضمف أربع مكونات أساسية وىي (2005)وقد أشارت الشنطي 
العامؿ البشري  -
 العامؿ الجماعي -

 المنظمة والتي تعمؿ اإلدارة ألجميا -
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 القائد اإلداري -

 
بأف اإلدارة الرياضية تعتمد عمى الميارات األساسية  (2005)والشنطي  (2006)كما أشار أيمف 

: اآلتية
 :الميارات الفنية (1

التفيـ الكامؿ والكفاءة في نوع خاص مف الفعاليات، وىي تتضمف معمومات خاصة وقابمية كبيرة 
. لمتحميؿ في ذلؾ االختصاص، والقدرة عمى كيفية استخداـ التقنيات في المجاؿ الرياضي

 :الميارات اإلنسانية (2

القابمية الدقيقة لمعمؿ بشكؿ فعاؿ كمجموعة واحدة مف العامميف لغرض تعاوف وتجانس تاـ في ذلؾ 
الفريؽ الذي يعمؿ معو أيضًا،  وتتضمف معرفة اآلخريف والقدرة عمى العمؿ معيـ بشكؿ فعاؿ 

 .وبعبلقة جيدة

 :ميارة االستيعاب الفكري (3

القدرة عمى ربط األجزاء الدقيقة وىذا يعني النظرة الشاممة والكمية لممنظمة التي يعمموف فييا وكيفية 
. اعتماد أقساـ تمؾ المنظمة عمى بعضيا البعض

 
اف إدارة التربية الرياضية تعتبر مف أىـ وأصعب الوظائؼ اإلدارية في اي مجتمع يسعى لرعاية شبابو،  
وبذلؾ فيي تعتمد في الدرجة األولى عمى القادة واإلدارييف والمشرفيف والموظفيف، وجميع العامميف في 

مجاالتيا وميادينيا الواسعة، كما وتعتمد عمى المؤسسة بالدرجة الثانية،  وعمى المنشآت والمرافؽ 
. والمعدات واألدوات بالدرجة الثالثة

 
وىكذا نرى اف اإلدارة الرياضية تعني استخداـ العمـ في تنظيـ وتدريب السموؾ اإلنساني والتي يسعى 

. الستخداـ العناصر المادية والبشرية بكفاءة عالية لتحقيؽ اإلنجازات الرياضية
 

المبادىء األساسية لإلدارة الرياضية 
 

براىيـ  إلى كيفية تطبيؽ ىذه المبادىء في إدارة جميع المؤسسات بما في  (2007)تطرؽ األسدي وا 
ذلؾ الرياضية دوف النظر لحجميا وطبيعتيا عمى أساس أف جميع األعماؿ تتشابو في أىدافيا 

وعممياتيا الرئيسة، إال أف المشكمة ىي في اختيار المبادىء التي تتفؽ وخدمة األىداؼ الخاصة بتمؾ 
:-  الجية، وتتمخص ىذه المبادىء التي تساعد في خمؽ اإلدارة الناجحة فيما يأتي

 مبدأ التوازف (1



13 

يجب اف تكوف المؤسسة الرياضية ابتداًء مف المجنة االولمبية او االتحادات او االندية الرياضية 
متوازية لضماف النمو المناسب ليا وتحقيؽ الكفاية في إدارتيا كذلؾ نجد اف مف مياـ الرئيس 

االداري التأكد مف أف التوازف يسود المؤسسة كميا،  كما يقع عمى عاتؽ الرئيس اإلداري اف يحفظ 
. توازف مؤسستو

 
 مبدأ التبسيط (2

يجب استبعاد جميع العناصر غير الضرورية لئلدارة الناجحة وتحقيؽ العناصر الموجودة الى 
 –إف مف مزايا المؤسسات الصغيرة، كناد رياضي في احدى المحافظات  مثبًل .  أبسط شكؿ ليا

سرعة البت في االمور،  بعكس الحاؿ في المؤسسات الكبيرة كالمجنة االولمبية الوطنية بسبب أف 
التصرؼ يتناوؿ اشخاص عدة وأف ىذه المؤسسة تعمؿ الى حد كبير بمقتضى التعميمات المكتوبة 
والتقارير والسجبلت،  وىذا مما يبطىء العمؿ ويزيد النفقات مما يجعؿ الروتيف يمقي بظمو عمى 

. اإلدارة
 

 :مبدأ التخصص (3

يؤدي التخصص في الجيود الى تكويف الخبراء في ميداف النشاط المعيف بسبب أف تركيز الجيود 
يزيد مف الخبرة العممية، ويطبؽ مبدأ التخصص تطبيقًا عامًا وشامبًل في نواحي النشاط المختمفة، 
: ويقترف التخصص في الوقت الحاضر باالنجاز، ويستند مبدأ التخصص عمى الحقيقة التي تقوؿ

بينما الكثرة مف االفراد تتمكف مف انجاز .  أف القمة مف األفراد تتمكف مف انجاز اشياء عدة بدقة
. اشياء قميمة بدقة اذا كاف مجاؿ نشاطيـ صغيرًا نسبياً 

 

 :مبدأ التنميط (4

يجب اف نحدد أحسف طريقة ونعبر عنيا بوحدات محدودة او أنماط، ثـ تستخدـ كنموذج في 
. العمميات وفي التخطيط والرقابة

 

 :مبدأ الحوافز المادية (5

يجب اف تناسب المكافأة مباشرة وقيمة العمؿ المنجز،  ويشترط اف توضع مستويات عادلة 
لؤلعماؿ المنجزة،  وأف يكافأ الشخص عمى أساس ما أنجزه مف أعماؿ بالنسبة الى المستويات 

. الموضوعة
 

 

 :مبدأ العبلقات اإلنسانية (6
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تنجح اإلدارة او تفشؿ حسب طريقة معالجتيا لمعبلقات اإلنسانية في المؤسسة، وتسعى اإلدارة 
واألشخاص الى األىداؼ نفسيا فكبلىما يرغب في ازدىار المؤسسة؛ ألنو عمى ازدىارىا يتوقؼ 

كبلىما المعادلة العادلة فاإلدارة في معاممتيا مع األشخاص واألشخاص في .  أمف كؿ منيما
. اتصاالتيـ باإلدارة

تتطمب المعالجة السميمة لمعبلقات االنسانية وضع سياسات عمؿ رشيدة بشرط أف يتمسؾ بيا 
. االداريوف والمراقبوف ألف الكبلـ الشفوي ال قيمة لو في حؿ المشكبلت

 

 :مبدأ التخطيط (7

يجب أف يكوف ىناؾ تخطيط سابؽ لمتنفيذ لكي نصؿ الى عمؿ شيء لو أىميتو بطريقة فعالة،  
يحؿ التخطيط محؿ الحدس والتخميف وبذلؾ يقمؿ مف االعتماد عمى عنصر الحظ،  بجانب أنو 

ينطوي التخطيط عمى اتخاذ قرار .  يتوقع المشاكؿ وفي كثير مف الحاالت يعمؿ عمى منع حدوثيا
يحدد ما يجب عممو والكيفية التي ينفذ بيا ومكاف التنفيذ والزمف الواجب اف ينفذ فيو؛  ألف 

. التخطيط يرتب العمؿ ويحدد مراحؿ تتابعو
 

 مبدأ الرقابة (8

يجب عمى االشخاص .  يصبح التخطيط قميؿ القيمة اال حيث توجد الرقابة لتضمف تنفيذ التخطط
القائميف بالعمؿ بعد اعداد الخطط واصدار التعميمات لتنفيذىا اف يكوف لدييـ مف الوسائؿ ما 

. يمكنيـ مف ضماف التنفيذ ومف مبلحظة سير العمؿ
 

 :مبدأ القيادة (9

اف القيادة الحكيمة ىي أىـ عامؿ فردي في نجاح العمميات كافة وينطبؽ مدلوؿ ىذا المبدأ عمى 
وتنطوي القيادة .  المؤسسة كوحدة قدر انطباقة عمى اإلدارة الواحدة او جماعة مف االشخاص

وعمى المثابرة ليتـ انجاز الميمة .  الحكيمة عمى القدرة في عمؿ ما يقرر الشخص عممو
الموضوعة،  وعمى امتبلؾ الشخصية والقدرة عمى كسب تعاوف ووالء اآلخريف،  وعمى الميارة في 

. قيادة جيود االشخاص والرقابة عمييا
 

 :مبدأ السمطة (10

اف الشخص الذي يمارس السمطة يجب اف يكوف مسؤواًل عف تنفيذ كؿ األعماؿ داخؿ نطاؽ 
ال .  سمطتو وبالعكس فاف الشخص ال يعتبر مسؤواًل عف تنفيذ عمؿ ما داـ ليست لو سمطة عميو

يمكف اعتبار الشخص مسؤواًل عف نتائج معينة اال اذا كانت لو سمطة القيادة واالشراؼ عمى 
واذا اردنا اف نجعؿ فردًا مسؤواًل عف استمرار عمؿ .  الوسائؿ التي تستخدـ لموصوؿ الى تحقيقيا
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معيف او عف تنفيذ ميمة ما فيجب اف نزوده بالسمطة البلزمة لبلشراؼ عمى االشخاص الذيف 
يمارسوف ىذا النشاط، وتوجيو جيودىـ الستخداـ الوسائؿ واالمكانات التي تساعدىـ في الوصوؿ 

ويبلحظ اف االداري ال يعتبر مسؤواًل عف اعمالو فقط،  بؿ ايضًا عف اعماؿ .  الى اليدؼ
مرؤوسيو ولو فرض اف المرؤوس لـ يكف كفوءًا لمقياـ بالميمة، فاف االداري يعتبر مسؤواًل عف 
االخطاء التي تحدث لسوء اختياره لمفرد التي يجب اف تتوفر فيو الصفات البلزمة لحسف انجاز 
العمؿ المعيف،  وحيث اف اإلداري مسؤوؿ عف نتائج عمؿ اآلخريف الذيف تحت اشرافو، فاف 

. الضرورة تقتضي اعداد المرؤوسيف وتدريبيـ ومعرفة المياـ التي يصمحوف ليا
 

 :مبدأ اتخاذ القرارات (11

يجب اتخاذ القرارات عند ادنى مستوى تنظيمي ممكف لتسييؿ القياـ باألعماؿ، ويجب اف تتخذ 
القرارات بواسطة اإلدارييف والمراقبيف المختصيف بالنشاط المعيف او المشرفيف عمى األشخاص 
الذيف يقوموف بتنفيذ عمؿ ما،  اال في الحاالت غير العادية فيتطمب فف اإلدارة اعداد وتدريب 
اداري المستقبؿ، ألنو في ىذه الحالة تظير القيادة الصحيحة والقدرة عمى الحكـ عمى صبلحية 

. األفراد لمقياـ بمياـ معينة
 

 :مبدأ استخداـ القدرة اإلدارية (12

تستخدـ القدرة اإلدارية كاممة لمتخفيؼ عف كاىؿ اإلداري بتحويؿ جميع المسائؿ التي يمكف اف تنفذ 
روتينيًا الى اآلخريف،  ولو طبؽ ىذا المبدأ فاف اإلدارييف يتحرروف مف التفصيبلت التي تستغرؽ 

معظـ وقتيـ، ويتمكنوف بواسطة التقارير المرفوعة الييـ مف مرؤوسييـ تتبع جميع األعماؿ 
والوظائؼ المسؤوليف عنيا،  فيترؾ اإلداري األشياء التي تسير في مجراىا الطبيعي وشانيا بينما 

يركز اىتمامو عمى المسائؿ التي تتفاوت والمستويات الموضوعية، أو التي ال تتفؽ والخطط 
. الموضوعة لبحث وسائؿ معالجتيا وبياف كيفية التصرؼ فييا

 
البرامج واالمكانات : وىكذا يتبيف لنا اف إدارة التربية الرياضية تتعامؿ مع ثبلثة مجاالت رئيسة ىي

وىذه المجاالت الثبلثة لمتربية الرياضية تعتبر مجاالت متداخمة وغير مستقمة كؿ . (القادة)والعامميف 
منيا عف األخرى،  فالبرنامج يظؿ كممات عمى الورؽ دوف وجود االمكانات المتاحة ثـ يأخذ طريقة 
ضئيمة او غير كافية ال فائدة منيا اف لـ يحسف استخداميا،  وكذلؾ تقع عمى العامميف المسؤولية 

(. 1996درويش وآخروف، )النيائية في حسف استخداـ االمكانات وتنفيذ البرامج 
 

مفيوم القيادة والقيادة الرياضية 
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ىناؾ العديد مف التعريفات لمقيادة كونيا تعد العمود الفقري لمعممية اإلدارية ونستعرض فيما يمي بعض 

: لبعضيا وفؽ اآلتي (2003)تطرؽ المسار : ىذه التعريفات حسب ما جاء بو عمماء اإلدارة
نوع خاص مف العبلقات تتميز بالقوة يدركيا ويميزىا أفراد الجماعة، حيث يصوغ " بأنيا Gandaعرفيا 

." أحد األفراد لممجموعة نموذج سموكو، ويقبموف بو، ويمتثموف لو كسموؾ، ونشاط لممجموعة
النشاط المتخصص الذي يمارسو شخص لمتأثير في اآلخريف وجعميـ يتعاونوف " بأنيا Stogallعرفيا 

." لتحقيؽ ىدؼ يرغبوف في تحقيقو
مجموعة مف المفاىيـ المتكاممة المتناغمة "الى أف القيادة  (247، ص 1998)وأشار  الطويؿ 

والميارات الفنية واإلنسانية واالدراكية التي ال بد مف توافرىا، إضافة الى عوامؿ اخرى متداخمة تتصؿ 
بالبعد البنيوي لمفرد المتعمقة بشخصيتو، وقيمو واتجاىاتو ودوافعو التي تسيـ في مجمميا في بناء القائد 

". التربوي
خاصية مف خصائص الجماعة توكؿ فييا "بأف القيادة  (286، ص 1984)وقد أشار مرعي وبمقيس 

: يتسـ بخصائص شخصية معينة (او جماعة)مسؤولية القياـ بأنواع مف النشاطات اليامة لفرد 
كطوؿ القامة وجيورية الصوت وغيرىا مف : كالسيطرة، وضبط النفس، ومميزات جسدية معينة

". المميزات
 

سوؼ يقفز الى األذىاف وخاصة غير المتخصصيف اف  "(217، ص 1997)يقوؿ عويس واليبللي 
القيادة في مجاؿ التربية الرياضية والرياضة يمكف اف توصؼ بانيا مجموعة مف السمات والميارات 

لكف .  التي يمتاز بيا القائد،  أو ىي مجموعة مف السمات والميارات البلزمة لمقياـ بوظائؼ القيادة
ىذا المعنى منقوص ألنو ال يضع في االعتبار تعدد المواقؼ العممية وتنوعيا التي تعتبر عامبًل اساسيًا 

." في تحديد طبيعة القائد المناسب، وفي تحديد نوع القيادة البلزمة والمناسبة لمموقؼ
 

الى النظر لمقيادة مف خبلؿ طبيعة  (2005)والشنطي  (2004)و عيسى  (2004)لذلؾ تميؿ عباس 
المواقؼ واألنشطة واألدوار التي يقوـ بيا القائد نفسو،  فالقيادة ىنا اف تخرج مف كونو توجييًا وضبطًا 

وىذا يعني اف الخصائص والسمات البلزمة لنجاح القائد ثابتة،  .  واثارة سموؾ واتجاىات اآلخريف
فسمات القيادة المطموبة في موقؼ ما تختمؼ عف السمات المطموبة في موقؼ آخر،  ألف القيادة 

. تتوقؼ عمى طبيعة الموقؼ وطبيعة حاجات األتباع التي تختمؼ باختبلؼ الموقؼ واختبلؼ الجماعة
 

القيادة بأنيا القدرة عمى ممارسة نوع مف الضغط لمتأثير عمى سموؾ  Starratt (2004)وعرؼ 
 نعتبره قائدًا ألنو يستطيع أف يؤثر أفالجماعة، وسوؼ تواجينا حقيقة أف كؿ فرد في الجماعة يمكف 
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في سموؾ الجماعة،  لذلؾ نجد أف مف المفيد اف نميز بيف نوعيف مف القيادة أوليا نجـ الجماعة او 
القائد الطبيعي الذي تفرزه الجماعة،  وىو صاحب أقوى تأثير عمى سموؾ األفراد ولكف ىذا التأثير غير 
رسمي،  والنوع الثاني الرئيس الرسمي لمجماعة مثؿ كابتف الفريؽ او المدرب او المدرس مثبًل،  وغالبًا 

ما يكوف الرئيس معينا مف قبؿ السمطة، أي أنو يستمد نفوذه مف السمطة العميا، ولقد ميز انتونكيز 
(Antonakis, 2004)بيف النوعيف في األبعاد التالية  :

 
الرئاسة تقـو نتيجة لنظاـ رسمي وليس نتيجة العتراؼ تمقائي مف أعضاء الجماعة بقدرة الرئيس  (1

في تحقيؽ أىداؼ الجماعة، فالرئاسة تستمد السمطة مف قوة خارجة عف الجماعة نفسيا اي 
. التعييف

في الرئاسة يقوـ الرئيس بتحديد أىداؼ الجماعة طبقًا لمصالحو ىو حتى يحصؿ عمى اكبر  (2
 .مكسب ممكف

 .األعماؿ المشتركة او الجماعية في الرئاسة قميمة لعدـ انتشار مبدأ التعاوف وقمة التماسؾ (3

ال يوجد تقارب كبير بيف الرئيس وأعضاء الجماعة،  ويعتقد الرئيس أف تباعده عف الجماعة  (4
 .يساعده عمى إرغاميا عمى إطاعة أوامره

سمطة الرئيس مستمدة مف خارج الجماعة نفسيا وليست مف داخؿ الجماعة التي تقبؿ سمطة  (5
وعمى كؿ حاؿ تميؿ النظـ اإلدارية الحديثة التي التقريب بيف نظاـ . الرئيس خوفًا مف العقاب

 .القيادة والرئاسة بحيث يصبح الرئيس قائداً 

 
نظريات القيادة 

:  إلى نظريات القيادة التالية (2007)وقد أشار عبلوي 
: نظرية السمات الشخصية

ىي االتجاه المميز لمشخص لكي يسمؾ طريقة معينة او ىي الصفة التي يمكف عمى أساسيا : السمة
. أف نفرؽ بيف فرد وآخر

ومف أىـ .  ىناؾ العديد مف السمات التي يمكف تحديدىا بالنسبة لمقائد والتي تختمؼ مف فرد آلخر
: عيوب ىذه النظرية ما يمي

 عدـ القدرة عمى التحديد القاطع لسمات معينة لمقائد .
 عدـ تحديد األىمية النسبية لكؿ سمة. 

 اغفاليا لدور المرؤوسيف. 

 عدـ اعتبار الموقؼ. 

 عدـ القدرة عمى التنبؤ بسموؾ فاعؿ لمقائد. 



18 

: نظريات سموؾ القائد
قيادة دكتاتورية وقيادة اوتوقراطية وقيادة ديمقراطية وقيادة عدـ التدخؿ، : نظرية النماذج الثابتو لمقيادة

. ومف عيوبيا عدـ المرونة ووضع القائد في أنماط جامدة
نظـ ليكرت في القيادة 

 القائد اآلمر الناىي .
 القائد اآلمر العطوؼ. 

 الديمقراطي االستشاري. 

 الديمقراطي المشارؾ. 

: واألبحاث في المجاؿ الرياضي أسفرت عف النظـ الثبلثة التالية
 القائد المسيطر .
 القائد الديمقراطي. 

 القائد الموجو. 

: نظرية البعديف
في مجاؿ القيادة تـ التوصؿ الى عامميف ىاميف لسموؾ القيادة وليما " اوىايو"في ضوء دراسات جامعة 

:  تأثير كبير في االختبلفات بيف القادة ىما
". ىيكمو العاـ"المبادرة بتحديد العمؿ وتنظيمو 

". االىتماـ بمشاعر آخريف"مراعاة شعور التابعيف 
: نظرية الشبكة اإلدارية

في تطوير مفيـو الشبكة اإلدارية لتحديد أنواع السموؾ " جيف موتوف"و " روبرت بميؾ"يرجع الفضؿ الى 
: القائد، واستطاعا التوصؿ الى تحديد نوعيف ىاميف لسموؾ القائد ىما

  االىتماـ بالناس
 االىتماـ بالتابعيف 

وفي ضوء ذلؾ قاـ بتوضيح ىذيف النوعيف مف السموؾ عمى ىيئة شبكة ذات محوريف تحدد األنواع 
المختمفة لسموؾ القيادة وتميز بصفة خاصة بيف خمسة أنواع رئيسية لسموؾ القيادة طبقًا لموقعيا عمى 

: الشبكة اإلدارية عمى النحو التالي
  االىتماـ بكؿ مف الناس واإلنتاج : 9/9سموؾ
 اىتماـ كبير بالناس واىتماـ ضئيؿ باإلنتاج: 1/9سموؾ. 

  اىتماـ كبير باإلنتاج واىتماـ ضئيؿ بالناس: 9/1سموؾ 

  اىتماـ ضئيؿ بكؿ مف الناس واإلنتاج: 1/1سموؾ 

  اىتماـ متوسط بكؿ مف الناس واإلنتاج: 5/5سموؾ 
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: وتطبيقو في المجاؿ الرياضي يصبح كما يمي
  االىتماـ بالناس يصبح االىتماـ بالبلعبيف
 االىتماـ باإلنتاج يصبح االىتماـ باألداء 

: نظرية القيادة الموقفية
تركز ىذه النظرية عمى االىتماـ بعناصر الموقؼ القيادي ومدى مبلءمة سموؾ القائد لكؿ موقؼ وتـ 

: التركيز عمى العوامؿ التالية
  التركيز عمى الفاعمية
 قدرة القائد عمى التكيؼ مع الموقؼ القيادي 

 تشجيع اإلدارة عمى اختيار القائد المناسب لممواقؼ 

 
أنماط القيادة 

 
ىناؾ العديد مف اآلراء التي تصنؼ القيادة بمسميات متنوعة وىذه المسميات تعد انعكاسًا لسموكيات 

القادة في المياديف المختمفة، إال أف القيادة الرياضية كوحدة في النظاـ التربوي تتضح فييا ىذه 
السموكيات بصورة أوضح، وقد اختارت الباحثة تصنيفًا قريبًا مف السموكيات الرياضية وىو تصنيؼ 

يمكف أف :  (2003)القيادة عمى أساس اإلنجاز والعبلقات اإلنسانية كما أشار الييا أحمد وحافظ 
: تصنؼ القيادة عمى أساس اإلنجاز والعبلقات اإلنسانية إلى أربعة أنواع تتضح فيما يمي

. ويتميز بقدرة كبيرة عمى اإلنجاز وعبلقات إنسانية جيدة (وىو النوع المثالي في القيادة): النوع األوؿ
ويتميز بقدرة كبيرة عمى اإلنجاز وعبلقات إنسانية محدودة،  (يميؿ إلى األسموب التسمطي): النوع الثاني

. واإلنجاز يتناسب طرديًا مع وجود القيادة، فيزيد اإلنجاز مع وجودىا ويقؿ بغيابيا
ويتميز بقدرة محدودة عمى اإلنجاز، وعبلقات إنسانية محدودة، والقيادة تحتاج إلى تنمية : النوع الثالث

. وتدريب مستمر لرفع مستوى األداء وزيادة الكفاءة المينية
حيث يتميز بقدرة عمى اإلنجاز  (وىو النوع المحبوب مف القيادة ولكف عمى حساب العمؿ): النوع الرابع

. محدودة وعبلقات إنسانية جيدة، والمفروض إال يطغى جانب عمى جانب آخر
:  وتشير الباحثة اف النمط األوؿ يناسب القيادي في المجاؿ الرياضي لتميزه بما يمي

السماح ألعضاء الفريؽ بأف يكوف ليـ صوت في تحديد أىدافيـ  .1
 السماح لرياضي الفريؽ اف يكوف ليـ صوت في تركيب مياراتيـ وممارستيـ .2

 السماح بمناقشة المشاكؿ واالختبلؼ في الرأي مع رياضي الفريؽ .3

 السماح ألعضاء الفريؽ بممارسة بعض السمطة عمى تقدـ أدائيـ الرياضي .4

 .استخداـ نظاـ المكافآت التي يحددىا الفريؽ ككؿ .5
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 أىمية القيادة في حياة الجماعة
 

 أف القادة يمعبوف دورًا ىامًا في تحديد أىداؼ الجماعة وفي (Antonakis, 2004)يبّيف انتونكيز 
وضع قيميا ومعاييرىا وثقافتيا، كما يضعوف خطط النشاط المختمؼ لجماعاتيـ وبالتالي الجماعة التي 

عمى ذلؾ ال بد اف يعمؿ القائد عمى إشباع . تعد ىامة جدًا؛ ألنيا ىي التي تقبؿ القيادة او ترفضيا
حاجاتيـ، ففي بعض المواقؼ قد تتطمب الجماعة قائدًا يشعرىا بالحب والدؼء واألبوة،  وفي مواقؼ 

وعمى . أخرى قد تكوف في موقؼ خطر ييدد حياة الجماعة فترغب في قائد حاـز حتى ولو كاف عدوانياً 
ذلؾ فممعرفة نوع القائد نقـو بتحديد الحاجات المادية واالجتماعية والنفسية لمجماعة وبذلؾ نحدد نوع 

. القائد المناسب
أف القيادة تظير تمقائيًا بيف الجماعات حينما يميؿ التأثير في الجماعة الى  (2007)وأشارت الديواف 

. االستقرار في يد فرد معيف او عدد قميؿ مف األشخاص
كمما زاد حجـ الجماعة وكثرت وظائفيا كمما ظيرت الحاجة الى  أنو Starratt (2004)وقد أضاؼ 

وجود عدد كبير مف القادة الذيف ينظموف شكبًل ىرميًا لمقيادة بحيث يكوف في أعمى ىذا الشكؿ اليرمي 
القائد األوؿ، يميو طبقات أخرى مف القادة في المرتبة الثانية والثالثة وىكذا حتى ينتيي اليـر بالقاعدة 

. العريضة مف االتباع
وتظير الحاجة لمقادة أكثر ما تظير عندما تمر الجماعة بأزمة مف األزمات او تتعرض لخطر مف 
األخطار وتعجز عف كيفية التخمص منو، وىنا تظير الحاجة الى القائد الذي يقود الجماعة،  كذلؾ 

. فاف تعرض الجماعة الى تيديد داخمي او خارجي يؤدي الى اتحاد الجماعة وتماسكيا تحت قيادة قوية
وتعد ظاىرة القيادة ضرورية بالنسبة لتكويف الجماعات والستمرار بقائيا،  فاف مجرد وجود جمع مف 

الناس ال ينتظموف في تنظيـ معيف وال يخضعوف لقيادة معينة ال يعد تجمعيـ ىذا كجماعة أو مجتمع 
انما يكوف مجرد تجمير،  ومف خصائص القيادة انيا تكوف النواة التي يمتؼ حوليا األفراد،  والمواقؼ 

 االجتماعية بدورىا تعمؿ عمى بروز بعض الصفات القيادية في بعض األشخاص فيتولوف القيادة
.(Starratt, 2004) 

بأف لمقيادة وظائؼ متعددة في اإلدارة والتنفيذ والتخطيط وابداء الرأي  (2004)وأشارت عباس 
واالستشارة لمجماعة وتمثيميا لدى الغير وضبط العبلقات القائمة بيف أعضائيا والثواب والعقاب،  

والفصؿ في المنازعات التي تنشأ بيف أعضاء الجماعة والقائد فوؽ ذلؾ ىو نموذج الجماعة ورمزىا 
. scapegoat" وكبش الفداء"والمسؤوؿ عنيا والناطؽ بمسانيا وىو الذي يمثؿ األب 

اف القائد يقـو بوظائؼ التخطيط لمجماعة ويضع سياستيا ويمد أعضاءىا بالخبرات الفنية كما "ويقاؿ 
يمثميا لدى الغير ويضبط سموكيا ويوجو العبلقات الداخمية بيف أعضائيا،  كما انو ىو مصدر الثواب 
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والعقاب كما يقوـ بدور الوسيط بيف أعضائيا،  كما أنو يعد مثااًل لجماعتو وعنوانيا ورمزىا والمسؤوؿ 
عنيا وواضع فمسفة الجماعة،  كما أنو يمثؿ األب وىو الذي يتحمؿ أخطاء افراد جماعتو ويحؿ ما 

 (.219عويس واليبللي،  ص )" يظير بينيـ مف مشكبلت فيو كالقاضي وكالمرشد والموجو
 

القائد اإلداري في التربية الرياضية 
 

اف اإلداري في التربية الرياضية لو مسؤولية خاصة فيو شخص عمى راس  (2005)تبيف عبد الجميؿ 
جياز ما، فكؿ ما ينادي او يصرح بو سوؼ يأخذ طريقو لمتنفيذ إذا أمكف ذلؾ،  وىذه السمطة الممنوحة 

لئلداري ىي في الحقيقة سمة مبلزمة لمسؤولية موقعو أكثر منيا سمطة نابعة مف شخصيتو فربما ال 
. يفيـ ىو ذلؾ اذ انو يمارس ىذه السمطة وغالبًا ما يكتفي بذلؾ

 
ىذه الممارسة لمسمطة او استعراضيا ليست السمة الغالبة لئلدارييف كافة، ولكف مف المشاىد المؤكدة 

أف اإلداري غير المتأكد مف قدراتو،  والذي يتصؼ بالخوؼ مف القرار ىو مف يعمؿ دائمًا بشكؿ 
تعسفي، متبجح يستعرض فيو مدى ما منحتو وظيفتو مف سمطة حتى يبدو لآلخريف أكثر ثقة بنفسو،  

أف اإلداري المتفيـ لطبيعة عممو مف خبلؿ احترامو لنفسو وقدراتو ال يبدي  (2007)بينما ترى عباس 
حتى الشعور في الرغبة الستخداميا، ويعرؼ السيكولوجيوف ىذه الظاىرة بأنيا حالة مف ضعؼ 
الشخصية لدى بعض األفراد اذ يصبحوف في حاجة لمتأثير عمى اآلخريف باستخداـ السمطة التي 

تمنحيا الوظيفة اإلدارية،  وعمى النقيض مف ذلؾ فاإلداري الجيد او الشخصية السوية لئلداري يجب 
اف تتصؼ بالبساطة وروح التواضع واالىتماـ بأداء اآلخريف،  ويجب عمى فمسفة اإلداري أف تكوف 
حاسمة فبينما تكمف سمطتو مف موقع عممو فاف تقدـ القسـ الذي يعمؿ بو وازدىاره يعتمد اواًل وأخيرًا 

. عمى األفراد العامميف بو
 

أف اإلداري في مجاؿ التربية الرياضية ال يتعامؿ مع األشياء ولكنو يتعامؿ مع  (2007)وتشير الديواف 
أفراد وعمى ذلؾ فالعبلقات اإلنسانية تعتبر المحور الرئيس لنجاح اإلداري في أعمالو كافة فالسمطة 

اإلدارية تستمد مف مواقع العمؿ حيث يصبح العامموف كأفراد ىـ اإلدارة الفعالة لتنفيذ ما يجب اف يتـ 
. مف أعماؿ

 
رغـ اف الفمسفة السائدة بيف المديريف ىي استخداـ السمطة كأمر واستجابة  (2005)كما تشير الشنطي 

عبلف القرارات بشكؿ نيائي، ولسوء الحظ اف ىذا النمط مف فمسفة اإلدارة  مف خبلؿ إصدار األوامر وا 
يتبعو الكثيروف مف المسؤوليف في التربية الرياضية كأمناء لؤلقساـ والذيف يستخدموف أعضاء ىيئة 
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التدريس والعامميف معيـ مف اجؿ تحقيؽ أمانييـ وترقياتيـ مف خبلؿ تنفيذ البرامج والواجبات األخرى 
. بشكؿ تحكمي استبدادي فيـ يستخفوف بكؿ آراء او وجيات نظر سميمة ما دامت غير نابعة منيـ

 
وأحد أمثمة ىذا النوع السيء مف الفمسفة اإلدارية مف الممكف اف يتضح مف خبلؿ أعماؿ مدير لمرياضة 

ال ييتـ اال بفوز الفرؽ المتنافسة معارضًا بذلؾ وغير ميتـ باألىداؼ التربوية والقيـ الديمقراطية 
والعبلقات اإلنسانية وحتى لو كانت المنافسة الرياضية ونتائجيا ىي طموح مثؿ ىذا اإلداري فانو عمى 

أعضاء قسـ التربية الرياضية اف يكونوا بمثابة الشوكة التي تؤلـ ىذه الطموحات الزائفة لمثؿ ىذا 
. اإلداري

 
صفات القائد الرياضي 

 شخصية تربوية تؤثر تأثيرًا في – ميما اختمؼ نوع عممو –أف القائد الرياضي  (2004)يرى فوزي 
الفرد الرياضي وفي نجاح البرامج الرياضية لذلؾ فبل بد اف يكوف مثااًل يحتذى بو،  ونموذجًا يمتـز 

بالمبادىء الخمقية السامية،  وعمى درجة عالية مف الكفاية والتخصص الميني،  ويمكف تمخيص أىـ 
:   الصفات الواجب توافرىا في القائد الرياضي وفؽ التالي

 
: الصفات الخمقية

بالرغـ مف أف القائد الرياضي يجب اف يتصؼ بكؿ الصفات الخمقية الحميدة التي يؤمف بيا المجتمع 
الذي يعيش فيو،  وبالرغـ مف صعوبة تحديد صفات نفسية وخمقية محددة تجعمو صالحًا لمريادة في 

: جميع المواقؼ والظروؼ، إال أننا نرى أف أىـ ىذه الصفات ىي أف يكوف
قوي االرادة  .1
 مستعدًا لبذؿ التضحية .2

 عاداًل في حكمو .3

 امينًا في سموكو .4

 متحمسًا في عممو .5

 متواضعًا وناكرًا لذاتو .6

 مثابرًا وصبوراً  .7

 ثابتًا ناضجًا انفعالياً  .8

 
: الصفات القيادية
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اف اقامة النشاط الرياضي وادارتو بنجاح يحتاج الى أف يكوف القائموف عميو عمى مستوى متقدـ مف 
الكفاية القيادية،  كما أف اعداد األفراد وتطوير قدراتيـ وتربيتيـ تربية رياضية تحتاج الى قيادة رشيدة 

: تكوف قادرة عمى احداث التأثير الفعاؿ، ومتميزة بصفات قيادية أىميا
 اإليماف بالعمؿ .1

القدرة عمى تحديد األىداؼ  .2
 القدرة عمى وضع البرامج والمخططات المحققة لؤلىداؼ المحددة .3

 القدرة عمى تحمؿ المسؤولية .4

 القدرة عمى اإلدارة والتنظيـ والتقويـ والمتابعة .5

 القدرة عمى اإلقناع .6

 القدرة عمى حب الجماعة .7

 القدرة عمى إشاعة روح التفاؤؿ والسعادة بيف اآلخريف .8

 اإلحساس بشعور الجماعة والتجاوب معيـ .9

 الحكـ الصائب عمى األمور والمعرفة.10

 
الصفات المينية 

أف نجاح القائد الرياضي في عممو يتوقؼ عمى المستوى الذي  (2007)والديواف  (2006)يشير أيمف 
بمغو في نوع النشاط الذي يقـو بو،  وىذا ال يعني أف يقتصر القائد الرياضي معموماتو عمى ذلؾ 

النشاط فقط،  بؿ ينبغي عميو أف يمـ المامًا شامبًل بالمعمومات التي تتعمؽ بفرع تخصصو وباالستفادة 
 :مف ىذه المعمومات كما يجب عميو أف يتسمح بسبلح الثقافة العامة وأف يكوف

مؤىبًل تأىيبًل متقدمًا في نوع النشاط الذي يقوـ بو باألسس والطرؽ التربوية الحديثة وقادرًا عمى  .1
تطبيقيا 

قادرًا عمى تطبيؽ القوانيف والموائح المتعمقة بالنشاط الذي يقوـ بو وبالقوانيف والموائح المرتبطة  .2
 ببعض األنشطة األخرى التي يحتاجيا في عممو

 مدركًا لبلتجاىات والقيـ التي يتأسس عمييا المجتمع الذي يعمؿ فيو .3

 مممًا بكؿ ما يتعمؽ باألجيزة واألدوات المستخدمة في عممو .4

 مممًا بدوافع السموؾ البشري بصورة عامة .5

 
واجبات القائد الرياضي 

 :بأف القائد الرياضي يجب (226، ص 2007االسدي وابراىيـ )يشير 
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أف يمـ بالطبيعة االجتماعية والثقافية لمقيادة ويحاوؿ اف يخمؽ في الجماعة التي يديرىا قاعدة  .1
. عريضة مف التضامف الذي يتجاوز األغراض الرياضية

اف يتوخى في عممو دائمًا ىدى المثؿ األعمى الذي ييدؼ الى تحقيؽ التقدـ اإلنساني عف طريؽ  .2
األنظمة الرياضية والحركية،  ويجب اف يسير عمى احتراـ الجميع لمروح الرياضية، وبالتالي يدعـ 

 .رسالة الثقافة الرياضية في خدمة اإلنساف والسبلـ

  بيذه المسؤولية – فعبًل –أف يتحمؿ رسالة تربية وتكويف بدني وأخبلقي ويجب اف يظير جديرًا  .3

 
 األدب التربوي المتعمق بالمرأة ودورىا في القيادة الرياضية 

 
نجاز جزء كبير مف أىدافيا وتطمعاتيا الداعية إلى  استطاعت المرأة خبلؿ العقود الماضية تحقيؽ وا 

فاأللعاب االولمبية عمى مختمؼ الوانيا .  الوصوؿ إلى المساواة مع الرجؿ في النواحي الرياضية الفنية
وأنواعيا تتساوى فييا المرأة والرجؿ وتقاـ المسابقات االولمبية لكؿ األلعاب خبلؿ الدورة االولمبية 

(.  2007مدلؿ، )الصيفية والشتوية لكبل الجنسيف وال فرؽ بيف رجؿ وامرأة في اإلطار التقني لؤللعاب 
ويسرى ذلؾ عمى بطوالت العالـ لمعظـ األلعاب الرياضية فمـ تعد ىناؾ لعبة معينة مقتصرة عمى جنس 

واحد بؿ باتت جميع األلعاب الرياضية المعترؼ بيا مف قبؿ المجنة االولمبية الدولية مفتوحة أماـ 
. األبطاؿ مف الجنسيف

 

غير اف الصورة الحقيقية لواقع المرأة في الحياة الرياضية كمشاركة في مواقع القيادة وكصانعة لمقرار 
الرياضي في أعمى مستويات القيادة يحتاج إلى تدقيؽ وبحث لكؿ المعطيات والوقائع كما ىو موضح 
في مشكمة الدراسة ورغـ الصورة التي تظير عمييا المرأة في بعض المواقع القيادية االولمبية في العالـ 
الثالث ورغـ الظروؼ والتحديات التي تواجو المرأة في جميع أنحاء العالـ ورغـ ظاىرة عدـ التوازف بيف 
مواقع القيادة التي يتوالىا الرجؿ بالمواقع التي تتوالىا المرأة والتي تميؿ بشكؿ كبير باتجاه الرجاؿ، إال 
اف المرأة ما زالت مصرة في تحدييا ونضاليا الدائـ والمستمر مف اجؿ الوصوؿ بقدراتيا وارادتيا نحو 

. التوظيؼ الكامؿ واالستثمار األمثؿ في أعمى مواقع القيادية الرياضية لتتساوى بذلؾ مع الرجؿ
(. 10، ص 2006)والجداوؿ التالية تبيف ذلؾ كما ورد في مجمة المرأة والرياضة 
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 (NOC)أسماء السيدات في المجاف األولمبية الوطنية : 1.2الجدوؿ 
الدولة اسم أمناء السر العامون رقم الدولة اسم الرئيسات رقم 

1 Mme Najida VUKADINOVIC  البوسنة
سراييفو 

1 Mme Nicole HOEVERTSZ  أوروبا– 
اوغندا 

2 Mme  Stefka KOSTADINOVIC  2بمغاريا Mme Judy SIMOND.j.p.  برمودا– 
ىاممتوف 

3 Mme Aicha GARAD ALI  3جيبوتي Mme Olga Marie BOUDA  بوركينا فاسو
4 Mme Rosanne PRINGLE-PIERRE  4دومينيؾ Mme Veda BRUN-VICTOR  غرانادا– 

جورجيا 
5 Mme Agnes TJONGARERO  5نامبيا Mme Rita SUBOWO  اندونيسيا– 

جاكرتا 
6 Mme Miriam C. MOYO  6زامبيا Mme Marlyse PAULY  لوكسمبرغ
7 Mme Erica TERPSTRA  7ىولندا Mme Helene MOINGANJIRA  ماالوي
   8 Mme Eileene L. PARSONS  تورتوال

British 

Virgin 

Island 

   9 Mme Hazel M. KENNEDY  زامبيا
   10 Ms Nese GUNDOGAN  تركيا
   11 Mme Gunilla LINDBERG  السويد
   12 Mme Nour El-Houda 

KARFOUL 
سوريا 

 

أسماء السيدات في االتحادات الدولية : 2.2الجدوؿ 
الدولة أمناء السر العامون رقم الدولة الرئيسات رقم 

1 La Princesse Haya Bint Al-

HUSSEIN 

رئيسة االتحاد الدولي لمفروسية 

 Mme Sarah LEWIS 1سويسرا 

االتحاد الدولي لمسكي 
سزيسرا 

2 Mme Else van BREDA 

VRIESMAN 

رئيسة االتحاد الدولي لميوكي 

 Mme Regine 2سويسرا 

VANDEKERCKHOVE 

االتحاد الدولي لمتزلج 

بريطانيا 

3 Mme Molly RHONE 

نيت بوؿ / رئيسة االتحاد الدولي 
        Mme Gillian HILL WATER SKI 3بريطانيا 

 االتحاد الدولي لمتنزلج المائي
سويسرا 

4 Mme Sue HARVEY 

رئيسة االتحاد الدولي لسباقات التوجو 
 Mme Barbro RONNBERG 4فنمندا 

االتحاد الدولي لسباقات التوجو 
فنمندا 

5 Mme Dr. Keith CALKINS 

رئيسة االتحاد الدولي لمراكيت 
USA 5 Mme Maile AGUERRE 

 Surging/ االتحاد الدولي 

USA 

6 Mme Susie SIMCOCK 

رئيسة االتحاد الدولي لمسكواش 
   بريطانيا 

 
 اف الزيادة التي (Women 2000 and beyond, 2007)ويشير الكتاب الصادر عف األمـ المتحدة 

طرأت عمى أعداد المشاركات في األلعاب االولمبية لـ تقابمو زيادة في أعداد النساء اإلداريات أو 
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 لـ يدخؿ المجنة االولمبية الدولية سوى عضو واحدة تتابع بعدىا 1981فحتى عاـ .  القيادات االولمبية
. عضو منتخبة (12)ليصؿ العدد إلى 

 
فالمتغيرات بطيئة ولكنيا واضحة ودقيقة، واالقتراح الداعي إلى الوصوؿ بنسبة المرأة في قيادة 

وكاف يعتقد  اف ىذه % 20 بحدود 2005وفي عاـ % 10 بحدود 2000المؤسسات االولمبية في عاـ 
النسبة فيما إذا تحققت فسوؼ تؤدي إلى حؿ نيائي لمشكمة قيادة المرأة ومساىمتيا في صنع القرار 
االولمبي ولكف لـ يحدث ذلؾ، واألمر ما زاؿ متعثرًا والنسبة ما زالت متدنية وعدـ المساواة واضح 

وبالرغـ مف الغياب الواضح لممرأة في مجاؿ القيادة الرياضية إال اف ىناؾ . وعميؽ في الحياة االولمبية
.  سنة15بعض القيادات النسائية مثؿ فرانسواز زويفؿ كأميف عاـ لمجنة االولمبية الدولية ألكثر مف 

 
سيدات رؤساء لمجاف  (7)كما اف ىناؾ ست رئيسات لبلتحادات الرياضية الدولية، ىذا باإلضافة إلى 

الوطنية،  ىذا باإلضافة إلى اف األميرة نورا في ليشتنشتايف عضو المجنة االولمبية الدولية التي تـ 
انتخابيا كرئيسة لمجنة االولمبية الوطنية قبؿ اف تمنح في بمدىا حؽ التصويت أو الترشيح في 

. االنتخابات العامة
 

لجنة  (200)أميف عامة لمجاف االولمبية الوطنية في العالـ مف بيف ما يقرب مف  (12)كما اف ىناؾ 
. اولمبية وطنية

 
 تـ عقد أوؿ مؤتمر دولي لممرأة 1994 أنو في سنة (IWG 1994)كما يشير الموقع االلكتروني 

 Brighton)والرياضة في برايتوف بانجمترا تـ فيو إعبلف وثيقة برايتوف لممرأة في الرياضة 

Declaration on Women in Sport) وقد تبنت الوثيقة ىدؼ زيادة مشاركة المرأة في الرياضة 
: عمى جميع المستويات، كما تناولت الوثيقة جانبيف ىاميف

اف المرأة ممثمة بشكؿ قميؿ في القيادة وصنع : (Leadership in Sport)القيادة في الرياضة  (1
القرار في جميع المؤسسات الرياضية،  لذا يجب عمى المسؤوليف عف المؤسسات الرياضية 

تطوير سياسات وبرامج وبنية تنظيمية تعمؿ عمى زيادة عدد النساء في جميع المستويات مف 
يبلء أىمية خاصة الستقطاب المرأة  (حكاـ، مستشاريف، صانعي قرار، إدارييف، وموظفيف) وا 

. وتطويرىا واحتفاظيا بيذه المواقع
 يجب عمى (Education Training and Development)التعميـ والتدريب والتطوير  (2

المسؤوليف عف التعميـ والتدريب وتطوير العامميف في الرياضة مراعاة تضميف عممية التدريب 
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مواضيع مثؿ المساواة بيف الجنسيف والحاجة إلى المرأة الرياضية، ودور المرأة في الرياضة 
 .والنماذج القيادية لممرأة، والقيـ واالتجاىات نحو المرأة في الرياضة

 
 .ICHPER قاـ 1996، حركة المرأة والرياضة حوؿ العالـ ففي عاـ 1994وقد نّشط إعبلف برايتوف 

SD بتنظيـ مؤتمر ICHPER. SD اآلسيوي لممرأة والرياضة وقد تـ كذلؾ إنشاء االتحاد الياباني 
 الذي كاف أحد أىـ أىدافو التحضير إلقامة المؤتمر العالمي الرابع لممرأة JWSلممرأة والرياضة 
 المؤتمر اآلسيوي األوؿ لممرأة JWS، وبخطوة أولى لتحقيؽ اليدؼ فقد نظمت 2006والرياضة لعاـ 

 المجنة االولمبية اليابانية JOC وفي حفؿ االفتتاح وقعت 2001الياباف عاـ / والرياضة في اوساكا 
 دولة آسيوية أدركوا الحاجة في تنسيؽ الجيود 14 مشترؾ يشمموف 500إعبلف برايتوف وأكثر مف 
(. 5، ص 2003اليتمي، )لترقية المرأة والرياضة 

 
 الرابطة الرياضية لممرأة العربية تحت مظمة 1997أما عمى مستوى الوطف العربي فقد تأسست عاـ 

: جامعة الدوؿ العربية ومف أىـ أىداؼ الرابطة والتي حددت في نظاميا األساسي
دعـ رياضة المرأة في الوطف العربي  -
 .تعزيز وتفعيؿ دور المرأة في الحركة الرياضية العربية وفي الحركة االولمبية -

 .تكويف روابط أو لجاف خاصة بالمرأة والرياضة في كؿ الدوؿ العربية -

 .تشجيع مشاركة المرأة في المؤتمرات والدورات والبطوالت الرياضية وعمى كافة المستويات -

 ,تأىيؿ المرأة العربية في اإلدارة الرياضية وفي مجاالت العمؿ الرياضي -

توثيؽ العبلقات مع التنظيمات المثيمة والتي تعنى بالمرأة والرياضة عمى المستوى القاري  -
 (.22، ص 2006المرأة والرياضة، )والدولي واإلقميمي 

 
وبعد تأسيس الرابطة الرياضية لممرأة العربية استطاعت العمؿ عمى تطوير الرياضة النسوية في الوطف 

: العربي فقد عقدت العديد مف الندوات والمؤتمرات الرياضية مف أىميا
ـ 15/12/2002 – 14الندوة العربية األولى لرياضة المرأة التي عقدت بالقاىرة خبلؿ الفترة مف  -

 :وقد أوصت بما يمي

التعاوف عمى المستوى المحمي والعربي بيف المنظمات الحكومية واألىمية لتحقيؽ  .1
 .المساواة بيف الجنسيف في الممارسة وفي قيادة العمؿ الرياضي

مطالبة المؤسسات الخاصة برياضة المرأة في الدوؿ العربية بتشكيؿ فرؽ عمؿ بحثية  .2
لدراسة أىـ الوسائؿ التي تساعد المرأة عمى تولي المراكز القيادية ومواجية المفاىيـ 

 .الخاطئة المرتبطة بالقيادة الرياضية لممرأة
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اتخاذ القرارات الممزمة بتواجد المرأة في مراكز صنع القرار الرياضي العربي وعمى  .3
 .كافة المستويات ووفؽ النسب التي حددتيا المؤتمرات والمؤسسات الرياضية الدولية

تشجيع مشاركة المرأة في البطوالت والدورات الرياضية العربية والقارية والدولية  .4
 .االولمبية

اف يمارس اإلعبلـ الرياضي دوره المؤثر بزيادة الوعي بأىمية التربية الرياضية لمفتيات  .5
كضرورة مف ضرورات الحياة وكحؽ مف حقوقيا وبتعزيز الثقة بقدرات المرأة في كافة 

 (.6، ص 2003اليتمي، )مجاالت العمؿ الرياضي 

ـ ومف 20/12/2003 – 18المؤتمر اآلسيوي الثاني لممرأة والرياضة التي عقد في الدوحة مف  -
حث السمطات الرياضية في آسيا إلى مراقبة تطور السياسات الرياضية في دوؿ : أىـ توصياتو

آسيا والتأكد مف أف السياسات الرياضية تأخذ في الحسباف كبًل مف الرجاؿ والنساء بمف فييـ 
النساء المواتي يعانيف مف اإلعاقة والتأكد بأف السياسات الرياضية ترتبط بالصحة والتعميـ 

  القواعد مراجعة أجؿ مف الدولية الرياضية االتحادات مع والتعاوف  وبأوليات الحكومة األخرى

 يحثوف كما  .الدوؿ كافة وتقاليد ثقافة عمى المحافظة مع الرياضة في المرأة مشاركة لتشجيع

 بمساعدة الكفيمة واألساليب الطرؽ لدراسة والرياضية النسوية المؤسسات مع العمؿ عمى الباحثيف

 القيادة حوؿ بحثي بعمؿ والقياـ والرياضة، المرأة تواجو التي الصعوبات عمى التغمب عمى النساء

 (.10 ص ،2004 والرياضة، المرأة) الدراسة ىذه أىمية يعزز مما الرياضة في النسوية

تمكيف المرأة لبلستفادة مف الرياضة "المؤتمر اآلسيوي الثالث لممرأة والرياضة تحت شعار  -
ـ وقد أكدت 12/5/2005 – 11الذي عقد في اليمف في الفترة الواقعة مف " والتربية البدنية

المشاركات عمى المنظمات الرياضية اف تعزز التحالفات االستراتيجية والشراكات الفاعمة مع 
المجنة االولمبية )المنظمات الحكومية وغير الحكومية مف اجؿ تعزيز وتنمية المرأة والرياضة 

 (.2005اليمنية، 

 – 12الندوة العربية الثالثة حوؿ المرأة والرياضة التي عقدت بالجزائر خبلؿ الفترة مف  -
 : ومف أىـ توصياتيا ما يمي13/9/2006

تنظيـ برامج ودورات تدريبية لصقؿ وتأىيؿ المرأة العربية في مجاؿ العمؿ الرياضي  .1
 .مف تدريب، إدارة، تحكيـ، إعبلـ والرياضة لمجميع

صياغة مشروع حوؿ وضع سياسات ممزمة بالتنسيؽ مع جامعة الدوؿ العربية وجعؿ  .2
وزراء الشباب والرياضة العرب لدعـ مشاركة المرأة العربية في الدورات الرياضة 

 (.4، ص 11، عدد 2007المرأة والرياضة، )العربية 

:  تحت عنواف19/3/2007 – 17الندوة العربية الرابعة حوؿ المرأة والرياضة في دمشؽ مف  -
 :ومف أىـ توصياتيا ما يمي" رياضة المرأة في الوطف العربي واقع وآفاؽ"
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 استمرار العمؿ لتحقيؽ النسب المقررة لتواجد المرأة في مواقع صنع القرار الرياضي  .1
 .العربي وعمى كافة المستويات

االىتماـ بوضع قاعد بيانات عف رياضة المرأة العربية ونشرىا لتستفيد منيا كافة  .2
 .الجيات

المرأة والرياضة، )تنويع التغطية اإلعبلمية الرياضية لربطيا مع أنشطة المجتمع   .3
 (.6، ص 12، عدد 2007

األسبوع الدراسي في الرياضة والتربية البدنية لمفتيات والسيدات الذي عقد في جامعة السمطاف  -
 وأىـ ما جاء في البياف الختامي الذي كاف 16/2/2008 – 11سمطنة عماف مف / قابوس 
 "تقبؿ واحتـر: "عنوانو

 .اإلسبلـ كديف يؤكد عمى حؽ النساء المسممات في ممارسة النشاط الرياضي .1

يوصي العامموف في مجاؿ الرياضة والنظـ التربوية انو ال بد أف تتقبؿ وتحتـر الطرؽ  .2
المختمفة التي يمكف أف تشترؾ فييا المرأة المسممة في الرياضة والنشاط البدني وعمى 

 .سبيؿ المثاؿ االلتزامات ا لدينية والنشاط والمباس وجنس المجموعة

توصي الحكومات والمنظمات الوطنية في إطار استراتيجيتيا لتطوير الرياضة والتربية  .3
البدنية، اف تصنع ىياكؿ وأنظمة مف شانيا اف تشجع النساء ألخذ مواقع قيادية في 

 (.2008البياف الختامي، )التعميـ والبحث والتدريب واإلدارة والقيادة 

المؤتمر الدولي الرابع لممرأة والرياضة الذي نظمتو المجنة االولمبية الدولية بالتعاوف مع المجنة  -
 في البحر الميت في األردف، وكاف شعار 10/3/2008 – 8االولمبية األردنية بتاريخ 

وكاف مف أىـ توصياتو العمؿ عمى اعتبار "  الرياضة أداة عمى التغيير االجتماعي: "المؤتمر
وقد خرج المشاركوف في .. اف النساء فعبًل أداة التغيير لمتغيير االجتماعي في الرياضة

( 1ممحؽ ) (The Dead Sea Plan of Action)المؤتمر بخطة لمعمؿ اطمقوا عمييا 
 (.2008المجنة االولمبية الدولية، )

 
ومف محاور المؤتمر تـ عرض التجربة األردنية وكيؼ استطاعت المرأة األردنية التواجد في 
مواقع اتخاذ القرار في العديد مف االتحادات الرياضية حيث شغمت سمو األميرة عالية بنت 

 تولت سمو األميرة 1996 رئاسة االتحاد األردني لمفروسية،  وفي عاـ 1995الحسيف عاـ 
 تولت السيدة سناء 1999رحمة بنت الحسف رئاسة االتحاد األردني لمجمباز، وفي عاـ 

البمبيسي رئاسة االتحاد األردني لمريشة الطائرة وفي نياية العاـ نفسو تولت الدكتورة سيى أديب 
ـ تولت الدكتورة نياد البطيخي رئاسة االتحاد 2000رئاسة االتحاد األردني لمسباحة، وفي العاـ 
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 تولت سمو األميرة 2001األردني لمرياضة لمجميع وىو مف االتحادات النوعية وفي العاـ 
 (.5/3/2008جريدة الدستور األردنية، )سمية بنت الحسف رئاسة االتحاد األردني لكرة اليد 

 
  األدب التربوي المتعمق بالمرأة العربية 3.2
 

اف الذيف ييتموف بدراسة العالـ العربي، يميموف إلى اعتبار اف جميع النساء  (1984)تشير اليونسكو 
يشكمف جسمًا متكامبًل ومتجانسًا في جميع احتياجاتو وموارده، وأما الفروؽ الفردية واالجتماعية 

واالقتصادية والفروؽ بيف الريؼ والمدينة، والفروقات اإلقميمية والسبللية والدينية وغيرىا لـ تعد تمقى أي 
اىتماـ في الدراسات عف المرأة في المنطقة العربية، وغالبًا ما يستعيف الباحثوف بنماذج ومنيجيات 

مستوردة مف الخارج، مما أدى إلى وصوؿ الباحثيف إلى نتائج تمثؿ مقاييس ألوجو التشابو واالختبلؼ 
 .بالمقارنة مع الثقافة الغربية

 
المشاكؿ االجتماعية لدى المرأة العاممة التي تعترضيا كأـ وزوجة وربة  (1997)وتبيف أبو صايمة 

بيت تعد جيؿ المستقبؿ، فيي المسؤولة عف ىذه األعماؿ، وعممية التوفيؽ بينيا، أي أف األسرة والعمؿ 
 .تخمؽ لدييا أوضاعًا جديدة، وتعاني مف تغيرات عمى الصعيد االجتماعي أكثر مف الرجؿ

 
أف األـ أوؿ معمـ لمعبلقات اإلنسانية، وأوؿ وسيط بيف الطفؿ وعالمو  (2007)ويعتبر الياجري 

الخارجي، فاف أحسنت تقديمو إلى ىذا العالـ، وتقديـ العالـ لو،  زادت ثقتو فييا وفي ىذا العالـ، واف 
. أساءت تقديمو ظؿ يشعر طواؿ حياتو بالوحشة واالغتراب

 
كما أف األـ مصدر لؤلمف عند الطفؿ، ألنو بحاجة إلى تفسير ما يدور حولو،  مما يثير قمقو،  وعطؼ 
االـ كفيؿ بمحو ىذا القمؽ، ويتوقؼ نجاح األـ في تطبيع الطفؿ عمى مياراتيا في تعديؿ السموؾ غير 

. المرغوب فيو دوف اف تشعره انو فقد حبيا
 

ومما يكوف لو أسوأ األثر في شخصية الطفؿ، ىو غياب األـ أو انفصاليا المتكرر أو الطويؿ عنو،  
خبلؿ السنوات الثبلث األولى في حياتو،  وذلؾ ألف الطفؿ عاجز عف إدراؾ معنى الزمف، وعاجز عف 
إدراؾ اف األشياء التي تغيب عف نظره ال تزاؿ موجودة، فغياب األـ يشعره انيا ىجرتو وأنو قد ضاع 

(.(Martel, 2004 
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وىكذا يتضح بأف التنشئة االجتماعية لؤلطفاؿ في المرحمة التي يحتاج فييا األطفاؿ إلى األـ تجعمنا 
نعترؼ بدورىا المتميز عف دور الرجؿ،  وتجعمنا نقر بأف دور الحضانة أو المربيات ال يمكف أو تقدـ 

.  جيبًل واىمااًل خبلؿ السنوات األولى مف حياة الطفؿاألمياتلمطفؿ ما يمكف اف تقـو بو حتى أكثر 
 

المساواة بين المرأة والرجل 
 

أف المساواة منحت الرجؿ فرصة ليتحمؿ مف تبعاتو االقتصادية نحو المرأة  (2002)ويشير الباز 
. واألسرة، وكذلؾ أعطت المرأة فرصة لمتحرر مف قيود األسرة

 
ونتيجة لوسائؿ الدعاية واإلعبلـ، تأثر الشرؽ بيذه الفكرة، عمى أساس أنيا نموذج حضاري،  وكاف 

. ىذا سبب تدىور الصحة النفسية لؤلسرة والمجتمع
 

كما اف عمؿ المرأة والرجؿ معًا أحدث تخمخبًل في بعض األسر، وأعطى المرأة حرية لـ تستفد منيا 
ىي والمجتمع، ففقدت الشعور بالعاطفة نحو األسرة، وأصبحت تشبو الرجؿ،  ولـ يعد ىناؾ ترابط 

. داخؿ األسرة بيف المرأة والرجؿ أو بيف اآلباء واألبناء وضعفت العبلقات بينيما
 

اف المرأة التي تصبح امًا، تعاني مف اجؿ المحافظة عمى طفميا،  وىي حامؿ أو بعد الوالدة،  مف كثرة 
. ضغط العمؿ خارج المنزؿ،  بحيث نراىا تحرص عمى عدـ إنجاب األطفاؿ

 
لقد أصبح عند المرأة الغربية رغبة بعدـ الزواج، وذلؾ يرجع إلى عدـ قدرتيا عمى الوفاء بواجبات 

وىذه الرغبة بدأت توجد عند المرأة العربية .  الزوجية في المنزؿ والوفاء بمتطمبات العمؿ خارج المنزؿ
. ايضاً 
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مشاكل المرأة العاممة في العالم العربي 
 

اف المشاركة االقتصادية لممرأة العاممة قد ارتفعت بشكؿ ممحوظ،  ورغـ اف  (1997)تقوؿ ابو صايمة 
ىذا االرتفاع ما زاؿ منخفضًا مقارنة مع الدوؿ المتقدمة ،فيناؾ مشاكؿ وصعوبات ليا تأثير مباشر 

مشكبلت : عمى مشاركة المرأة االقتصادية إضافة إلى المشاكؿ األخرى المترتبة عمى عمؿ المرأة مثؿ
 . تتعمؽ بالعمؿ والمؤثرات الثقافية واالجتماعية وضعؼ المشاركة النقابية لممرأة العاممة

 
إلى أىـ القضايا المتعمقة بالمرأة العربية  (2007)والميدي  (2007)والياجري  (2002)ويشير الباز 

والوضع  مجاؿ التعميـ والتدريب والفقر والصحة والمرأة والعنؼ: والتي تشكؿ عائقًا أماـ تطورىا، ومنيا 
واآلليات المؤسسية لمنيوض بالمرأة وضماف حقوؽ  االقتصادي والمرأة في مواقع السمطة واتخاذ القرار

. ووسائؿ اإلعبلـ اإلنساف
 

: التوعية بحقوق المرأة األردنية المعترف بيا وطنيا ودوليا
 

 عمى مبدأ المساواة بيف المرأة والرجؿ،  فقد جاء في المادة السادسة 1997نص الدستور األردني لعاـ 
األردنيوف أماـ القانوف سواء ال تميز بينيـ في الحقوؽ والواجبات واف اختمفوا في العرؽ أو المغة )منو 

 .(أو الديف
 

(: 23)كما جاء في المادة 
لكؿ أردني الحؽ في تولي المناصب العامة بالشروط المعنية بالقوانيف واألنظمة والعمؿ حؽ لجميع  .1

. المواطنيف وعمى الدولة أو توفره لؤلردنييف بتوجيو االقتصاد األردني والنيوض بو
 :تحمي الدولة العمؿ وتضع لو تشريعًا يقوـ عمى المبادىء التالية .2

: منيا (د)جاء في الفقرة 
 (تحسيف الشروط الخاصة بعمؿ النساء واألحداث)

:- ونص الميثاؽ الوطني في المادة الثامنة منو
األردنيوف رجاال ونساء أماـ القانوف سواء، ال تميز بينيـ في الحقوؽ والواجبات واف اختمفوا في 

العرؽ أو المغة أو الديف وىـ يمارسوف حقوقيـ الدستورية ويمتزموف بمصمحة الوطف العميا وأخبلؽ 
طبلؽ قدراتو المادية والروحية . العمؿ الوطني بما يضمف توجيو طاقات المجتمع األردني وا 
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ولقد جاءت القوانيف والتشريعات منسجمة مع الدستور ومؤكدة عمى مبدأ المساواة، واف التشريعات 
. أفردت نصوصًا خاصة بالمرأة تأكيدًا لرعايتيا وحماية حقوقيا

 
( 5، ص 1994)كما يوضح الكتاب الصادر عف األمـ المتحدة 

 
األىداف اإلستراتجية لممرأة العربية المستمدة من مجاالت االىتمام الحاسمة واإلجراءات التي يتوجب 
اتخاذىا في ضمان حقوق المرأة العربية في المشاركة في ىياكل واليات السمطة ومواقع صنع القرار 

 :
 
تحرص غالبية البمداف العربية عمى تحسيف أوضاع المرأة في ىياكؿ السمطة وعممية صنع القرار  .1

وعمى تأكيد ذلؾ  بإصدار القوانيف والتشريعات االجتماعية التي تدعـ مكانة المرأة العربية، إال أف 
مشاركة المرأة في تمؾ المواقع ال تزاؿ بعيدة عف اليدؼ الذي حدده المجمس االقتصادي 

 ببموغ معدؿ 1990/15 الواردة في مرفؽ قراره 6واالجتماعي لؤلمـ المتحدة في توصيتو رقـ 
، األمر الذي يقتضي اتخاذ 1995 في المائة بحموؿ عاـ 30مشاركة المرأة في ىياكؿ السمطة نحو 

إجراءات مف جانب الحكومات والمنظمات غير الحكومية وتقديـ دعـ مف جانب المنظمات 
 .اإلقميمية والدولية

اف حقوؽ المرأة جزء ال يتجزأ مف حقوؽ اإلنساف االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية التي  .2
نص عمييا اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف، فبل يجوز االنتقاص مف ىذه الحقوؽ في أي ظرؼ 

 .مف الظروؼ أو ألي مبرر مف المبررات

 مف 1990/15السعي الى تحقيؽ ما دعا إليو المجمس االقتصادي واالجتماعي في مرفؽ قراره  .3
. مشاركة المرأة في ىياكؿ السمطة ومواقع صنع القرار والعمؿ عمى تعبئة المجتمع رجاال ونساءً 
وتوعيتو لمقياـ بتغيير المواقؼ المجتمعية السمبية المتحيزة ضد المرأة ودورىا في صنع القرار، 

جراءات تمكنيا مف انجاز ذلؾ  .وتبني آليات وا 

 
اإلجراءات والتوجيات العممية المقترحة 

 
( 2005)وجبر  (2002)وعودة  (1994)عمى مستوى الحكومات كما ورد في دراسة الصالحي 

  Bernay & Canton (1992)و  (2007)والعتيبي 
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تعزيز أو إقامة اآلليات التي تعنى بقضايا المرأة، بما في ذلؾ المجاف الوطنية لشؤوف المرأة، بحيث  .1
تتخذ صفة االستمرار وتضـ ممثميف مف الوزارات المعنية بقضايا المرأة ومف المنظمات غير 

الحكومية الميتمة بحقوؽ المرأة وقضاياىا، عمى اف تربط تمؾ اآلليات بأعمى سمطة سياسية وطنية 
 .وتضطمع بمياـ متابعة وتنفيذ خطة العمؿ العربية، وتكوف متسقة مع النظاـ القانوني لكؿ دولة

الدعوة الى المصادقة عمى اتفاقية حقوؽ الطفؿ والمصادقة عمى اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ  .2
 .التمييز ضد المرأة وتطبيقيما بما ينسجـ مع دستور وقوانيف الدولة

مراجعة كافة القوانيف والتشريعات  الخاصة بالمرأة بيدؼ تطويرىا وتعديميا لتواكب التغير  .3
االقتصادي واالجتماعي والثقافي المتسارع الذي طرأ عمى المجتمع العربي، والعمؿ عمى تضييؽ 

 .الفجوة القائمة بيف نصيا وتطبيقيا وذلؾ باستحداث الية خاصة لرصدىا ومتابعة تنفيذىا

ضماف حؽ المرأة في ممارسة الحقوؽ السياسية بما فييا حؽ التصويت والترشيح لممجالس  .4
 في المائة كحد أدنى في تمؾ 30التشريعية الوطنية وأجيزة الحكـ المحمي وضماف تمثيميا بنسبة 

الييئات عمى اف ال يتعارض ذلؾ مع دساتير الدوؿ والعمؿ عمى إدراج بنود خاصة، إذا لـ تدرج 
 .بعد، في دساتير ىذه الدوؿ وقوانينيا تنص عمى ممارسة المرأة لكامؿ حقوقيا السياسية

ضماف فرص متكافئة لممرأة لتولي المناصب التنفيذية والتمثيمية العميا في مختمؼ إدارات الدولة  .5
وأجيزتيا السياسية واالقتصادية و االجتماعية، وذلؾ عمى المستوييف المحمي والمركزي، واعتبار 
مؤىبلتيا وقدراتيا وكفاءتيا المعيار األساسي لتولي تمؾ المناصب، وتدريب المرأة وتأىيميا خاصة 

 في المجاؿ الدبموماسي والقضائي

اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بتشجيع المرأة عمى المشاركة في الحياة العامة وتوفير الخدمات المساندة  .6
 .ليا وتمكينيا مف التوفيؽ بيف مسؤوليتيا األسرية ومسؤولياتيا العممية ونشاطيا في الحياة العامة

 
 Streetو  (2006)عمى مستوى المنظمات غير الحكومية كما ورد في دراسة الرشيد وأبو دولة 

 Liu (2007)و (2004)
 
تقييـ أنشطة المرأة و مؤسساتيا ومنظماتيا غير الحكومية، بغية وضع خطة عمؿ لممرحمة القادمة  .1

تتضمف توصيات محددة مف أجؿ الوصوؿ الى صيغة مناسبة تكفؿ تحسيف نسبة مشاركة المرأة 
في األحزاب السياسية والنقابات العمالية والمينية وغيرىا مف المنظمات باعتبار اف تمؾ المنظمات 
تمثؿ قوى أساسية في المجتمع قادرة عمى ممارسة التأثير عمى السمطات التشريعية لسف القوانيف 

 .الكفيمة بحماية حقوقيا وزيادة اسياميا في الحياة السياسية

تشجيع المرأة عمى خوض االنتخابات المحمية والوطنية وذلؾ مف خبلؿ تقديـ الدعـ المؤسسي ليا  .2
قامة دورات تدريبية لتييئتيا لتولي المناصب القيادية في مختمؼ المستويات السياسية واإلدارية  وا 
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وتوفير الموارد والدعـ الفني البلـز إلنجاز ذلؾ، والعمؿ عمى ضماف ممارسة المرأة لحقوقيا 
 .االنتخابية في البمداف التي توجد فييا مجالس تشريعية

عقد ندوات توعية وورشات عمؿ ودورات تدريبية مكثفة عمى نطاؽ جغرافي واسع لمحو األمية  .3
القانونية ولزيادة الوعي المجتمعي بحقوؽ المرأة القانونية مف منظور معاصر يشمؿ أدوار كؿ مف 
الجنسيف، وتنظيـ برامج لتقديـ المشورة والمساعدة القانونية عند الطمب، واستخداـ وسائؿ اإلعبلـ 

عداد النشرات والمطبوعات ذات الصمة بالمرأة  .المرئي والمسموع لمتوعية وا 

إنشاء آليات ديمقراطية مستقمة وتطوير القائـ منيا، بيدؼ تطوير ودعـ دور المنظمات غير  .4
الحكومية لتمثؿ المرأة عمى الصعيد الوطني تمثيبل يمكنيا مف زيادة إسياميا في صنع القرار وفي 

 .تخطيط البرامج وتنفيذىا ليذا الغرض

 
( 2004)وعيسى  (2002)وعودة  (1994)عمى المستوى العربي والدولي كما ورد في دراسة الصالحي 

( 2005)وجبر 
 
تقديـ العوف البلـز مف قبؿ المنظمات والييئات اإلقميمية والدولية الى المنظمات والييئات الوطنية  .1

المعنية بشؤوف المرأة ورفع كفايتيا لتتمكف مف مساعدة المرأة ورفع كفايتيا لتتمكف مف مساعدة 
 .المرأة في ممارسة حقوقيا السياسية والمشاركة في صنع القرار

قياـ منظومة األمـ المتحدة بزيادة نسبة تمثيؿ المرأة العربية في المبلؾ عامة وفي الوظائؼ العميا  .2
ومناصب اتخاذ القرار خاصة، وذلؾ عف طريؽ التوظيؼ التفضيمي والترقية وغير ذلؾ مف التدابير 

. الخاصة
 

 الدراسات السابقة العربية واألجنبية: ثانياً 
بعد مراجعة بعض األدب التربوي المتعمؽ بالمعوقات التي تواجو المرأة في القيادة الرياضية وبعض 
ممخصات الدراسات األجنبية الواردة في رسائؿ الماجستير التي تناولت معوقات القيادة الرياضية 

والمرأة، لـ تجد الباحثة أي دراسة مشابية لموضوع دراستيا في فمسطيف، ولكف ىناؾ بعض الدراسات 
المرتبطة مباشرة بالموضوع وبعضيا تبحث في مجاالت أخرى وليا عبلقة في متغيرات الدراسة 

: موضحة عمى النحو التالي
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   الدراسات العربية4.2
 

 في دراستو الى معرفة أنماط القيادة اإلدارية لمديرات المدارس المتوسطة في (1986)الصغير تطرؽ 
مدينة الرياض وأثرىا عمى التحصيؿ الدراسي لمطالبات، وصفت فييا الباحثة سموؾ المديرات 

باالوتوقراطي، والديمقراطي، والتسيبي وذلؾ مف خبلؿ استخداميا الستبانة طورتيا مف اجؿ ىدؼ 
 :مديرة وقد دلت نتائج الدراسة عمى التالي (22)الدراسة وطبقتيا عمى مديرات المدارس وعددىف 

  أنو كمما كاف سموؾ المديرة ديمقراطيًا ازداد االىتماـ بالعمؿ والعامبلت معًا، وكاف تحصيؿ
 .الطالبات ايجابياً 

 

 إلى التعرؼ عمى بعض المشكبلت التي (1993الرويضان، )أشارت دراسة عثماف كما ورد في دراسة 
تواجو العامميف في مجاالت التربية الرياضية ومنيا مينة التدريس ومينة التدريب ومينة اإلدارة،  وقد 
بيف أسباب توفر ىذه المشكبلت واقترح الحموؿ المناسبة لمتقميؿ مف حدتيا أو التغمب عمييا،  عمى 

عينة مف المدرسيف والقادة الرياضييف وأساتذة كميات التربية الرياضية والمدرسيف واإلدارييف في مجاؿ 
الرياضة بمصر،  حيث استخدـ الباحث استبيانًا مف اعداده لجمع وتحديد المشكبلت، ثـ أعد مقياسًا 

وكاف مف أىـ النتائج إعداد قائمة بالمشكبلت التي تواجو العامميف في مجاالت .  لممشكبلت المينية
.  التربية الرياضية صالحة لقياس مشكبلت العامميف في المجاالت اإلدارية والفنية في التربية الرياضية

كما تبيف بأف المشكبلت المينية أكثر حدة مف المشكبلت االقتصادية واالجتماعية، والمشكبلت 
كما ذكر أسباب ىذه المشكبلت واقترح مجموعة مف .  االجتماعية أكثر حدة مف المشكبلت االقتصادية

 .الحموؿ قابمة لمتنفيذ

 
 حاولت استكشاؼ المعوقات االجتماعية لمشاركة المرأة األردنية في مجاؿ (1994)الصالحي ودراسة 

العمؿ السياسي وتحديد مقدار ما تشرحو بعض المعوقات مف تبايف في المشاركة السياسية ليا عند 
عينة مف الذكور واإلناث في المجتمع األردني ولتحقيؽ ذلؾ حاولت الدراسة تبياف أىـ المعوقات 

الجنس )االجتماعية لمشاركة المرأة األردنية في مجاؿ العمؿ السياسي وكيؼ تتنبأ متغيرات الدراسة 
بدرجة  (والحالة االجتماعية، والمستوى التعميمي،  والعمر والدخؿ والمينة وسنوات الخبرة وتبعية العمؿ

. أىمية المعوقات االجتماعية لمشاركة المرأة األردنية في العمؿ السياسي
 

:  وكاف أسموب جمع البيانات قد تـ بطريقتيف
التي احتوت عمى : واالستبانة.  مع بعض الشخصيات النسائية القيادية في المجتمع: المقابمة المعمقة

( 136)مبحوثًا ومبحوثة منيـ  (255)سؤااًل وسؤااًل مفتوحًا ووزعت عينة الدراسة المكونة مف  (36)
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وتـ اختيار ىذه العينة بالطريقة العشوائية النسبية .  مف الذكور في منطقة عماف (62)مف اإلناث و 
وقد تـ . المنتظمة عمى المؤسسات التعميمية، ومؤسسات العمؿ التطوعي واالتحاد النسائي واألحزاب

مف الذكور واإلناث في المؤسسات  المذكورة عف طريؽ السجبلت الموجودة في % 10تحديد ما نسبتو 
وتـ استخداـ اإلحصاء الوصفي التحميمي لغايات وصؼ البيانات إحصائيا، واستخداـ .  تمؾ المؤسسات

االنحدار المتعدد التدريجي لمكشؼ عف أثر المتغيرات المستقمة عمى كؿ معوؽ مف المعوقات 
. االجتماعية لمشاركة المرأة األردنية في مجاؿ العمؿ السياسي

 
التي تتعمؽ بنظرة المجتمع لممرأة كقائد )وانتيت الدراسة إلى النتائج المتعمقة بالمعوقات االجتماعية 

فقد وجد أنيا تختمؼ باختبلؼ المستوى التعميمي الذي كاف المتغير الوحيد الذي دخؿ في   (سياسي
إذ أف الذيف يحمموف مؤىبلت عممية عميا يميموف إلى إعطاء .  معادلة التنبؤ بتقدير ىذه المعوقات

والنتائج المتعمقة بالمعوقات الثقافية .  تقدير أعمى ليذا المعوؽ مف الذيف يحمموف مؤىبلت عممية أقؿ
فقد وجد أنيا   (التي تتعمؽ بمجموعة المكتسبات التي يكتسبيا الفرد مف المجتمع بوصفو عضوًا فييا)

تختمؼ باختبلؼ المستوى التعميمي، الذي كاف المتغير الوحيد الذي دخؿ في معادلة التنبؤ بتقدير 
أىمية ىذه المعوقات إذ كاف الذيف يحمموف مؤىبلت عممية عميا أعمى تقديرًا مف نظائرىـ الذيف يحمموف 

التي تتعمؽ بنظرة المرأة لنفسيا كقائد )والنتائج المتعمقة بالمعوقات الذاتية .  مؤىبلت عممية أقؿ
، فقد وجد أنيا تختمؼ باختبلؼ الجنس الذي كاف المتغير الوحيد الذي دخؿ في معادلة التنبؤ (سياسي

والنتائج المتعمقة بالمعوقات .  بتقدير ىذه المعوقات إذ إف اإلناث أعطت تقديرًا أعمى مف الذكور
، فقد وجد أنيا تختمؼ باختبلؼ الجنس، (التي تتعمؽ بنظرة الرجؿ إلى المرأة كقائد سياسي)التربوية 

وأنو كاف المتغير الوحيد الذي دخؿ في معادلة التنبؤ بتقدير أىمية ىذه المعوقات إذ اف تقدير اإلناث 
. أقؿ مف تقدير الذكور ليذا المعوؽ

 
وأوصت الباحثة بتغيير مفاىيـ التنشئة االجتماعية بتنشئة المرأة سياسيًا، وتغيير النظرة التقميدية نحو 
المرأة، وفتح المجاؿ أماـ الكفؤ، واألخذ بيد المرأة النشيطة المتميزة، وفتح المجاؿ أماميا لموصوؿ إلى 

وأوصت بإجراء دراسات مشابية لمكشؼ عف معوقات .  المراكز السياسية دوف تمييز بينيا وبيف الذكر
. اجتماعية أخرى لمشاركة المرأة األردنية في مجاؿ العمؿ السياسي ومقارنتيا بنتائج ىذه الدراسة

 
 إلى تحديد درجة معوقات وصوؿ المرأة إلى المناصب اإلدارية العميا في (2002)عودة وىدفت دراسة 

المؤسسات الفمسطينية العامة مف وجية نظر العامميف بيا مع تحديد دور كؿ مف المؤسسة، والجنس، 
والحالة االجتماعية وعدد األوالد، والمؤىؿ العممي، ومكاف اإلقامة، والعمر في معوقات وصوؿ المرأة 
إلى المناصب اإلدارية العميا في المؤسسات الفمسطينية العامة مف وجية نظر العامميف فييا، حيث 
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تحددت مشكمة الدراسة مف جانب الباحثة بمحاولة تقصي معوقات وصوؿ المرأة الفمسطينية إلى 
المناصب اإلدارية العميا في المؤسسات العامة مف وجية نظر العامميف فييا تمييدًا القتراح التوصيات 

. المفيدة لمتخمص مف ىذه المعوقات أو التخفيؼ مف حدتيا عمى األقؿ
 

نسخة مف االستبانة عمى  (450)وطبقت ىذه الدراسة عمى عينة عشوائية بسيطة، حيث تـ توزيع 
شممت المديريف العامميف في الوزارات  (الحكومية وغير الحكومية)المؤسسات الفمسطينية العاـ 

%( 56)، بواقع (غير الحكومية)الحكومية ورؤساء المنظمات األىمية، واألحزاب والتنظيمات السياسية 
. مف مجتمع الدراسة

 
ولئلجابة عف أسئمة الدراسة والتحقؽ مف فرضياتيا،  فقد قامت الباحثة بإعداد أداة قياس عبارة عف 

: فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت كاآلتي (66)استبانة ضمت 
المعيقات السياسية  (1
 المعيقات اإلدارية (2

 المعيقات النفسية (3

 المعيقات االجتماعية (4

 
لمجموعتيف مستقمتيف باإلضافة إلى تحميؿ التبايف االحادي والمتوسطات  (ت)وطبقت الباحثة اختبار 
. الحسابية والنسب المئوية

 
في  ( = 0.05)وقد توصمت الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

معوقات وصوؿ المرأة لممناصب اإلدارية العميا في المؤسسات الفمسطينية العامة تعزى لمتغير 
. المؤسسة، الجنس، الحالة االجتماعية، عدد األوالد، المؤىؿ العممي، مكاف االقامة ومتغير العمر

 
وأبرز توصياتيا لممؤسسات التربوية واالجتماعية لمعمؿ عمى خمؽ الوعي في عممية التنشئة االجتماعية 

بيف الجنسيف ورصد اإلشكاليات التي تواجو المرأة في عممية الوصوؿ لممناصب اإلدارية العميا والى 
تاحة فرص  أجيزة الدولة اإلدارية لمعمؿ عمى تطبيؽ أسس الترقية عمى أساس الكفاءة والمقدرة، وا 

التدريب المتكافئة أماـ المرأة، مع تبني استراتيجية إعبلمية تعبوية لتغيير نظرة المجتمع حوؿ أىمية 
عمؿ المرأة لدفع عجمة التنمية والتقدـ إلى األماـ،  وكذلؾ توصية لممرأة نفسيا لمعمؿ بجيد واجتياد 

متميزيف لتحقيؽ المساواة في الترقي الوظيفي، وكذلؾ أوصت الباحثة إجراء دراسات ميدانية عف 
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أوضاع المرأة في جوانب الحياة المختمفة بشكؿ عاـ، وفي المناصب اإلدارية المختمفة والمقارنة بينيا 
. عمى وجو الخصوص

 
 إلى التعرؼ عمى المشكبلت اإلدارية والفنية التي (2004)الشمري ىدفت الدراسة التي قامت بيا 

تواجو مديرات مدارس البنات الحكومية في مدينة حائؿ مف وجية نظر مديرات المدارس والمشرفات 
التربويات وما إذا وجد فروؽ في وجيات نظر أفراد الدراسة إزاء المشكبلت باختبلؼ متغيرات الدراسة 

وتقديـ عدد مف المقترحات التي قد تساىـ في التغمب عمى ىذه  (الوظيفة، المؤىؿ العممي، الخبرة)
مشرفة،  (101)مديرة و (102)وقد تـ تطبيؽ الدراسة عمى مجتمع الدراسة البالغ عدده .  المشكبلت

األوؿ يصؼ المشكبلت اإلدارية، والثاني : كما وتـ استخداـ استبانة كأداة لمدراسة شممت ثبلثة أبعاد
.  يصؼ المشكبلت الفنية أما الثالث فكاف عبارة عف حموؿ مقترحة

 
ومف أىـ النتائج التي ظيرت مف ىذه الدراسة أف المشكبلت اإلدارية التي تواجو مديرات المدارس 

بدرجة كبيرة ىي ضعؼ مستوى الصيانة لممباني المدرسية، وغياب الحوافز لممديرة المبدعة، وتذمر 
أما المشكبلت اإلدارية التي تواجييا بدرجة كبيرة فكانت كثرة غياب .  المعممات مف حصص االحتياط

كما أظيرت .  الطالبات قبؿ وبعد اإلجازات، ضعؼ رغبة المعممات في االلتحاؽ بالدورات التدريبية
النتائج أيضًا وجود فروؽ ذات داللة إحصائية إزاء درجة المشكبلت اإلدارية والفنية باختبلؼ متغيرات 

. (الوظيفة، المؤىؿ العممي والخبرة)الدراسة 
 

وكاف أبرز مقترحيف أتفؽ عميو أفراد الدراسة ىـ توفير مكتبة مدرسية تمكف المعممات والطالبات مف 
.  في كؿ مدرسة لمتابعة أوضاع الطالباتةاإلطبلع وتنمية المعمومات، وجود أخصائية اجتماعي

 
 إلى التعرؼ عمى اتجاىات القادة الرياضييف في مجالس إدارة االتحادات (2004)عيسى ىدفت دراسة 

الرياضية األردنية نحو تولي المرأة مراكز قيادية في المؤسسات الرياضية، وذلؾ مف خبلؿ درجة 
موافقتيـ عمى امتبلؾ المرأة لمسمات والميارات القيادية،  وكذلؾ التعرؼ عمى الفروؽ في اتجاىاتيـ 

. تبعًا لمتغير نوع المعبة، الجنس، المؤىؿ العممي، الخبرة، والممارسة الرياضية
 

الذي أعدتو الباحثة " مقياس االتجاىات نحو تولي المرأة مراكز قيادية في المؤسسة الرياضية"طبؽ 
 قياديًا مف أعضاء مجالس إدارة االتحادات الرياضية األردنية، وتـ 82عمى عينة عمدية مكونة مف 

، وتحميؿ التبايف األحادي لئلجابة "ت"استخداـ المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية واختبار 
أشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات القادة الرياضييف .  عف أسئمة الدراسة
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تبعًا لمتغير نوع المعبة الرياضية عمى بعد العبلقات العامة والتسويؽ، لصالح القادة الرياضييف في 
االتحادات الرياضية لؤللعاب الجماعية، ومتغير الجنس عمى أبعاد المقياس األربعة لصالح اإلناث، 

ومتغير المؤىؿ العممي عمى بعدي ميارات االتصاؿ والعبلقات العامة والتسويؽ لصالح مستوى حممة 
الماجستير والبكالوريوس، في حيف لـ  تظير فروؽ ذات داللة إحصائية عمى كؿ مف متغير الخبرة، 

وقد خمصت الدراسة إلى بعض التوصيات اليادفة إلى تطوير البنية التنظيمية، .  والممارسة الرياضية
والقوانيف واإلجراءات في المجنة األولمبية األردنية والمؤسسات الرياضية لتفعيؿ دعـ مشاركة المرأة في 

. المراكز القيادية في المؤسسات الرياضية المختمفة
 

 بدراسة ىدفت منيا التعرؼ عمى درجة الصعوبات التي تواجييا المرأة الفمسطينية (2005)جبر قامت 
، طوباس وقمقيمية، )العاممة في القطاع العاـ في محافظات شماؿ الضفة الغربية  نابمس وجنيف وطولكـر

الصعوبات االجتماعية واألسرية، الصعوبات اإلدارية، الصعوبات : ضمف المجاالت التالية (وسمفيت
كما ىدفت فحص تأثير متغير المؤسسة ودوافع العمؿ ومكاف العمؿ .  السياسية، الصعوبات القانونية

والمحافظة، عدد سنوات العمؿ والدخؿ الشيري في الصعوبات التي تواجييا المرأة الفمسطينية العاممة 
. في القطاع العاـ مف وجية نظر النساء العامبلت

 
وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع موظفات القطاع العاـ في منطقة شماؿ الضفة الغربية لمعاـ 

موظفة، وطبقت الدراسة عمى عينة طبقية عشوائية بنسبة  (10660)وكاف عددىف  (2005-2006)
 فقرة والتي 50وقامت الباحثة بتصميـ استبانة كأداة لمدراسة مكونة مف .  مف المجتمع األصمي (7%)

. قامت بالتحقؽ مف صدقيا وثباتيا
 

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود صعوبات تواجو المرأة الفمسطينية العاممة في القطاع العاـ في 
الصعوبات القانونية، الصعوبات : محافظات شماؿ الضفة الغربية وقد رتبتيا الباحثة تنازليًا كما يمي

ووجد أيضًا أف ىناؾ تأثيرًا .  السياسية، الصعوبات االجتماعية واألسرية ومف ثـ الصعوبات اإلدارية
لجميع متغيرات الدراسة عمى الصعوبات التي تواجو المرأة حيث وجدت فروؽ ذات داللة إحصائية 

وتبيف أيضًا أف بند المحسوبية والواسطة كاف مف أكبر الصعوبات التي تؤثر عمى .  لجميع المتغيرات
وقامت الباحثة بالتوصية إلى المسئوليف بضرورة إعطاء أىمية أكبر لممرأة ولممسئوليف .  عمؿ المرأة

. التربوييف بتفعيؿ دورىا
 

 حوؿ دور القيادات اإلدارية، (63، ص 2005)الشنطي أشارت دراسة تبوؾ كما ورد في دراسة 
وتحديد أىـ المعوقات التي تقمؿ مف جيودىا في التطوير التنظيمي وذلؾ في الييئات والمؤسسات 
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مف المؤسسات  (299)طبقت الدراسة عمى عينة مف اإلدارييف، وبمغ عددىا .  العامة في سمطنة عماف
والييئات العامة مف سمطنة عماف، مستخدمًا استبانة تكونت مف أسئمة متعمقة بخصائص العينة، 

وتوصؿ الباحث إلى النتيجة التالية .  وأخرى متعمقة باختبار متغيرات الدراسة في التطوير التنظيمي
 :التي ترتبط بالدراسة وىي

  ،ال يختمؼ دور القيادات اإلدارية في التطوير التنظيمي باختبلؼ كؿ مف الجنس، العمر
 .والمؤىؿ العممي، والخبرة بينما يختمؼ دورىا باختبلؼ المستوى الوظيفي

 
 أف بحثيا ييدؼ الى التعرؼ عمى أىـ المعوقات التي تواجو المرأة (2005)عبد الجميل تطرقت 

بغية حصر المعوؽ األكبر .  العراقية التي تبعدىا عف تولي مياـ اإلدارة والتدريب في المجاؿ الرياضي
دارة المؤسسات.لمعالجتو وقد استخدمت الباحثة .  وركزت عمى مفيوـ القيادة ونبذة عف المرأة العراقية وا 

المحور الشخصي والمحور االجتماعي )أداة االستبياف الذي أعدتو ليذا الغرض وبأربعة محاور 
وأجريت عميو جميع األسس العممية ليكوف ثابتًا وممثبًل   (والمحور العممي والثقافي والمحور الديني

وقد اجري البحث عمى عينة مف اإلداريات .  لمحالة التي يراد التعرؼ عمييا واحتوى عمى سمـ خماسي
في المجاف االولمبية في العراؽ وعضوات االتحادات المركزية والفرعية في محافظات القطر والعبات 

وتـ تكافؤ المجاميع بالعمر الزمني %.  55 وبنسبة 869المنتخبات الوطنية العراقية والبالغ عددىف 
. وعمر العمؿ في المجاؿ الرياضي

 
وقد عولجت البيانات إحصائيا باستخداـ الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري إليجاد الفقرات التي 

يجاد أكثر المجاالت عوقًا واالرتباط البسيط لبيرسوف : واستنتجت ما يمي. احتمت أعمى نسبة عوؽ وا 
اف االستبياف المصمـ تمكف مف التعرؼ عمى المعوقات التي توجو المرأة العراقية في عدـ  .1

 .تولييا المناصب اإلدارية ومياـ التدريب الرياضي

 .أف أعمى معوؽ في المحاور كاف المحور العممي والثقافي وأدنى معوؽ ىو المحور الديني .2

. بينما احتبل المحوراف االجتماعي والشخصي المرتبة الوسط .3
 

: ومما تقدـ أوصت الباحثة بػ
 إعداد دراسات وبحوث عف إدارة المرأة في المجاؿ الرياضي .1

 إصدار نشرة إعبلمية رياضية عف شخصيات نسائية ليا تاريخ رياضي .2

مشاركة النساء الرياضيات في المؤتمرات العممية المحمية واإلقميمية والدولية المتعمقة بشؤوف  .3
 .المرأة

 .اعتماد تشريعات تحظر التميز وتضمف حقوقًا متساوية لمنساء مع الرجاؿ .4
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توفير قاعات مغمقة خاصة بالنساء لكي ال يكوف االختبلط والمباس الرياضي مانعًا في تكميؼ  .5
. النساء بتدريب حتى فرؽ النساء

 

 بدراسة لمتعرؼ عمى واقع عمؿ المرأة السعودية في مجاؿ نظـ المعمومات (2006)الحميد قامت 
اإلدارية في القطاع العاـ، والتعرؼ عمى المشكبلت التي تواجو المرأة السعودية العاممة في مجاؿ نظـ 
المعمومات اإلدارية في القطاع العاـ وكذلؾ مستوى الرضا عف ظروؼ العمؿ وتأثير ذلؾ عمى إمكانية 

وتكوف مجتمع الدراسة مف مجموعة مف العامبلت السعوديات في مجاؿ نظـ .  انتقاليف لمقطاع الخاص
.   المعمومات اإلدارية

 
( 21)جية حكومية فقط و (11)وأشارت النتائج الخاصة بالدراسة إلى أف المرأة السعودية تعمؿ في 

منيف يعممف  (46.8)%وأف نسبة .  جياز حكومي في الدولة (122)جية مف القطاع العاـ مف أصؿ 
أما المشكبلت .  يعممف بوظيفة مبرمجة نظـ (14.9%)بوظيفة مسجمة بيانات بالمقارنة مع ما نسبتو 

التي تواجييف فكاف أىميا عدـ وجود تصنيؼ لمياـ كؿ وظيفة وواجباتيا ومسؤولياتيا وعدـ تناسب 
%( 53.1)وأظيرت النتائج أيضًا أف أكثر مف نصؼ العينة وبنسبة .  مسمى الوظيفة مع مياـ العمؿ

الشعور بعدـ األمف : ال يوجد لدييف شعور بالرضا عف النفس وتحقيؽ الذات وذلؾ ألسباب أىميا
مما جعؿ الباحثة اف توصي بضرورة زيادة فرص العمؿ لممرأة .  الوظيفي وثبات أنظمة العمؿ

. السعودية واالىتماـ بتطوير مجاالت العمؿ المتاحة ليا
 

أثر العوامؿ الديمغرافية واالجتماعية والتنظيمية، والمؤسسية  (2006 )الرشيد وأبو دولةعالجت دراسة 
الرئيسية في اتجاىات المرأة نحو معوقات تقدميا وظيفيًا واستراتيجيات تمكينيا في منظمات األعماؿ 

األردنية عمى عينة ممثمة مف الموظفات األردنيات في منظمات األعماؿ في القطاع الخاص يمثمف ما 
وبرزت .   منظمة وقد استخدمت االستبانة أداة لمدراسة43مف العدد الكمي في % 11يزيد عف 

مجموعة العوامؿ التنظيمية كمجموعة ذات تأثير محوري وميـ عمى االتجاىات، واعتبرت ىذه النتيجة 
 يمكف التأثير –بخبلؼ مجموعتي العوامؿ الديمغرافية واالجتماعية، والعوامؿ المؤسسية - مواتية ، إذ 

حداث التغيرات المطموبة مف أجؿ التوصؿ إلى التسوية اإلدارية  في تنظيمات منظمات األعماؿ وا 
. المنشودة ذات العبلقة بوظيفة المرأة

 
وكاف مف أىـ توصياتيا ضرورة استغبلؿ الموارد البشرية بناء عمى الكفاءة وليس الجنس، واستخداـ 

األسموب العممي في معالجة ظاىرة التمثيؿ غير المتكافىء لممرأة في الوظيفة، وتحّوؿ البحث اإلداري 
نشاءاألردني لكي ييتـ أكثر بدراسات الجانب الوظيفي ذات المساس المباشر بعمؿ المرأة،   وا 
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وتوفير المتطمبات . التنظيمات النسوية وشبكات االتصاؿ ذات العبلقة لتمكيف المرأة في الوظيفة
شراؾ قادة منظمات األعماؿ  المساعدة عمى قياـ المرأة بوظيفتيا المزدوجة المتعمقة بالوظيفة واألسرة، وا 
األردنية في الجيود الرامية إلى معالجة مشكمة التمثيؿ غير المتكافىء ودراسة تجربة النساء الرياديات 

. ونمذجة دورىف في الوظيفة والعمؿ
 

 إلى التعرؼ عمى أىـ العقبات التي تواجو المعممات (2007)الديوان وعبد مالح وخمف ىدفت دراسة 
في تولي مياـ إدارية والتدريب في التربية الرياضية والتعرؼ عمى الفقرات ذات التأثير العالي والتأثير 

المحور الشخصي، والمحور االجتماعي، )الضعيؼ مف خبلؿ استبانة تحتوي عمى أربعة محاور 
 معممة مف الجامعات 91وتكوف مجتمع الدراسة مف .  (والمحور العممي والثقافي، والمحور الديني

 مدرسة في كميات التربية الرياضية 70العراقية، وتـ التطبيؽ عمى عينة اختيرت عشوائيًا مكونة مف 
. بالعراؽ
 

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود مجموعة مف المعممات المواتي لـ يتمكف مف تحمؿ المسؤولية كما 
يجب مما نتج عف إىماليف لبعض الضروريات مثؿ تطوير المستوى المعرفي، ومدى استيعاب 

القوانيف، وعدـ ثبات الشخصية مما يؤثر ذلؾ أيضًا عمى ثقتيف بأنفسيف واتخاذىف لمقرارات، أو حتى 
. التأثير عمى الغير مما يسبب عدـ الراحة النفسية

 
مما جعؿ الباحثيف التوصية بضرورة العمؿ عمى تطوير مستوى المعممات مف خبلؿ اعتماد دورات 

جراء دراسات مشابية  دارية، إضافة إلى اإلطبلع عمى مصادر وبحوث في اإلدارة وا  تثقيفية وتدريبية وا 
. تتناوؿ عينات مف اإلداريات في المجاؿ الرياضي وفي ميف أخرى

 
 بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى إمكانية مشاركة المرأة في مجمس الشورى (2007)العتيبي قامت 

السعودي وما يترتب عمى ىذه المشاركة مف توجيات وصعوبات وآليات وأثار، وتأثير بعض 
( 311)وشممت عينة الدراسة .  الخصائص الشخصية لعينة الدراسة عمى قبوؿ المشاركة وعمى آلياتيا

امرأة سعودية ينتميف إلى عدد مف المؤسسات االجتماعية والتعميمية في مدينة الرياض وتـ اختيارىف 
.   وقامت الباحثة بتصميـ استبانة كأداة لمدراسة. مف خبلؿ أسموب العينة المبلئمة

وأظيرت النتائج أف أىـ اآلثار السمبية لممشاركة ىي حدوث مخالفات شرعية أو أف المشاركة سطحية 
وكانت أبرز عوائؽ المشاركة تتمثؿ في عدـ قبوؿ المجتمع ونظرتو السمبية تجاه المرأة وكذلؾ صعوبة 

.    التنظيـ وفؽ ضوابط الشريعة اإلسبلمية
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  الدراسات األجنبية 5.2
 

 امرأة في مراكز قيادية حكومية بيدؼ 25 مقابمة مع  (Bernay and Canton, 1992)أجرى
تحديد الخصائص والقدرات القيادية التي ساعدت في اختيارىف واستمرارىف في المراكز القيادية في 
مؤسسات حكومية وسياسية مختمفة،  وقد عزت السيدات نجاحيف المتبلكيف مجموعة خصائص 

. الكفاءة والمثابرة والحيوية والمشاركة لمحصوؿ عمى القبوؿ والسمطة: قيادية وىي
 

وقد ربطت السيدات اكتسابيف ليذه الخصائص بخبرتيف وممارستيف الرياضية السابقة، اذ وفرت 
المبلعب الرياضية أرضية ىامة لمتدريب واالىتماـ بالمثابرة والتمسؾ بالنجاح، والتعامؿ مع الخسارة، 

وقد خمصت الدراسة الى اف المشاركة الرياضية وسيمة ىامة لتعمـ ميارات القيادة لكؿ مف المرأة 
. والرجؿ، وىي وسيمة ميسرة لمرجاؿ والشباب ومستبعدة لممرأة والفتاة

 
 أسباب تولي عدد قميؿ مف النساء مراكز قيادية في  (Bloot and Browne, 1994)بينت دراسة 

دوائر التربية الرياضية في المدارس الثانوية الحكومية في غرب استراليا بالرغـ مف الفرص المتساوية 
( 5)لكؿ مف المرأة والرجؿ في تدريس التخصص،  وكانت نتائج الدراسة تدؿ الى اف المرأة تحتؿ 

 مركزًا قياديًا دائمًا لرئيس قسـ تربية رياضية، وقد تـ 70فقط مف % 7مراكز قيادية أي ما نسبتو 
 كما بينت النتائج اف الضوابط الموضوعة عمى ترفيع المرأة مبنية عمى االتجاىات 1991تعيينيف عاـ 

.  التقميدية والتوقعات المرتبطة بدور الجنس التي تمثمت في معيقات تتضمف أنظمة ومواقؼ داخمية
 

في  (الذكر، األنثى) إلى التحري عف مدى أىمية الجنس (Vilkinas, 2000)ىدفت دراسة فيمكينز 
تشكيمو العبلقة بيف طبيعة المدير وأسموب اإلدارة في مواقع إدارية تنظيمية مختمفة،  وذلؾ مف خبلؿ 

مبتكر، وسمسار، ومنتج، ومدير، ومنسؽ، ) لمقيـ التنافسية، حيث تضـ ثمانية ادوار Quinnنموذج 
مديرًا أنثى، حيث  (127)مدراس كاف منيـ  (509)اشتممت الدراسة عمى .  (ومراقب، ومسيؿ، وناصح

 .تـ تقييـ مدى تأثيرىـ في المستوى اإلداري مف قبؿ موظفييـ

: بينت الدراسة النتائج التالية
  إف جنس المدير ال يؤثر بشكؿ محسوس عمى مدى تأثير المدير في تصورات اآلخريف

 .اليامة

 إف اإلدارة سواء كانت ذكورًا أو إناثًا ال تؤثر عمى اىتماـ اآلخريف ما داموا مؤثريف وفاعميف .
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 في دراستو التي ىدفت إلى فحص االختبلفات في الجنس (Thompson, 2000)تطرؽ تومبسوف 
بيف الثبات وعدمو في تحديد كؿ مف القيادة وسماتيا ومدى فعالية القادة التربوييف مف خبلؿ نموذج 

، (المصنع التجمعي)، فيناؾ أربعة اطر لمقيادة ىي اإلطار الييكمي Deal & Bolmanنظرية 
 .(الضريح)اإلطار السياسي، اإلطار الرمزي  (العشيرة)اإلطار البشري 

 
، نموذج العممية (المسيؿ والناصح) لتنافس القيـ ىي نموذج العبلقات اإلنسانية Quinnونموذج 
، نموذج األنظمة المفتوحة (المنتج والمدير)نموذج اليدؼ العقبلني  (المراقب والمنسؽ)الداخمية 

. (السمسار والمبتكر)
 

 238)مف األتباع  (472)تـ تقييميـ مف قبؿ  ( إناث26 ذكور، 31)قائدًا  (57)أجريت الدراسة عمى 
. في مراحؿ متدنية، ومتوسطة، وعميا في اإلدارة في مواقع ثانوية وأساسية ( إناث234ذكور، 

 
واستنتجت اف االختبلفات في تحديد فعالية القيادة التربوية في أنواع القيادة متساوية بشكؿ صحيح 

لمقادة الذكور واإلناث، كما اف ىؤالء القادة الذكور واإلناث يحافظوف عمى بقائيـ مؤثريف في 
 مف اجؿ فيـ Bolman, Deal, and Quinnأوصت إلى إمكانية استخداـ نظريات .  منظماتيـ

. السموؾ القيادي وفاعميتو
 

 التي استقصت نسبة العناصر النسوية المواتي يتوليف مراكز  (Street, 2004)أشارت نتائج دراسة 
 ما زالت قميمة نوعًا ما بالرغـ مف قرار المجنة 2004قيادية في المؤسسات الرياضية في اسكوتمندا لمعاـ 

االولمبية الدولية بأف تزيد نسبة القيادات النسوية في االتحادات الرياضية والمجاف االولمبية لتصؿ الى 
 فقد جمع الباحث  البيانات عف طريؽ دراسة مسحية، باستخداـ االستبانة، وقد 2005في عاـ % 20

اختار العينة مف األندية الرياضية والمؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات والمؤسسات الرياضية 
. ، والييئة االسكتمندية لمسياحة والثقافة والرياضة2002وألعاب الكومنولث لعاـ 

 
بينما نسبة المدربات اإلناث % 89وتبيف أف نسبة المدربيف الرجاؿ في األندية الرياضية تصؿ الى 

% 91ونسبة الرجاؿ في المراكز القيادية العميا في المؤسسات الحكومية والخاصة تصؿ الى % 47
كما أف معظـ رؤوساء األقساـ الرياضية في الجامعات مف الرجاؿ، كذلؾ الوضع في المؤسسات 
الرياضية يتزايد عدد  المدربيف الرجاؿ وىناؾ عدـ رضا بالنسبة لمنوع االجتماعي،  أما في ألعاب 
.  الكومنولث فالغالبية العظمى مف القيادات رجاؿ ويقتصر دور النساء فقط لؤلمور العبلجية والطبية

أيضًا يزيد عدد الرجاؿ في المراكز القيادية لمييئة االسكوتبلندية لمسياحة والثقافة والرياضة عف عدد 
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ومف توصيات الدراسة أف تقـو السمطات الوطنية والمحمية بتوظيؼ عدد أكثر مف .  القيادات النسوية
النساء في مواقع قيادية لبلستفادة مف خبراتيف في جميع المستويات،  كما أوصى اف تطمب الحكومة 
مف الييئات المشرفة عمى الرياضة أف تتخذ خطوات لتتولى المرأة مراكز تمكنيا مف اتخاذ القرار عمى 

. المستوى المحمي والوطني  والدولي
 

 اف عدد الرئيسات في كميات المجتمع في لوس انجموس يتزايد ففي (Liu, 2007)بينت دراسة ليو 
%.   28 ما يقارب مف 2001بينما أصبحت في عاـ % 11 كانت نسبة اإلناث القياديات 1991عاـ 

كما بينت الباحثة اف عدد القياديات في المراكز الرئاسية في كميات المجتمع أعمى منيا في مؤسسات 
أخرى في التعميـ العالي حيث قامت بدراسة الخصائص واألنماط القيادية وعمميات صنع القرار التي 

كما ىدفت ىذه الدراسة إلى توضيح دور . يتبعنيا وتبيف اف لدييف كفاءة كبيرة في إدارة كميات المجتمع
المرأة في تحديد ثقافة كميات المجتمع وقدرتيا عمى االتصاؿ والقيادة وصفاتيا الشخصية تساىـ في 

. النجاح في رئاسة كمية المجتمع
 

 عف أنماط القيادة والمساواة بيف  (Ozkanli & White, 2008)كشفت دراسة اوزكانمي ووايت 
الجنسيف في التعميـ العالي عف طريؽ دراسة تمثيؿ األساتذة اإلناث في الجامعات االسترالية والتركية 

كما تيدؼ الدراسة إلى .  وتحديد الحواجز التي تعترض تحقيؽ نظاـ األقدمية في التعييف والترقية ليف
إيجاد العوامؿ بما فييا أنماط القيادة والتي تفسر ارتفاع نسبة األساتذة اإلناث في الجامعات التركية 

كما تكشؼ المعوقات التي .  وانخفاضيا في استراليا بالرغـ مف األطر التشريعية واستراتجيات التعييف
تعترض المرأة االسترالية في التقدـ الوظيفي ومنيا اختبلؼ الثقافات اإلدارية وانخفاض الروح المعنوية 

ومف أىـ المعوقات التي .  والعمميات غير الرسمية في التعييف والترقية وقمة التدريب عمى اإلدارة
.  تعترض المرأة التركية في التقدـ الوظيفي ىو عدـ القدرة عمى التنسيؽ بيف عمميا داخؿ وخارج المنزؿ

. وتوصي الدراسة بأىمية وضع استراتجيات لتكافؤ فرص العمؿ لمجنسيف في التعميـ في الجامعات
  

 إلى التعرؼ عمى طبيعة حياة (Quader & Oplatka, 2008)ىدفت دراسة قويدر و اوببلتكا 
ستة مشرفات في المجتمع البدوي داخؿ إسرائيؿ، وصمف إلى مراكز قيادية في النظاـ التربوي البدوي 

وقد جمعت .  واستكشاؼ الصعوبات والمعيقات التي تواجييف في ظؿ السمطة األبوية لؤلقميات
الباحثتاف البيانات عف طريؽ المقاببلت التي أجرتيا الباحثتاف شخصيًا مع المشرفات الست وتبيف 
وجود صمة بيف القوة واألنوثة في المناصب القيادية في القبائؿ المتعددة الثقافات وتختمؼ كثيرًا عف 

المجتمعات الغربية،  وبالرغـ مف صعوبة العادات والتقاليد في المجتمع البدوي إال اف المشرفات 
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وتعتبر ىذه الدراسة ىي األولى التي تبحث .  يعتقدف بأنيف يكتسبف القوة في القيادة مف خبلؿ األنوثة
. موضوع األنوثة والنوع االجتماعي في المجتمع البدوي اإلسرائيمي

 
   التعميق عمى الدراسات السابقة6.2
 

أصبحت مشاركة المرأة في القيادة تفرض نفسيا عمى واقع المؤسسات والتنظيمات المختمفة وقد حظيت 
ىذه الظاىرة باىتماـ العديد مف الباحثيف الذيف اعتبروىا مجااًل مثيرًا لدراسات متعددة تناولت المرأة في 
مواقع قيادية رياضية وغير رياضية، فتـ بحث الخصائص والقدرات القيادية والخبرات السابقة لممرأة 

الصغير، )وتأثير الجنس والفروؽ في مفيـو الجنس عمى ظيور القادة وأساليب القيادية كما في دراسة 
 ,Bernay & Canton)و  (2006الحميد، )، (2005الشنطي، )، (2004الشمري، )، (1986

1992) ،(Vilkinas, 2000)  و (Thompson, 2000) .
 

ومف خبلؿ عرض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع معوقات تولي المرأة مراكز قيادية كدراسة 
، (2005عبد الجميؿ، )، (2005جبر، )، (2004عيسى، )، (2002عودة، )، (1994الصالحي، )
، فقد (Street, 2004)و (Bloot & Browne, 1994) و  (2007العتيبي، )، (2007الديواف، )

أتضح لمباحثة أف المرأة غير ممثمة بشكؿ عادؿ في المؤسسات المختمفة بما فييا المؤسسات الرياضية 
واف الرجاؿ ىـ األكثر احتمااًل لتولي مناصب قيادية نتيجة لمنظرة واالتجاىات التقميدية في المجتمع 

. لمفيـو الدور
 

كما تـ تناوؿ المعيقات المؤثرة عمى قبوؿ المرأة واختيارىا لمعمؿ القيادي في مؤسسات حكومية وتربوية 
ورياضية ومنيا المعيقات االجتماعية والسياسية والعممية والثقافية والشخصية والميارات القيادية كما ىو 

عبد )، (2004عيسى، )، (2002عودة، )، (1994الصالحي، )، (1993الرويضاف، )في دراسة 
(.   2007الديواف، )، (2005الجميؿ، 

 
واتفقت الدراسات السابقة مع دراسة الباحثة حيث اف معظميا استخدـ المنيج الوصفي لمبلءمتو لطبيعة 

.  ىذه الدراسة، كذلؾ اتفقت في استخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات
 

:- ومف خبلؿ اإلطبلع عمى الدراسات السابقة استفادت الباحثة ما يمي
 
التعرؼ عمى المنيج العممي المناسب ليذه الدراسة  .1
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 التعرؼ عمى أداة الدراسة المناسبة لمثؿ ىذا النوع مف الدراسات .2

 اختيار عينة البحث .3

 التعرؼ عمى محاور أداة الدراسة واألسموب العممي واإلحصائي المستخدـ .4

 االستفادة مف ىذه الدراسات في مناقشة النتائج .5

 
: وترى الباحثة اف ىذه الدراسة تميزت عف الدراسات السابقة بما يمي

 .تعتبر ىذه الدراسة األولى التي تناولت موضوع القيادة الرياضية في فمسطيف -

 .تناولت ىذه الدراسة متغيرات ومحاور إضافية لـ يتـ بحثيا في الدراسات السابقة -
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الفصل الثالث 

 
جراءاتيا  منيجية الدراسة وا 

 
يشتمؿ ىذا الفصؿ عمى وصؼ لمجتمع الدراسة، كما يتضمف وصفًا ألدوات الدراسة المستخدمة 

جراءات الصدؽ والثبات لتمؾ األدوات، والطرؽ اإلحصائية التي استخدمت في استخبلص نتائج  وا 
. الدراسة وتحميميا

 
  منيج الدراسة 1.3
 

. نيجت الباحثة المنيج الوصفي وذلؾ لمبلءمتو لطبيعة الدراسة وأىدافيا
 

:   مجتمع الدراسة2.3
 

تكوف مجتمع الدراسة مف مجالس إدارة االتحادات الرياضية االولمبية لؤللعاب الجماعية والفردية 
.  اتحاداً 20وعددىا 

.  فمسطيف واألردف وسوريا ولبناف: تـ اختيار الدوؿ العربية اآلسيوية في ببلد الشاـ وىي (1
 :تـ تحديد عدد أفراد مجتمع الدراسة كما يمي (2

  4:  عدد الدوؿ
 180: عدد القادة الرياضييف في مجالس إدارة االتحادات الرياضية األولمبية في كؿ دولة

عضوًا مف كبل الجنسيف وعميو نحسب عدد أفراد مجتمع الدراسة الكمي 
.   عضواً 720 = 4 × 180

 
عينة الدراسة  

 
اختيرت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية مف القادة الرياضييف في مجالس إدارة االتحادات الرياضية 

%. 35األولمبية مف الدوؿ العربية المختارة بنسبة 
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 استبانة والجدوؿ 241 عضوًا، وزعت عمييـ االستبانات وتـ استرجاع 251وبمغ عدد أفراد العينة 
. يبيف خصائص العينة الديمغرافية ونسبتيا المئوية (1.3)
 

َخصاِئص الَعينة الديمغرافية وِنسبُتيا الِمَئوية :  (1.3)الجدول 
 

الِنسبة المئوية العدد المتغير 

 الدولة

 27.8 67. فمسطيف. 1
 23.7 57. سوريا. 2

 25.3 61. األردف. 3

 23.2 56. ُلبناف. 4

 نوع اإلتحاد
 56.0 135.  ألعاب َجماعيةاتحادات. 1
 44.0 106.  ألعاب َفرديةاتحادات. 2

 الجنس
 64.3 155. َذَكر. 1
 35.7 86. ُأنثى. 2

 الحالة اإلجتماعية

 65.5 158. ة/ُمَتَزوِّج. 1
 21.2 51. َعزباء/ أعزب . 2
 4.6 11. ة/ُمَطمَّؽ. 3
 8.7 21. ة/أرَمؿ. 4

 المؤىل العممي

 8.7 21. ثانوية عامة. 1
 34.9 84. ِدبمـو. 2
 39.4 95. بكالوريوس. 3
 17.0 41. ماجستير فأعمى. 4

 الخبرة في اإلتحاد
 13.3 32.  َسنوات5أَقؿ ِمف .1
 33.2 80.  َسنوات10 – 6ِمف . 2
 53.5 129.  َسنوات10أكَثر ِمف . 3

 الممارسة الرياضية
 85.1 205. رياضي ساِبؽ. 1
 14.9 36. غير رياضي. 2

 طبيعة المينة الرئيسية
 66.0 159. في الَمجاؿ الرياضي. 1
 34.0 82. خاِرج الَمجاؿ الرياضي. 2
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تقسيم العينة حسب الدولة ونوع اإلتحاد : (2.3)جدول 
 

 إتحاد ألعاب جماعية إتحاد ألعاب فردية

 نوع اإلتحاد

 
 الدولة  

 فمسطين 42 25

 سوريا 31 26

 االردن 30 31

 لبنان 32 24

 

 تقسيم العينة حسب الدولة والجنس:  (3.3)جدول 

 

 ذكر انثى

 الجنس

 
 الدولة  

 فمسطين 52 15

 سوريا 35 22

 االردن 34 27

 لبنان 34 22

 
تقسيم العينة حسب الدولة والحالة اإلجتماعية  (4.3)جدول 

 

 متزوج أعزب مطمق أرمل
 الحالة اإلجتماعية

 الدولة

 فمسطين 49 13 0 5

 سوريا 40 9 3 5

 االردن 35 16 5 5

 لبنان 34 13 3 6
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تقسيم العينة حسب الدولة والمؤىل العممي  (5.3)جدول 

 

 ثانوية عامة دبموم بكالوريوس ماجستير فأعمى

 المؤىل العممي

 
 الدولة  

 فمسطين 9 25 23 10

 سوريا 7 26 17 7

 األردن 4 12 29 16

 لبنان 1 21 26 8

 

 تقسيم العينة حسب الدولة والخبرة في اإلتحاد: (6.3)جدول 
 

  سنوات5أقل من   سنوات10 إلى 6من   سنوات10أكثر من 
 الخبرة في اإلتحاد

 الدولة  

 فمسطين 18 22 27

 سوريا 4 16 37

 االردن 5 25 31

 لبنان 5 17 34

 
تقسيم العينة حسب الدولة والممارسة الرياضية : (7.3)جدول 

 

 رياضي سابق غير رياضي

الممارسة الرياضية 
 

 الدولة  

 فمسطين 61 6

 سوريا 49 8

 األردن 57 4

لبنان  38 18
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تقسيم العينة حسب الدولة وطبيعة المينة الرئيسية : (8.3)جدول 

 

 في الَمجال الرياضي خاِرج الَمجال الرياضي

 طبيعة المينة الرئيسية

 
 الدولة  

 فمسطين 42 25

 سوريا 40 17

 األردن 42 19

 لبنان 35 21

 

 
  أداة الدراسة 4.3
 

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، قامت الباحثة ببناء وتطوير استبانة درجة المعوقات نحو تولي المرأة العربية 
:- مراكز قيادية في المجاؿ الرياضي وفؽ الخطوات اآلتية

مراجعة األدبيات المتعمقة بميارات القيادة الرياضية وخصائصيا بشكؿ عاـ ومعوقات تولي المرأة  (1
الصالحي، )، (2004عيسى، )، (2005عبد الجميؿ، )لمراكز قيادية بشكؿ خاص مثؿ دراسة 

1994) ،(Street, 2004.) 

 :تحديد مكونات االستبانة بثبلثة محاور وىي (2

 المحور العممي والميارات القيادية  .أ 

 المحور االجتماعي .ب 

 المحور الشخصي .ج 

المحور األوؿ : عبارة موزعة كاآلتي (49)صياغة العبارات المرتبطة بكؿ محور، وقد بمغ عددىا  (3
 .عبارة (16)عبارة، المحور الثالث  (18)عبارة، المحور الثاني  (15)

بدرجة كبيرة جدًا : اتبعت كؿ عبارة بميزاف تقدير تبعا لمقياس ليكرت الخماسي وعمى الشكؿ اآلتي (4
( 1)بدرجة قميمة جدًا  (2)،  بدرجة قميمة (3)، بدرجة متوسطة (4)درجات، بدرجة كبيرة  (5)

. درجة
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  صدق األداة 5.3
 

لمتحقؽ مف صدؽ فقرات االستبانة وصبلحيتيا مف حيث الصياغة والمضموف ومناسبتيا لممجاؿ الذي 
أدرجت ضمنو، وشموليا لمجوانب المتعمقة بمعوقات تولي المرأة العربية مراكز قيادية في المجاؿ 

 محكمًا مف ذوي االختصاص (16)عمى  (46)عرضت االستبانة بصورتيا األولية وبفقراتيا . الرياضي

، وقد تـ استبقاء الفقرات التي أجمع المحكموف عمى أنيا فقرات مناسبة لقياس األىداؼ التي (2)ممحؽ 
ضافة بعض  وضعت مف اجميا،  كما تـ تعديؿ فقرات أخرى اقترح بعض المحكميف ضرورة تعديميا وا 

فقرة، كما تـ تعديؿ  (49)الفقرات الجديدة، فكاف مجموع الفقرات التي انتيت الييا االستبانة بعد التحكيـ 
واعتبرت ىذه اإلجراءات  (3ممحؽ )المحور العممي والثقافي إلى المحور العممي والميارات القيادية 

. داللة صدؽ ظاىري لؤلداة
 

  ثبات األداة 6.3
 

وزعت االستبانة عمى عينة مف مجتمع الدراسة مف أعضاء مجالس االتحادات الرياضية النوعية مف 
 Cronbach)خارج عينة الدراسة وتـ استخراج معامؿ ثبات أداة الدراسة باستخداـ كرونباخ الفا 

Alpha) التالي (9.3) لمحاور أداة الدراسة والدرجة الكمية كما يتضح في الجدوؿ :
 

معامبلت الثبات لمجاالت أداة الدراسة والدرجة الكمية : (9.3)الجدوؿ 
 

قيمة الفا عدد الفقرات المجال 
 0.80 15المحور العممي والميارات القيادية 

 0.88 18المحور االجتماعي 
 0.92 16المحور الشخصي 

 0.94 49الدرجة الكمية 
 

  متغيرات الدراسة 7.3
 

: اشتممت الدراسة عمى المتغيرات اآلتية
: المتغيرات المستقمة

 . فمسطيف، األردف، سوريا ولبناف: الدولة (1
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اتحادات ألعاب جماعية، اتحادات ألعاب فردية : نوع االتحاد (2
 ذكر، أنثى:  الجنس (3

 .ة/ة، أرمؿ/عزباء، مطمؽ/ة، أعزب/متزوج: الحالة االجتماعية (4

، بكالوريوس، ماجستير، فأعمى : المؤىؿ العممي (5  ثانوية عامة، دبمـو

  سنوات10 سنوات، أكثر مف 10 – 6 سنوات، مف 5اقؿ مف : الخبرة في االتحاد (6

 رياضي سابؽ، غير رياضي: الممارسة الرياضية (7

 في المجاؿ الرياضي، خارج المجاؿ الرياضي: طبيعة المينة الرئيسية (8

 
استجابة العينة نحو درجة معوقات تولي المرأة العربية مراكز قيادية في المجاؿ : المتغير التابع

. الرياضي
 

  إجراءات الدراسة 8.3
 

: قامت الباحثة بإتباع الخطوات التالية لجمع البيانات والمعمومات
حصر عدد أفراد مجتمع الدراسة عف طريؽ المراسبلت الشخصية واإلحصاءات المتوفرة عند وزارة  .1

 .الشباب والرياضة في فمسطيف

 .بعد مراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة (االستبياف)بناء أداة الدراسة  .2

التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة بعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف واالستفادة مف مبلحظاتيـ  .3
خراجيا بصورتيا النيائية  .لتعديؿ االستبانة وا 

طبقت أداة الدراسة عمى عينة مف خارج عينة الدراسة وتـ التحقؽ مف ثبات أداة الدراسة باستخداـ  .4
 .معادلة كرونباخ الفا

وزعت االستبانة عمى عينة الدراسة داخؿ فمسطيف واألردف شخصيًا وباقي الدوؿ المشمولة في  .5
 .العينة عف طريؽ البريد االلكتروني

  (SPSS)جمعت البيانات وعولجت باستخداـ رزمة  .6

 
  المعالجة اإلحصائية 9.3
 

تـ تحميؿ البيانات بالتحميؿ اإلحصائي المناسب باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعية 
(SPSS)عف طريؽ االختبارات اإلحصائية التالية  :

 Cronbach – Alphaمعامؿ الثبات كرونباخ الفا  .1
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  t-testاختبار  .2

 One Way ANOVAتحميؿ التبايف االحادي  .3

 لممقارنات الثنائية البعدية Tukeyاختبار توكي  .4
 

: وتـ التحقؽ مف الفرضيات كما يمي
االختبار المناسب لمتحقؽ مف الفرضيات : (10.3)الجدوؿ 

 
االختبار المناسب الفرضية 

 One Way ANOVAالتبايف األحادي الفرضية األولى 
 t-testالفرضية الثانية 

 t-testالفرضية الثالثة 
 One Way ANOVAالتبايف األحادي الفرضية الرابعة 

 One Way ANOVAالتبايف األحادي الفرضية الخامسة 
 One Way ANOVAالتبايف األحادي الفرضية السادسة 
 t-testالفرضية السابعة 

 t-testالفرضية الثامنة 

 
: المقياس الوزني

تـ اعتماد المقياس  (Street, 2004)  و(Liu, 2007)بعد مراجعة األدبيات السابقة مثؿ دراسة 
: الوزني التالي

 
: المقياس الوزني المستخدـ في الدراسة: (11.3)الجدوؿ 

 
قيمة المتوسطات الحسابية الدرجة 

 4.99 – 4.00درجة كبيرة جدًا 
 3.99 – 3.00درجة كبيرة 

 2.99  – 2درجة متوسطة 
 1.99 – 1درجة قميمة 

 0.99 – 0.00درجة قميمة جدًا 
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الفصل الرابع 
 

نتائج الدراسة ومناقشتيا 
 

يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضَا لنتائج الدراسة ومناقشتيا مف خبلؿ استجابة القادة الرياضييف في مجالس 
. إدارة االتحادات الرياضية في الدوؿ العربية اآلسيوية عمى أداة الدراسة وفؽ أسئمة الدراسة وفرضياتيا

 
:   النتائج المتعمقة بالسؤال األول ومناقشتيا1.4
 

 الَعربية في تولييا َمراِكز قيادية في الَمجال الرياضي في الدول المرأةما أَىم الُمعوقات التي تواجو 
 ؟ من وجية نظر القادة الرياضيين في مجالس إدارة االتحادات الرياضيةالعربية اآلسيوية

 
لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة األوؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد 

يوضح  (1.4)عينة الدراسة لمعوقات تولي المرأة العربية مراكز قيادية في المجاؿ الرياضي والجدوؿ 
. ذلؾ
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور الدراسة : (1.4)الجدوؿ 
 

المتوسط المحور 
الحسابي 

االنحرافات 
المعيارية 

الدرجة التريتب 

كبيرة  2 0.44 3.45المحور العممي والميارات القيادية 
كبيرة  1 0.45 3.86المحور االجتماعي 
كبيرة  3 0.49 3.00المحور الشخصي 

كبيرة   0.36 3.46الدرجة الكمية 
 

أف تقديرات عينة الدراسة لمعوقات تولي المرأة مراكز قيادية في المجاؿ  (1.4)يتضح مف الجدوؿ 
الرياضي عمى الدرجة الكمية جاءت بدرجة كبيرة وفؽ المقياس الوزني الذي اعتمدتو الدراسة وبمتوسط 
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وكانت درجة جميع المحاور كبيرة، وتشير القيـ أف . 0.36 وانحراؼ معياري 3.46حسابي مقداره 
 وانحراؼ معياري 3.86محور المعوقات االجتماعية جاء في المرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره 

 وىذا يعني أف أفراد عينة الدراسة مف وجية نظر القادة الرياضييف في مجالس إدارة االتحادات 0.45
يروف أف المحور االجتماعي ىو المعوؽ األكبر في تولي المرأة مراكز قيادية أما المحور العممي 

 وكاف 0.44 وانحراؼ معياري 3.45والميارات القيادية جاء في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي مقداره 
. 0.47 وانحراؼ معياري 3.00المحور الشخصي أدنى معوؽ بمتوسط حسابي 

 
واختمفت مع  (2005)وجبر  (2002)ودراسة عودة  (1994)وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الصالحي 

حيث كاف أعمى معوؽ في محاور دراستيا ىو المحور العممي والثقافي  (2005)دراسة عبد الجميؿ 
. وأدنى معوؽ ىو المحور الديني بينما احتؿ المحوراف االجتماعي والشخصي المرتبة الوسط

 
َمراِكز قيادية في الَمجاؿ الرياضي في  لِحساب َدرجة الُمعوقات التي تواجو المرأة الَعربية في توليياو

الدوؿ العربية اآلسيوية، فإننا َقد َحَسبنا المتوسط الِحسابي اإلجمالي ليذه الفقرات، والذي يساوي 
يروف أف َدرجة المعوقات بشكؿ أجمع كبيرة نوعًا ، أي أف أفراد العينة الُمستطمعة 5 ِمف أصؿ 3,4568

: ، كما يتضح مف الرسـ التاليما
 

كبيرة جدًا ----- --كبيرة-------متوسطة-------َقميمة--------قميمة جداً 
 

 

 1              3,46                     5  
 

ولمتعرؼ عمى درجة المعوقات وتحديد أعمى الفقرات في المحاور الثبلثة لئلجابة عف السؤاؿ األوؿ تـ 
: عمؿ اآلتي

 
 
 
أىم المعوقات التي تواجو المرأة العربية في تولييا مراكز قيادية في المجال الرياضي في  (أ

: المحور العممي والميارات القيادية
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تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة معوقات تولي 
المرأة العربية مراكز قيادية في المجاؿ الرياضي في المحور العممي والميارات القيادية لتحديد أعمى 

. (2.4)الفقرات كما في الجدوؿ 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممحور العممي والميارات القيادية : (2.4)الجدوؿ 
 

المتوسط فقرات المحور العممي والميارات القيادية 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الترتيب في 
المحور 

درجة 
المعوقات 

كبيرة  6 0.85 3.91 .ِقَمة ُمشاَرَكة المرأة في الُمؤَتمرات الِعممية
َلة الَوقت الُمتاح َليا ِلُمتاَبَعة الُمسَتِجدات في ؽ ِ 

 .َتَخُصِصيا
كبيرة  7 0.84 3.87

كبيرة  5 0.71 3.94. ِقَمة ُفَرص َتنفيذ الُمبادرات اإلبداعية لممرأة
َتّوُفر ُفَرص الُنمو الِمَيني لمَرُجؿ أكَثر ِمف 

. المرأة
كبيرة جدًا  1 0.77 4.24

َمحدودَية إمكانَية المرأة ِلَتوزيع الَمسؤوليات 
. َوتفويض الصبلحيات

متوسطة  10 0.88 2.94

قناعاىتماـإثاِرة "ُضعؼ ُقدَرة المرأة َعمى  "  وا 
. الداعمةالَشِركات 

متوسطة  11 0.92 2.78

ُضعؼ ُقدَرة المرأة َعمى َوِضع ُخطَّة َعَمؿ 
. ُمَتكاِممة

متوسطة  12 1.54 2.69

ُضعؼ المرأة في َتوظيؼ الِتكنولوجيا الَحديثة 
. االتصاؿفي 

متوسطة  15 0.95 2.43

كبيرة  8 0.83 3.83. ِقمَّة ُفَرص تواُجد المرأة في الميداف الرياضي
ِقمَّة َعدد القياديات في الَمجاؿ الرياضي الَعربي 

. لئلقتداء ِبِيف
كبيرة جدًا  4 0.83 4.04

 في لممرأةُندَرة الُفَرص الُمتاحة لمَترشيح القيادي 
. المؤَسسات الرياضية

كبيرة جدًا  2 0.86 4.20

ِغياب الَمعايير الموضوعية الختيار المرأة 
. لمقيادة في الَمجاؿ الرياضي

كبيرة جدًا  3 0.89 4.16
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المتوسط فقرات المحور العممي والميارات القيادية 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الترتيب في 
المحور 

درجة 
المعوقات 

متوسطة  4 0.92 2.55. َمحدودَية ُقدَرة المرأة عمى إدارة األزمات
كبيرة  9 0.94 3.49.  المرأة ِلُفَرص الَتعميـاستكماؿَعدـَ 

 المرأة لؤلسموب االيجابي في استخداـُضعؼ 
. َنقؿ الَمعمومات واآلراء

متوسطة  13 0.88 2.63

كبيرة   0.44 3.45الدرجة الكمية 
 

"  َتّوُفر ُفَرص الُنمو الِمَيني لمَرُجؿ أكَثر ِمف المرأة"أف الَفقرة التي َتنص َعمى  (2.4)ُنبلِحظ مف الَجدوؿ 
َمراِكز قيادية في   فيما َيُخص َدرجة الُمعوقات التي تواجو المرأة الَعربية في تولييا تأثيراً  َفقرةأكثرىي 

، وذلؾ الِمحَور الِعممي والميارات القيادية ِمف ناحية الَمجاؿ الرياضي في الدوؿ العربية اآلسيوية
 ُندَرة الُفَرص الُمتاحة "، تبلىا الفقرة التي تنص عمى 0.77 وانحراؼ معياري 4.24بمتوسط حسابي  
. 0.86 وانحراؼ معياري 4.20وذلؾ بمتوسط حسابي "  في المؤَسسات الرياضيةلممرأةلمَترشيح القيادي 

 ُضعؼ المرأة في َتوظيؼ "في حيف أف أقؿ درجة في المعوقات كانت الفقرة التي تنص عمى 
. 0.95 معياري وانحراؼ 2.43وذلؾ بمتوسط حسابي " االتصاؿالِتكنولوجيا الَحديثة في 

 
 بتوفر فرص Street (2004)و  (2007)والديواف  (2004)وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الشمري 
 & Bernayودراسة  (2004)كما تتفؽ مع دراسة عيسى .  النمو الميني لمرجؿ أكثر مف المرأة

Canton (1992) إذا انيـ يروف أف المرأة تمتمؾ القدرات في توظيؼ التكنولوجيا الحديثة في  
االتصاؿ وىي ليست ضعيفة وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى زيادة إقباؿ الفتيات إلى االلتحاؽ 

. بالجامعات وخصوصًا في فمسطيف
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أىم المعوقات التي تواجو المرأة العربية في تولييا مراكز قيادية في المجال الرياضي في  (ب
: المحور االجتماعي

 
تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمعوقات تولي المرأة 
العربية مراكز قيادية في المجاؿ الرياضي في المحور االجتماعي لتحديد أعمى الفقرات كما في الجدوؿ 

(3.4:) 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممحور االجتماعي : (3.4)الجدوؿ 
 

المتوسط فقرات المحور االجتماعي 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الترتيب في 
المحور 

درجة 
المعوقات 

كبيرة جدًا  2 0.67 4.34 .ِقمَّة َتَقُبؿ الَرُجؿ ِلِفكَرة قياِدة المرأة َلوُ 
َتَدُخؿ األقاِرب الذيف ال يؤيدوف وصوؿ المرأة 
. لمَمراِكز القيادية الرياضية في قرارات الَتعييف

كبيرة جدًا  8 0.80 4.05

 َدور المرأة َعمى َتَحُمؿ َمسؤولية عاِئَمِتيا اقتصار
. َفَقط

كبيرة  15 0.91 3.66

نجابالَحمؿ   األطفاؿ ُيَقِمّؿ ِمف ُقدَرة المرأة َعمى وا 
. الَعَمؿ القيادي الرياضي

كبيرة  13 0.90 3.93

َتولي المرأة َمسؤولية قيادية في الَمجاؿ الرياضي 
. ُيفِقدىا أنوثتيا

متوسطة  18 1.23 2.04

َعَدـ َقناَعة الُمجَتَمع ِبقياِدة المرأة في الَمجاؿ 
. الرياضي

كبيرة جدًا  6 0.82 4.09

َعَدـ ُقدرة المرأة عمى الَتَفُرغ لمَمياـ القيادية في 
. الَمجاؿ الرياضي

كبيرة  14 0.75 3.88

َعَدـ َتَقُبؿ األىؿ ِفكَرة َسَفر المرأة إلى الخاِرج في 
. حاِلة َتَولييا َمراِكز قيادية رياضية

كبيرة  11 0.76 3.99

 المرأة بمسؤولَية انشغاؿَسمبَية َموِقؼ الَرُجؿ ِتجاَه 
. خاِرج الَبيت

كبيرة جدًا  5 0.69 4.11

كبيرة  17 1.17 3.09 المرأة بأف الَرُجؿ أكَثر َكفاءة ِمنيا في اعتقاد



62 

المتوسط فقرات المحور االجتماعي 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الترتيب في 
المحور 

درجة 
المعوقات 

. الَميارات القيادية
َخوؼ المرأة ِمف الوقوع في الَزَلؿ َنتيَجة اختبلطيا 

. بالِرجاؿ
كبيرة  12 1.05 3.96

كبيرة جدًا  10 1.09 4.00. االلتزاـ الديني لممرأة
كبيرة جدًا  7 0.69 4.07. ِقمَّة ُمساَعَدة الرُجؿ لممرأة في األعماؿ الَمنزلية

ُحرَية الَحركة التي َيَتَطَمُبيا الَعَمؿ القيادي 
. الرياضي

كبيرة جدًا  4 0.61 4.12

 ِلَدور اختيارىاُفقداف المرأة ِلُمسَتقَبميا اأُلَسري ُمقاِبؿ 
. قيادي في الَمجاؿ الرياضي

كبيرة جدًا  9 0.96 4.04

ِسياِدة الَنظرة الُمجَتَمعية الذكورية في قياِدة 
. الُمؤسسات الرياضية

كبيرة جدًا  1 0.65 4.48

كبيرة جدًا  3 1.03 4.15. القوانيف والَتشريعات الَمدنية
قياـ َوساِئؿ اإلعبلـ بالَتركيز عمى َدور المرأة 

. الَتقميدي
كبيرة  16 1.12 3.38

كبيرة   0.45 3.86الدرجة الكمية 
 

 ِسياِدة الَنظرة الُمجَتَمعية الذكورية في قياِدة "أف الَفقرة التي َتنص َعمى  (3.4)ُنبلِحظ مف الَجدوؿ 
 فيما َيُخص َدرجة الُمعوقات التي تواجو المرأة الَعربية في  تأثيراً  َفقرةأكثرىي " الُمؤسسات الرياضية

 ِمف ناحية المحور االجتماعي، َمراِكز قيادية في الَمجاؿ الرياضي في الدوؿ العربية اآلسيوية تولييا
 وقد كانت ىذه الفقرة أعمى معوؽ في الدراسة 0.96 وانحراؼ معياري 4.48وذلؾ بمتوسط حسابي  

 ِقمَّة َتَقُبؿ الَرُجؿ "يؤثر في تولي المرأة مراكز قيادية في المجاؿ الرياضي، تبلىا الفقرة التي تنص عمى 
في حيف أف أقؿ درجة في . 0.67 وانحراؼ معياري 4.34وذلؾ بمتوسط حسابي  "ِلِفكَرة قياِدة المرأة َلوُ 

 َتولي المرأة َمسؤولية قيادية في الَمجاؿ الرياضي ُيفِقدىا "المعوقات كانت الفقرة التي تنص عمى 
 .1.23 وانحراؼ معياري 2.04وذلؾ بمتوسط حسابي " أنوثتيا

 
التي أوصت بخمؽ الوعي في عممية  (2002)وعودة  (1994)تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الصالحي 

التنشئة االجتماعية بيف الجنسيف لمتغمب عمى النظرة المجتمعية الذكورية كما أكدت دراسة تبوؾ الواردة 
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بأنو ال يوجد اختبلؼ في دور القيادات اإلدارية في التطوير التنظيمي  (2005)في دراسة الشنطي 
بضرورة استغبلؿ الموارد البشرية بناء عمى  (2006)كما أوصى الرشيد وأبو دولة .  باختبلؼ الجنس

الكفاءة وليس الجنس  كما أكدت بعض الدراسات األجنبية عمى سيادة النظرة المجتمعية الذكورية كما 
 & Quader،  في حيف أف دراسة Street (2004) و Bloot & Browne (1994)ورد في دراسة 

Oplatka (2008) تؤكد عمى أف تولي المرأة مسؤولية قيادية في المجاؿ الرياضي ال يفقدىا أنوثتيا 
. بؿ يزيدىا قوة

فاألفراد بغض النظر عف الجنس يمتمكوف دوافع واىتمامات متشابية في المجاالت التي تتعمؽ 
بالميارات واستخداميا في اإلدارة والقيادة ويرغبوف في العمؿ بشكؿ فّعاؿ فيما يتعمؽ بتحمؿ المسؤولية 

.  واتخاذ القرارات ومعالجة القضايا وتحقيؽ أىداؼ المؤسسات الرياضية
 
أىم المعوقات التي تواجو المرأة العربية في تولييا مراكز قيادية في المجال الرياضي في  (ج

: المحور الشخصي
 

تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمعوقات تولي المرأة 
العربية مراكز قيادية في المجاؿ الرياضي في المحور الشخصي لتحديد أعمى الفقرات كما في الجدوؿ 

(4.4 .)
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممحور الشخصي : (4.4)الجدوؿ 
 

المتوسط فقرات المحور الشخصي 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الترتيب في 
المحور 

درجة 
المعوقات 

متوسطة  16 0.97 2.24 .َعدـ َتَمُتع المرأة ِبالِفطنة الَعقمية
 ِبأف المرأة َتفَتِقر إلى َضبط االعتقاد
. الَنفس

متوسطة  7 0.95 2.96

كبيرة  3 0.69 3.91. َتَحمُّؿ المرأة ُمعَظـ الَمتاِعب العاِئمية
ُضعؼ َمقدَرة المرأة َعمى الَتَكيُّؼ في 

. الُظروؼ الُمخَتِمفة
متوسطة  8 0.94 2.87

َعَدـ ُقدَرة المرأة َعمى َتَحمُّؿ الَمسؤولية 
. ِبكفاءة

متوسطة  13 0.92 2.39
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المتوسط فقرات المحور الشخصي 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الترتيب في 
المحور 

درجة 
المعوقات 

 المرأة بأَف الَرُجؿ َيَتَمَتع اعتقاد
. باإلمكانيات القيادية أكَثر ِمنيا

كبيرة  6 1.18 3.11

 المرأة الُقدرة عمى التأثير امتبلؾَعَدـ 
. اإليجابي

متوسطة  14 0.91 2.37

ِقمَّة الَرغبة َلدى المرأة في الُظيور 
. إعبلمياً 

متوسطة  11 0.96 2.61

كبيرة  5 0.94 3.39. َعَدـ الِثقة بالمرأة َكصاِنَعة قرارات
 في الَعَمؿ القيادي ِلَكثَرة االنضباطِقّمة 

. إجازات المرأة
كبيرة  4 0.74 3.74

َعدـ التزاـ المرأة ِبَتنفيذ الُخَطط ِلَتحقيؽ 
. األىداؼ

متوسطة  12 0.86 2.45

ِقمَّة اىتماـ المرأة باألمور الَفنية 
. واإلدارية

متوسطة  10 1.61 2.80

 الَجيِّد االستماعُضَعؼ ُقدَرة المرأة عمى 
. فوِلما َيقوُلو اآلخر

متوسطة  15 1.00 2.37

 في َتعاُمميا َمع باالستعبلءُشعور المرأة 
. اآلخريف

متوسطة  9 1.16 2.80

َعَدـ َتقدير الَرُجؿ لئلنجازات التي ُتَحِقُقيا 
 .المرأة القيادية في الَمجاؿ الرياضي

كبيرة  2 0.86 3.98

 المرأة لمُقدرة المالية البلِزمة افتقار
 .لموصوؿ ِلمراِكز قيادية رياضية

كبيرة جدًا  1 1.04 4.06

كبيرة   0.49 3.00الدرجة الكمية 
 

 المرأة لمُقدرة المالية البلِزمة لموصوؿ افتقار"أف الَفقرة التي َتنص َعمى  (4.4)ُنبلِحظ مف الَجدوؿ 
 فيما َيُخص َدرجة الُمعوقات التي تواجو المرأة الَعربية في  تأثيراً  َفقرةأكثرىي  " ِلمراِكز قيادية رياضية

 ِمف ناحية المحور الشخصي، َمراِكز قيادية في الَمجاؿ الرياضي في الدوؿ العربية اآلسيوية تولييا
 َعَدـ َتقدير "، تبلىا الفقرة التي تنص عمى 1.04 وانحراؼ معياري 4.06وذلؾ بمتوسط حسابي  
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 3.98وذلؾ بمتوسط حسابي " الَرُجؿ لئلنجازات التي ُتَحِقُقيا المرأة القيادية في الَمجاؿ الرياضي
 َعدـ َتَمُتع "في حيف أف أقؿ درجة في المعوقات كانت الفقرة التي تنص عمى . 0.86وانحراؼ معياري 

. 0.97 وانحراؼ معياري 2.24وذلؾ بمتوسط حسابي " المرأة ِبالِفطنة الَعقمية
 

لـ تبحث أية دراسة عف افتقار المرأة لمقدرة المالية البلزمة لموصوؿ لممراكز القيادية الرياضية مما يميز 
عممًا .  ىذه الدراسة عف غيرىا وتؤكد الباحثة باجراء دراسات تتعمؽ بالنواحي المالية وأثرىا عمى القيادة

بأف العمؿ في مجالس إدارة االتحادات الرياضية ىو عمؿ طوعي ويحتاج إلى وقت وجيد النجاز 
 تتفؽ مع ىذه Bernay & Canton (1992)ودراسة  (2004)في حيف أف دراسة عيسى .  الميمات

الدراسة بتمتع المرأة بالفطنة العقمية وامكاناتيا لمنجاح والتميز في تولي مراكز قيادية في المجاؿ 
. الرياضي

 
  النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني ومناقشتيا 2.4
 

ىل تختمف تقديرات القادة الرياضيين في مجالس إدارة االتحادات الرياضية في الدول العربية 
اآلسيوية عمى معوقات تولي المرأة العربية مراكز قيادية في المجال الرياضي تبعا لمتغيرات الدراسة؟ 

 
: لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ التحقؽ مف الفرضيات كما يمي

 
متوسطات  في  =0.05  الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى:الَفرضية األولى

درجة معوقات َتولي المرأة الَعربية َمراِكز قيادية في الَمجال الرياضي في الدول استجابة العينة ل
. متغير الَدولةإلى العربية اآلسيوية ُتعزى 

 
 One way analysis of)لمَتَحُقؽ مف ِصَحة الَفَرضية استخدمنا اختبار َتحميؿ الَتباُيف اأُلحادي 

variance) لمٌفروؽ في درجة المعوقات التي تواِجو َتولي المرأة الَعربية َمراِكز قيادية في الَمجاؿ 
(. 5.4)الرياضي في الدوؿ العربية اآلسيوية ُتعزى لمتغير الَدولة، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ 
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تحميؿ التبايف اأُلحادي لمفروؽ بيف المتوسطات الحسابية الستجابات القادة الرياضييف : (5.4)الجدوؿ 
 241=عمى محاور اإلستبانة تبعًا لمتغير الدولة، ف

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الدولة 
 0.44 3.36 67فمسطيف 
 0.39 3.52 57سوريا 
 0.23 3.49 61األردف 
 0.33 3.45 56لبناف 

 0.36 3.45 241اإلجمالي 
 

والدالة اإلحصائية لمتغير الدولة ( ؼ)قيمة  (6.4)الجدوؿ 
  

َمجموعة درجة الُحرية الَمصدر 
الُمربعات 

وسط 
الُمربعات 

 (F)قيِمة 
ة لالدال

اإلحصائية 
بيف 

الَمجموعات 
3 0,850 0,283 

2,135 0,096 
داِخؿ 

الَمجموعات 
237 31,431 0,133 

 
 في درجة  =0.05َتدور ىذه الَفرضية حوَؿ َعَدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 

المعوقات التي تواِجو َتولي المرأة الَعربية َمراِكز قيادية في الَمجاؿ الرياضي في الدوؿ العربية اآلسيوية 
 إلى َعَدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية (6.4)ُتعزى لمتغير الَدولة، وَقد أشاَرت النتاِئج في الَجدوؿ 

ـّ قبوؿ ىِذِه الَفرضيةF =2,135، وقيَمة 0,096= َحيُث أف الداللة اإلحصائية   .، وبالتالي َت
 

ولـ تجد الباحثة دراسات تبحث في متغير الدولة مما يميز ىذه الدراسة العبر ثقافية وتعزو الباحثة عدـ 
. وجود فروؽ بيف الدوؿ ىو التشابو والتقارب بيف ثقافات وعادات وتقاليد دوؿ ببلد الشاـ

 
متوسطات  في  =0.05  الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى: الَفرضية الثانية

درجة معوقات َتولي المرأة الَعربية َمراِكز قيادية في الَمجال الرياضي في الدول استجابة العينة ل
 .متغير نوع اإلتحادإلى العربية اآلسيوية ُتعزى 
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لمُفروؽ في درجة المعوقات التي تواِجو َتولي المرأة  (t-test)لمَتَحُقؽ مف ِصَحة الَفَرضية استخدمنا 
الَعربية َمراِكز قيادية في الَمجاؿ الرياضي في الدوؿ العربية اآلسيوية ُتعزى لمتغير نوع اإلتحاد، وذلؾ 

 :(7.4)كما ُيشير الَجدوؿ 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير نوع االتحاد : (7.4)الَجدوؿ 
 

المتوسط َنوع اإلتحاد 
الِحسابي 

االنحراف 
الِمعياري 

درجات 
الُحرية 

" ت"قيَمة 
الَمحسوبة 

الداللة 
اإلحصائية 

اتحادات 
ألعاب 
 جماعية

3.53 0.35 
239 3.740 0.486 

اتحادات 
 ألعاب َفردية

3.36 0.37 

 
 في درجة  =0.05 وجود فروؽ ذات َداللة إحصائية ِعند المستوى َعَدـ (7.4)يتضح مف الَجدوؿ 

المعوقات التي تواِجو َتولي المرأة الَعربية َمراِكز قيادية في الَمجاؿ الرياضي في الدوؿ العربية اآلسيوية 
 إلى َعَدـ وجود فروؽ ذات داللة (7.4)وَقد أشاَرت النتاِئج في الَجدوؿ . ُتعزى لمتغير نوع اإلتحاد

ـّ قبوؿ ىِذِه الَفرضية0.486= إحصائية َحيُث أف الداللة اإلحصائية  . ،  وبالتالي َت
 

التي وجدت فروقًا تعزى لمتغير نوع االتحاد ولصالح  (2004)اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة عيسى 
االتحادات الرياضية لؤللعاب الجماعية فمدييـ اتجاىات أكثر ايجابية فيما يتعمؽ بقدرات المرأة القيادية 

ويمكف تفسير ىذه النتيجة بتوفر فرص تعامؿ غالبية االتحادات الرياضية الجماعية مع شركات 
. التسويؽ الرياضي التي تضـ كوادر نسائية متخصصة في ىذا المجاؿ تـ اختيارىف لكفاءتيف

 
متوسطات  في  =0.05  الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى:الَفرضية الثالثة

درجة معوقات َتولي المرأة الَعربية َمراِكز قيادية في الَمجال الرياضي في الدول استجابة العينة ل
 .متغير الِجنسإلى العربية اآلسيوية ُتعزى 
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لمُفروؽ في درجة المعوقات التي تواِجو َتولي المرأة  (t-test)لمَتَحُقؽ مف ِصَحة الَفَرضية استخدمنا 
الَعربية َمراِكز قيادية في الَمجاؿ الرياضي في الدوؿ العربية اآلسيوية ُتعزى لمتغير الِجنس، وذلؾ كما 

 (.8.4)ُيشير الَجدوؿ 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير الجنس : (8.4)الَجدوؿ 
 

المتوسط الِجنس 
الِحسابي 

االنحراف 
الِمعياري 

درجات 
الُحرية 

" ت"قيَمة 
الَمحسوبة 

الداللة 
اإلحصائية 

 0.35 3.53َذَكر 
239 -4.308 0.903 

 0.35 3.33ُأنثى 
 

 في درجة α =0.05 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى َعَدـ (8.4) لنا مف الَجدوؿ يتضح
المعوقات التي تواِجو َتولي المرأة الَعربية َمراِكز قيادية في الَمجاؿ الرياضي في الدوؿ العربية اآلسيوية 

 إلى َعَدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية (8.4)وَقد أشاَرت النتاِئج في الَجدوؿ . ُتعزى لمتغير الِجنس
ـّ قبوؿ ىِذِه الَفرضية0.903= َحيُث أف الداللة اإلحصائية   .،  وبالتالي َت

 
 عمى عدـ وجود فروؽ Thompson (2000)و  (2002)اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة عودة 

ذات داللة إحصائية في معوقات وصوؿ المرأة لممناصب القيادية تعزى لمتغير الجنس بينما اختمفت 
، فقد وجدت أنيا تختمؼ باختبلؼ الجنس كما أكدت (1994)ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الصالحي 

مما يعني اف القياديات الرياضيات اإلناث لدييف اتجاىات أكثر  (2004)االختبلؼ دراسة عيسى 
ايجابية نحو امكاناتيف وقدراتيف القيادية كما تؤكد اف لدى المرأة اىتمامًا مميزًا بالعمؿ القيادي يقوـ 

. عمى إحساسيا بالمسؤولية الشخصية وجيدىا نحو التكامؿ بيف دورىا الشخصي والعاـ
 

متوسطات  في  =0.05  الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى:الَفرضية الرابعة
درجة معوقات َتولي المرأة الَعربية َمراِكز قيادية في الَمجال الرياضي في الدول استجابة العينة ل

 .االجتماعيةمتغير الحالة إلى العربية اآلسيوية ُتعزى 
 

 One way analysis of) اختبار َتحميؿ الَتباُيف اأُلحادي استخدمنالمَتَحُقؽ مف ِصَحة الَفَرضية 
variance) لمٌفروؽ في درجة المعوقات التي تواِجو َتولي المرأة الَعربية َمراِكز قيادية في الَمجاؿ 
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، وذلؾ كما ىو موضح في االجتماعيةالرياضي في الدوؿ العربية اآلسيوية ُتعزى لمتغير الحالة 
 :(9.4)الجدوؿ 

 
تحميؿ التبايف اأُلحادي لمفروؽ بيف المتوسطات الحسابية الستجابات القادة الرياضييف : (9.4)الجدوؿ 

 241=عمى محاور اإلستبانة تبعًا لمتغير الحالة االجتماعية، ف
 

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الحالة االجتماعية 
 0.38 3.45 158ة /متزوج
 0.27 3.37 51اء /أعزب
 0.33 3.64 11ة /مطمؽ
 0.35 3.57 21ة /أرمؿ

 0.36 3.45 241اإلجمالي 
 

والداللة اإلحصائية لمتغير الحالة االجتماعية ( ؼ)قيمة  (10.4)الجدوؿ 
 

َمجموعة درجة الُحرية الَمصدر 
الُمربعات 

وسط 
 (F)قيِمة الُمربعات 

ة لالدال
اإلحصائية 

بيف 
الَمجموعات 

3 1.065 0.355 
2.696 0.047 

داِخؿ 
الَمجموعات 

237 31.215 0.132 

 
 في درجة   =0.05َتدور ىذه الَفرضية حوَؿ َعَدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 

المعوقات التي تواِجو َتولي المرأة الَعربية َمراِكز قيادية في الَمجاؿ الرياضي في الدوؿ العربية اآلسيوية 
 إلى وجود فروؽ ذات داللة (10.4)، وَقد أشاَرت النتاِئج في الَجدوؿ االجتماعيةُتعزى لمتغير الحالة 

ـّ َرفض الفَرضية F =2.696، وقيَمة 0.047= إحصائية َحيُث أف الداللة اإلحصائية  ، وبالتالي َت
= αوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  الِصفرية وقبوؿ الفرضية الَبديمة والتي َتُنص عمى

 في درجة المعوقات التي تواِجو َتولي المرأة الَعربية َمراِكز قيادية في الَمجاؿ الرياضي في الدوؿ 0.05
 وِلَمعَرَفة َمصَدر الفروؽ بيف الُمتغيرات وِلصاِلح َمف .االجتماعيةالعربية اآلسيوية ُتعزى لمتغير الحالة 
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 لمُمقارنات الثُنائية الُبعدية وذِلَؾ كما ىو مَوَضح (Tukey) اختبار توكي استخدمناَتكوف ىِذه الفروؽ، 
(. 11.4 )في الَجدوؿ

 
نتائج اختبار توكي لمتغير الحالة االجتماعية : (11.4)الَجدوؿ 

 
ة /أرملة /ُمطمقعزباء /أعزب ة/متزوجالُمقارنات 

   0,08--- ة /متزوج
  0,27----  عزباء /أعزب

 ---  0,28 0,19ة /ُمطمؽ
---  0,07- 0,20 0,12ة /أرمؿ

 
ُتشير الُمقارنات الُبعدية الثُنائية في الَجدوؿ الساِبؽ أف الفروؽ في درجة المعوقات التي تواِجو َتولي 

المرأة الَعربية َمراِكز قيادية في الَمجاؿ الرياضي في الدوؿ العربية اآلسيوية ُتعزى لمتغير الحالة 
الُعزَّاب والُمطمقيف ، وكانت الفروؽ بيف المتزوجيف، ولصالح المتزوجيف والُعزَّاباالجتماعية، كاَنت بيف 

 َوبيف األراِمؿ . وكانت الفروؽ بيف الُمطمقيف والمتزوجيف وِلصاِلح الُمطمقيف،وِلصاِلح الُمطمقيف
والمتزوجيف ولصالح األرامؿ، وبيف الُعَزاب واألرامؿ وِلصالح األرامؿ، وبيف الُمطمقيف واألراِمؿ وِلصالح 

درجة المعوقات التي تواِجو َتولي المرأة ؿ وذلؾ كما ىو موضح مف المتوسطات الحسابية .الُمطمقيف
 االجتماعيةالَعربية َمراِكز قيادية في الَمجاؿ الرياضي في الدوؿ العربية اآلسيوية ُتعزى لمتغير الحالة 

( 12.4)في الجدوؿ 
 

المتوسطات الحسابية لمتغير الحالة االجتماعية : (12.4)الَجدوؿ 
  

المتوسط الِحسابي الحالة االجتماعية 
 3,45ة /متزوج
 3,37عزباء / أعزب

 3,65ة /ُمطمؽ
 3,58ة /أرمؿ
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لـ تتفؽ نتائج الدراسة مع أية دراسة سابقة في متغير الحالة االجتماعية لكنيا تؤكد عمى أىميتيا حسب 
نتائج ىذه الدراسة، فمف معوقات تولي المرأة مراكز قيادية في المجاؿ الرياضي ىو كثرة األعباء 
المنزلية التي تعتبر مف الواجبات التي تنتظر المرأة بعد عودتيا مف عمميا باإلضافة إلى أوقات 

االجتماعات عادة ما تكوف خارج أوقات العمؿ ولساعات متأخرة ليبًل مما يسبب المشاكؿ الزوجية 
لذلؾ تبيف أف لدى المطمقيف تقديرًا عاليًا لدرجة المعوقات عمى أداة .  ويؤدي أحيانًا إلى الطبلؽ

التي توصمت إلى عدـ وجود فروؽ في  (2002)واختمفت نتائج الدراسة مع دراسة عودة . الدراسة
. معوقات وصوؿ المرأة المناصب اإلدارية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

 
 في  =0.05  الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى:الَفرضية الخامسة

درجة معوقات َتولي المرأة الَعربية َمراِكز قيادية في الَمجال الرياضي في متوسطات استجابة العينة ل
 .متغير المؤىل العمميإلى الدول العربية اآلسيوية ُتعزى 

 
 One way analysis of) اختبار َتحميؿ الَتباُيف اأُلحادي استخدمنالمَتَحُقؽ مف ِصَحة الَفَرضية 

variance) لمٌفروؽ في درجة المعوقات التي تواِجو َتولي المرأة الَعربية َمراِكز قيادية في الَمجاؿ 
الرياضي في الدوؿ العربية اآلسيوية ُتعزى لمتغير المؤىؿ العممي، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ 

(13.4 .)
 

تحميؿ التبايف اأُلحادي لمفروؽ بيف المتوسطات الحسابية إلستجابات القادة : (13.4)الجدوؿ 
 241=الرياضييف عمى محاور اإلستبانة تبعًا لمتغير المؤىؿ العممي، ف

 
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي 
 0.46 3.50 21ثانوية عامة 
 0.33 3.47 84دبموم 

 0.33 3.44 95بكالوريوس 
 0.43 3.42 41ماجستير فأعمى 

 0.36 3.45 241اإلجمالي 
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والداللة اإلحصائية لمتغير المؤىؿ العممي ( ؼ)قيمة  (14.4)الجدوؿ 
 

َمجموعة درجة الُحرية الَمصدر 
الُمربعات 

وسط 
الُمربعات 

 (F)قيِمة 
ة لالدال

اإلحصائية 
 0.053 0.160 3بيف الَمجموعات 

داِخؿ  0.759 0.392
الَمجموعات 

237 32.121 0.136 

 
 في في درجة  =0.05َتدور ىذه الَفرضية حوَؿ َعَدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 

المعوقات التي تواِجو َتولي المرأة الَعربية َمراِكز قيادية في الَمجاؿ الرياضي في الدوؿ العربية اآلسيوية 
 إلى َعَدـ وجود فروؽ ذات داللة (14.4)ُتعزى لمتغير المؤىؿ العممي، وَقد أشاَرت النتاِئج في الَجدوؿ 

ـّ قبوؿ ىِذِه الَفرضيةF =0.392، وقيَمة 0.759= إحصائية َحيُث أف الداللة اإلحصائية   .، وبالتالي َت
 

 Ozkanti & White (2008 و Liu (2007)و  (2002)اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة عودة 
عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة معوقات تولي المرأة مراكز قيادية تعزى لمتغير 

التي بينت اف الذيف  (1994)بينما اختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الصالحي .  المؤىؿ العممي
يحمموف مؤىبلت عممية عميا يميموف إلى إعطاء تقديرًا اعمى لممعوقات االجتماعية مف الذيف يحمموف 

ا لتي أظيرت وجود فروؽ ذات  (2004)كما اختمفت مع نتيجة دراسة الشمري .  مؤىبلت عممية أقؿ
داللة إحصائية في درجة المشكبلت اإلدارية والفنية تعزى لمتغير المؤىؿ العممي كذلؾ اختمفت مع 

التي بينت وجود فروؽ لصالح مستوى حممة الماجستير والبكالوريوس  (2004)نتيجة دراسة عيسى 
وأشارت أف ىذه الفروؽ قد تعود ألسباب الخمفية العممية المتوسطة ألفراد العينة مف مستوى كمية 

المجتمع التي ربما أثرت في عدـ استيعاب عبلقة محاور الدراسة باإلدارة الرياضية الحديثة أو بسبب 
. أسموب التنشئة االجتماعية والمفاىيـ التقميدية التي يحممونيا

 
 في  =0.05  الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى: الَفرضية السادسة

درجة معوقات َتولي المرأة الَعربية َمراِكز قيادية في الَمجال الرياضي في متوسطات استجابة العينة ل
 .متغير الخبرة في اإلِتحادإلى الدول العربية اآلسيوية ُتعزى 

 
 One way analysis of)لمَتَحُقؽ مف ِصَحة الَفَرضية استخدمنا اختبار َتحميؿ الَتباُيف اأُلحادي 

variance) لمٌفروؽ في درجة المعوقات التي تواِجو َتولي المرأة الَعربية َمراِكز قيادية في الَمجاؿ 
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الرياضي في الدوؿ العربية اآلسيوية ُتعزى لمتغير الخبرة في اإلِتحاد، وذلؾ كما ىو موضح في 
(. 15.4 )الجدوؿ

 
تحميؿ التبايف اأُلحادي لمفروؽ بيف المتوسطات الحسابية إلستجابات القادة : (15.4)الجدوؿ 

 241=الرياضييف عمى محاور اإلستبانة تبعًا لمتغير الخبرة في االتحاد، ف
 

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة في اإلتحاد 
 0.32 3.39 32 سنوات 5أقل من 

 0.44 3.42 80 سنوات 10 – 6من 
 0.32 3.49 129 سنوات 10أكثر من 

 0.36 3.45 241اإلجمالي 
 

والداللة اإلحصائية لمتغير الخبرة في االتحاد ( ؼ)قيمة  (16.4)الجدوؿ 
 

 
َمجموعة درجة الُحرية الَمصدر 

الُمربعات 
وسط 

الُمربعات 
 (F)قيِمة 

ة لالدال
اإلحصائية 

 0.191 0.382 2بيف الَمجموعات 
داِخؿ  0.243 1.424

الَمجموعات 
238 31.899 0.134 

 
 في درجة  =0.05َتدور ىذه الَفرضية حوَؿ َعَدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 

المعوقات التي تواِجو َتولي المرأة الَعربية َمراِكز قيادية في الَمجاؿ الرياضي في الدوؿ العربية اآلسيوية 
 إلى َعَدـ وجود فروؽ ذات (16.4)ُتعزى لمتغير الخبرة في اإلِتحاد، وَقد أشاَرت النتاِئج في الَجدوؿ 

ـّ قبوؿ ىِذِه F =1.424، وقيَمة 0.243= داللة إحصائية َحيُث أف الداللة اإلحصائية  ، وبالتالي َت
  .الَفرضية

 
وتبوؾ الواردة في دراسة  (2004)وعيسى  (1994)اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الصالحي 

عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة معوقات تولي المرأة مراكز  (2005)الشنطي 
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وجبر  (2004)بينما اختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الشمري .  قيادية تعزى لمتغير الخبرة
.  عمى وجود فروؽ تعزى لمتغير الخبرةLiu (2007)و  (2006)والرشيد وأبو دولة  (2005)
 

متوسطات  في  =0.05  الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى:الَفرضية السابعة
درجة معوقات َتولي المرأة الَعربية َمراِكز قيادية في الَمجال الرياضي في الدول استجابة العينة ل

 .متغير الُممارسة الرياضيةإلى العربية اآلسيوية ُتعزى 
 

لمُفروؽ في درجة المعوقات التي تواِجو َتولي المرأة  (t-test )استخدمنالمَتَحُقؽ مف ِصَحة الَفَرضية 
الَعربية َمراِكز قيادية في الَمجاؿ الرياضي في الدوؿ العربية اآلسيوية ُتعزى لمتغير الُممارسة الرياضية، 

 (.17.4)وذلؾ كما ُيشير الَجدوؿ 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير الممارسة الرياضية  : (17.4)الَجدوؿ 
 

الُممارسة 
الرياضية 

المتوسط 
الِحسابي 

 االنحراف
الِمعياري 

درجات 
الُحرية 

" ت"قيَمة 
الَمحسوبة 

الداللة 
اإلحصائية 

رياضي 
ساِبؽ 

3.45 0.37 
239 0.394 -0.280 

 0.32 3.48غير رياضي 
 

 في  =0.05 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى َعَدـ (17.4)يتضح لنا مف الَجدوؿ 
درجة المعوقات التي تواِجو َتولي المرأة الَعربية َمراِكز قيادية في الَمجاؿ الرياضي في الدوؿ العربية 

 إلى َعَدـ وجود (17.4)وَقد أشاَرت النتاِئج في الَجدوؿ . اآلسيوية ُتعزى لمتغير الُممارسة الرياضية
ـّ قبوؿ ىِذِه الَفرضية0.280= فروؽ ذات داللة إحصائية َحيُث أف الداللة اإلحصائية  . ،  وبالتالي َت

 
 عمى عدـ Street (2004)و  (2007)والديواف  (2004)اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة عيسى 

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة معوقات تولي المرأة مراكز قيادية تعزى لمتغير الممارسة 
. الرياضية

 



75 

متوسطات  في  =0.05  الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى:الَفرضية الثامنة
درجة معوقات َتولي المرأة الَعربية َمراِكز قيادية في الَمجال الرياضي في الدول استجابة العينة ل

 .متغير َطبيَعة الِمينة الرئيسيةإلى العربية اآلسيوية ُتعزى 
 

لمُفروؽ في درجة المعوقات التي تواِجو َتولي المرأة  (t-test )استخدمنالمَتَحُقؽ مف ِصَحة الَفَرضية 
الَعربية َمراِكز قيادية في الَمجاؿ الرياضي في الدوؿ العربية اآلسيوية ُتعزى لمتغير َطبيَعة الِمينة 

(. 18.4)الرئيسية، وذلؾ كما ُيشير الَجدوؿ 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير طبيعة المينة الرئيسية  : (18.4)َجدوؿ 
 

َطبيعة 
الِمينة 
الرئيسية 

المتوسط 
الِحسابي 

 االنحراف
الِمعياري 

درجات 
الُحرية 

" ت"قيَمة 
الَمحسوبة 

الداللة 
اإلحصائية 

في المجاؿ 
الرياضي 

3.44 0.37 
239 0.814 -1.000 

خاِرج الَمجاؿ 
الرياضي 

3.48 0.36 

 
 في  =0.05 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى َعَدـ (18.4)يتضح لنا مف الَجدوؿ 

درجة المعوقات التي تواِجو َتولي المرأة الَعربية َمراِكز قيادية في الَمجاؿ الرياضي في الدوؿ العربية 
 إلى َعَدـ وجود (18.4)وَقد أشاَرت النتاِئج في الَجدوؿ . اآلسيوية ُتعزى لمتغير َطبيَعة الِمينة الرئيسية

ـّ قبوؿ ىِذِه الَفرضية1,000= فروؽ ذات داللة إحصائية َحيُث أف الداللة اإلحصائية  . ،  وبالتالي َت
 

وتبيف . لـ تجد الباحثة دراسات تبحث في متغير طبيعة المينة الرئيسية مما يميز نتيجة ىذه الدراسة
الباحثة إلى عدـ وجود فروؽ تعزى ليذا المتغير لزيادة عدد أفراد القادة الرياضييف العامميف في المجاؿ 

. الرياضي فيـ أكثر إلمامًا بأىمية إشراؾ المرأة في العمؿ القيادي
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الفصل الخامس 
 

خالصة نتائج الدراسة والتوصيات 
 
 

  نتائج الدراسة 1.5
: يمكف تمخيص نتائج الدراسة كما يمي

 
مف أىـ المعوقات التي تواجو المرأة العربية في تولييا مراكز قيادية في المجاؿ الرياضي في  .1

الدوؿ العربية اآلسيوية مف وجية نظر القادة الرياضييف في مجالس إدارة االتحادات الرياضية 
". سيادة النظرة المجتمعية الذكورية في قيادة المؤسسات الرياضية"ىي 

مف أىـ المعوقات التي تواجو المرأة العربية في تولييا مراكز قيادية في المجاؿ الرياضي في  .2
توفر فرص النمو الميني "الدوؿ العربية اآلسيوية في المحور العممي والميارات القيادية ىي 

 ".لمرجؿ أكثر مف المرأة

سيادة النظرة المجتمعية الذكورية في قيادة "أما في المحور االجتماعي فكانت أىـ المعوقات  .3
 ".المؤسسات الرياضية

افتقار المرأة لمقدرة المالية البلزمة لموصوؿ "أما في المحور الشخصي فكانت أىـ المعوقات  .4
 ".لمراكز قيادية رياضية

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات العينة تعزى لمتغير الدولة ونوع االتحاد  .5
 .والجنس والمؤىؿ العممي والخبرة في االتحاد والممارسة الرياضية وطبيعة المينة الرئيسية

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات العينة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية ولصالح  .6
 .المطمقيف

 
  التوصيات 2.5

: في ضوء النتائج التي اسفرت عنيا الدراسة توصمت الباحثة إلى التوصيات اآلتية
 
 .إجراء دراسات لمعرفة سبب سيادة النظرة المجتمعية الذكورية في قيادة المؤسسات الرياضية .1

تطوير البيئة التنظيمية وتفعيؿ القوانيف واإلجراءات في المجاف الوطنية االولمبية واالتحادات  .2
 .الرياضية لزيادة مشاركة المرأة في اإلدارة والقيادة الرياضية
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إعداد خطط لتنمية القيادات النسوية في المجاؿ الرياضي واستحداث برامج تجمع إلى جانب  .3
التدريس النظري تطوير الجانب العممي لمقيادات النسوية في إدارة الموارد البشرية واألندية والتدريب 

 .والتحكيـ

 .البحث عف مصادر تمويؿ وتسويؽ لدعـ خطط وبرامج الرابطة الرياضية لممرأة العربية .4

إجراء دراسات مستقبمية لمكشؼ عف األسباب التي تؤدي إلى تعرض المرأة التي تتولى مراكز  .5
. قيادية في المجاؿ الرياضي لمطبلؽ أو االنفصاؿ

 

   المقترحات3.5

 
: مقترحات خاصة باإلعالم: أوالً 
 
  ،إطبلؽ حمبلت إعبلمية تثقيفية تتناوؿ مساواة الجنسيف في البرامج الرياضية، والعمؿ القيادي

 .والحاجة إلى المرأة الرياضية ودورىا في صنع القرار في المؤسسات الرياضية

  التنسيؽ مع االتحاد العربي لمصحافة الرياضية فيما يخص دعـ االستراتيجية اإلعبلمية لمرياضية
 النسائية

  تحمؿ المسؤولية في لعب دور فاعؿ في زيادة الوعي حوؿ حقوؽ المرأة في تولي مراكز قيادية في
 .المجاؿ الرياضي وقدرتيا عمى العمؿ بنجاح في كافة المؤسسات الرياضية

 تقديـ تغطية موسعة في وسائؿ اإلعبلـ المكتوبة وااللكترونية حوؿ المرأة والرياضة. 

 
: مقترحات خاصة بكميات التربية الرياضية: ثانياً 
 فتح قنوات اتصاؿ بيف الييئات الرياضية والمؤسسات التعميمية. 

  إجراء دراسات مستقبمية لمكشؼ عف العوامؿ واألسباب التي تحوؿ دوف مشاركة المرأة في المراكز
 .القيادية وصنع القرار الرياضي في المؤسسات الرياضية في الوطف العربي

 
مقترحات خاصة بالحكومات والسمطات الرياضية : ثالثاً 
 
  تشريع نص قانوني صريح ومباشر عمى مستوى الوطف العربي يكفؿ حؽ المرأة العربية في

 .الممارسة والعمؿ الرياضي

  اتخاذ القرارات الممزمة بتواجد المرأة في مراكز صنع القرار الرياضي وعمى كافة المستويات ووفؽ
 .النسب التي حددتيا المؤتمرات والمؤسسات الرياضية الدولية
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  حث المجاف الوطنية االولمبية مف خبلؿ حكوماتيا عمى تعزيز دور التربية الرياضية في المناىج
 .الدراسية وتطوير التدريب وتحسيف وضع مدرسات ومشرفات التربية الرياضية

  االستفادة مف تجارب الدوؿ الرائدة عمى المستوى العربي في مجاؿ تطوير المرأة العربية في
 .المراكز القيادية الرياضية

  استقطاب المؤىبلت وذوات الخبرة مف القياديات لبلستفادة مف خبراتيف في جميع المستويات
 .والمجاالت القيادية في المؤسسات الرياضية

 
مقترحات خاصة بالمرأة العربية : رابعاً 
 
  المطالبة باستخداـ نظاـ الكوتا بفرض زيادة نسبة التمثيؿ النسوي في االتحادات الرياضية والمجاف

 .االولمبية الوطنية

  أف تسعى جاىدة لمواجية المفاىيـ والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بالقيادة الرياضية لممرأة واف تشكؿ
فرؽ عمؿ بحثية لدراسة أىـ الطرؽ والوسائؿ التي تساعد المرأة عمى تولي مراكز قيادية في 

 .المؤسسات الرياضية

  تنظيـ برامج ودورات تدريبية لصقؿ وتأىيؿ المرأة العربية في مجاؿ العمؿ الرياضي في تدريب
عبلـ دارة وتحكيـ وا   .وا 
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( 1)ممحق 
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( 2)ممحق 
أسماء المحكمين 

 

الرتبة الوظيفية الدرجة العممية المؤسسة اسم المحكم 
أستاذ مساعد  دكتوراه جامعة القدساحمد الخواجا 

أستاذ   دكتوراه جامعة القدساحمد فييـ جبر 
أستاذ مساعد  دكتوراهجامعة النجاح الوطنية بدر رفعت دويكات 

نائب عميد كمية التربية / أستاذ  دكتوراهالجامعة األردنية بساـ مسمار 
الرياضية 

عميد كمية التربية الرياضية /أستاذدكتوراه الجامعة األردنية سيى اديب عيسى 
أستاذ   دكتوراهالجامعة االردنية سميرة عرابي 

رئيس قسـ ماجستير / أستاذ  دكتوراهجامعة بيرزيت سيموف األعرج 
اإلحصاء التطبيقي 

أستاذ مساعد  دكتوراه جامعة القدسعبد السبلـ حمارشة 
أستاذ   دكتوراه جامعة النجاح الوطنيةعبد الناصر قدومي 

محاضر  ماجستيرجامعة بيت لحـ عمر موسى 
وزارة الشباب والرياضة ليمى الشحات 

مصر - 
أستاذ مساعد دكتوراه 

أستاذ   دكتوراه جامعة القدسمحمد عابديف 
أستاذ مساعد  دكتوراه جامعة القدس محمود ابو سمرة 

أستاذ  دكتوراهحمص / جامعة البعث نواؿ برازي 
الممحقية الثقافية نورما عبد الرزاؽ سميـ 

واشنطف / السعودية 
أستاذ مساعد  دكتوراه

محاضر  ماجستيرجامعة بيت لحـ ىياـ عبلوي 
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( 3)ممحق 
: إسِتباَنة الِدراسة بعد التحكيم

 
 جامعة القدس 
  دائرة التربية –كمية اآلداب 

  برنامج الدراسات العميا في التربية
 
 

                        ة،/حضرة عضو المؤسسة الرياضية المحترم
 

السالم عميكم ورحمة اهلل و بركاتو، 
ة في المجال الرياضي في الدول ي قيادمراكزمعوقات تولي المرأة العربية "تقوم الباحثة بدراسة حول 

. جامعة القدس من درجة الماجستير في االدارة التربويةنيل ، وذلك استكمااًل لمتطمبات "العربية اآلسيوية
جابة عن كل فقرة حسب الواقع، وان تكون ست التكرم بدراسة فقرات االستبانة و االيرجىولتحقيق ىدف ىذه الدراسة 

 ستستخدمان المعمومات الواردة في االستبانة بجابات موضوعية لما ليا من اىمية عمى نتائج الدراسة، عممًا ستاال
. ألغراض البحث العممي فقط وستعامل بكل سرية

 

مع احترامي وتقديري لتعاونكم 
 

الباحثة                        
جامعة  -  سمر األعرج                                  

 القدس
 

المعمومات األولية  : الجزء األول
 يرجى وضع إشارة دائرة عمى االجابة التي تنطبق عميك 

 

 : ____________________________ الدولة . 1
 

اتحادات العاب فردية ( اتحادات العاب جماعية  ب (أ:  نوع االتحاد .2
 

ذكر  ( انثى          ب  (أ :  الجنس. 3
  

ة /أرمؿ( ة د/مطمؽ( عزباء  ج/اعزب (ة     ب/  متزوج( أ : الحالة االجتماعية. 4
 

ماجستير فأعمى          ( بكالوريوس          د( دبمـو           ج(  ثانوية عامة   ب (أ :   المؤىل العممي. 5
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 سنوات                             10أكثر مف  ( سنوات    ج10 – 6مف  ( سنوات      ب5أقؿ مف  (أ :  الخبرة في االتحاد. 6
 

غير رياضي         ( رياضي سابؽ    ب (أ :  الممارسة الرياضية. 7
 

خارج المجاؿ الرياضي ( في المجاؿ الرياضي      ب ( أ:طبيعة المينة الرئيسية. 8
 

فقرات االستبانة : الجزء الثاني
يرجى قراءة الفقرات المتعمقة بمعوقات تولي المرأة العربية مراكز قيادية في المجاؿ الرياضي بعناية واالستجابة عنيا 

. أماـ الفقرة و تحت الدرجة التي تراىا مناسبة (x)بوضع اشارة 
 

درجة المعوقات المحور العممي والميارات القيادية 
كبيرة الفقرات الرقم 

جدًا 
5 

كبيرة 
4 

متوسطة 
3 

قميمة 
2 

قميمة 
جدًا 

1 
     قمة مشاركة المرأة في المؤتمرات العممية   1
     قمة الوقت المتاح ليا لمتابعة المستجدات في تخصصيا  2
     قمة الفرص المتاحة لممرأة لبلبداع   3
     توفر فرص النمو الميني لمرجؿ أكثر مف المرأة  4
     إمكانية المرأة محدودة في توزيع المسؤوليات وتفويض الصبلحيات  5
     ضعؼ قدرتيا عمى اثارة اىتماـ واقناع الشركات الداعمة  6
     ضعؼ قدرة المرأة عمى وضع خطة عمؿ كاممة وشاممة  7
ضعؼ المرأة في استخداميا وتوظيفيا التكنولوجيا الحديثة في  8

االتصاؿ 
     

     قمة فرص تواجدىا في الميداف الرياضي   9
     . قمة عدد القياديات في المجاؿ الرياضي العربي لئلقتداء بيف 10
     ندرة الفرص المتاحة لمترشيح القيادي لممرأة في المؤسسات الرياضية  11
غياب المعايير الموضوعية الختيار المرأة لمقيادة في المجاؿ  12

الرياضي 
     

     قدرة المرأة عمى ادارة االزمات محدودة  13
     عدـ استكماؿ المرأة لفرص التعميـ   14
     ضعؼ استخداـ المرأة لؤلسموب االيجابي في نقؿ المعمومات واآلراء  15
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المحور االجتماعي 

كبيرة جدًا الفقرات الرقم 
5 

كبيرة 
4 

متوسطة 
3 

قميمة 
2 

قميمة 
جدًا 

1 
     قمة تقبؿ الرجؿ لفكرة قيادة المرأة لو   1
تدخؿ االقارب الذيف ال يؤيدوف وصوؿ المرأة لممراكز القيادية   2

الرياضية 
     

     يقتصر دور المرأة عمى تحمؿ مسؤولية أسرتيا فقط   3
الحمؿ وانجاب االطفاؿ يقمؿ مف قدرتيا عمى العمؿ القيادي   4

الرياضي 
     

     تولي المرأة مسؤولية قيادية في المجاؿ الرياضي يفقدىا أنوثتيا   5
     عدـ قناعةالمجتمع بقيادة المرأة في المجاؿ الرياضي   6
     عدـ قدرة المرأة عمى التفرغ لمعمؿ القيادي الرياضي   7
ال يتقبؿ االىؿ فكرة سفر المرأة الى الخارج في حالة تولييا مراكز   8

قيادية رياضية 
     

     موقؼ الرجؿ يعد سمبي تجاه انشغاؿ المرأة بمسؤولية خارج البيت   9
     اعتقاد المرأة بأف الرجؿ اكثر كفاءة منيا في الميارات القيادية   10
     خوؼ المرأة مف الوقوع في الزلؿ نتيجة اختبلطيا بالرجاؿ   11
     التزاـ المرأة الديني يبعدىا عف المجاؿ الرياضي   12
     قمة مساعدة الرجؿ لممرأة في األعماؿ المنزلية   13
اف العمؿ القيادي الرياضي يتطمب حرية في الحركة وىذا غير   14

متاح لممرأة في ظؿ النظاـ االجتماعي 
     

فقداف المرأة لمستقبميا األسري مقابؿ اختيارىا لدور قيادي في   15
المجاؿ الرياضي 

     

     سيادة النظرة المجتمعية الذكورية في قيادة المؤسسات الرياضية   16
تعتبر القوانيف والتشريعات المدنية مف أىـ العوائؽ التي تحوؿ دوف   17

وصوؿ المرأة لممراكز القيادية الرياضية 
     

يظير االعبلـ المرأة بادوارىا التقميدية وانو ليست ليا القدرة عمى   18
العمؿ القيادي الرياضي 
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 المحور الشخصي
الر
قم 

الفقرات 
كبيرة 
جدًا 

5 

كبيرة 
4 

متوسطة 
3 

قميمة 
2 

قميمة 
جدًا 

1 
     ليس لدى المرأة الفطنة العقمية  1
     االعتقاد بأف المرأة تفتقر الى ضبط النفس  2
     تحمؿ المرأة معظـ  المتاعب العائمية    3
     ضعؼ مقدرة المرأة عمى التكيؼ في الظروؼ المختمفة  4
     ليس لدى المرأة قدرة عمى تحمؿ المسؤولية بكفاءة  5
     اعتقاد المرأة بأف الرجؿ يتمتع باإلمكانيات القيادية اكثر منيا  6
     ال تمتمؾ المرأة القدرة عمى التأثير االيجابي  7
     قمة الرغبة عند المرأة في الظيور اعبلميًا  8
     ال يوثؽ بالمرأة كصانعة قرارات  9

     قمة االنضباط في العمؿ القيادي لكثرة اجازات المرأة  10
     عدـ التزاـ المرأة بتنفيذ الخطط لتحقيؽ األىداؼ  11
     قمة اىتماـ المرأة باألمور الفنية واإلدارية  12
     ضعؼ المرأة لبلستماع الجيد والتركيز عمى ما يقولو اآلخريف  13
     شعور المرأة باالستعبلء في تعامميا مع االخريف  14
ال يقدر الرجؿ االنجازات التي تحققيا المرأة القيادية في المجاؿ  15

الرياضي 
     

     تفتقر المرأة لمقدرة المالية البلزمة لموصوؿ لمراكز قيادية رياضية  16
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فيرست الجداول 
 

رقم 
الجدول 

الصفحة عنوان الجدول 

 25 (NOC)أسماء السيدات في المجاف األولمبية الوطنية  1.2
 25أسماء السيدات في االتحادات الدولية  2.2
 50َخصاِئص الَعينة الديمغرافية وِنسبُتيا الِمَئوية  1.3
 51تقسيـ العينة حسب الدولة ونوع اإلتحاد  2.3
 51 تقسيـ العينة حسب الدولة والجنس 3.3
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 52تقسيـ العينة حسب الدولة والمؤىؿ العممي  5.3
 52 تقسيـ العينة حسب الدولة والخبرة في اإلتحاد 6.3
 52تقسيـ العينة حسب الدولة والممارسة الرياضية  7.3
 53تقسيـ العينة حسب الدولة وطبيعة المينة الرئيسية  8.3
 54معامبلت الثبات لمجاالت أداة الدراسة والدرجة الكمية  9.3

 56االختبار المناسب لمتحقؽ مف الفرضيات  10.3
 56المقياس الوزني المستخدـ في الدراسة  11.3

 57المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور الدراسة  1.4
 59المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممحور العممي والميارات القيادية  2.4
 61المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممحور االجتماعي  3.4
 63المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممحور الشخصي  4.4
تحميؿ التبايف اأُلحادي لمفروؽ بيف المتوسطات الحسابية الستجابات القادة  5.4

 241=الرياضييف عمى محاور االستبانة تبعًا لمتغير الدولة، ف
66 

 66والدالة اإلحصائية لمتغير الدولة  (ؼ)قيمة  6.4
 67المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير نوع االتحاد  7.4
 68المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير الجنس  8.4
تحميؿ التبايف اأُلحادي لمفروؽ بيف المتوسطات الحسابية الستجابات القادة  9.4

 241=الرياضييف عمى محاور االستبانة تبعًا لمتغير الحالة االجتماعية، ف
69 

 69والداللة اإلحصائية لمتغير الحالة االجتماعية  (ؼ)قيمة  10.4
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رقم 
الجدول 

الصفحة عنوان الجدول 

 70نتائج اختبار توكي لمتغير الحالة االجتماعية  11.4
 70المتوسطات الحسابية لمتغير الحالة االجتماعية  12.4
تحميؿ التبايف اأُلحادي لمفروؽ بيف المتوسطات الحسابية الستجابات القادة  13.4

 241=الرياضييف عمى محاور االستبانة تبعًا لمتغير المؤىؿ العممي، ف
71 

 72والداللة اإلحصائية لمتغير المؤىؿ العممي  (ؼ)قيمة  14.4
تحميؿ التبايف اأُلحادي لمفروؽ بيف المتوسطات الحسابية الستجابات القادة  15.4

 241=الرياضييف عمى محاور االستبانة تبعًا لمتغير الخبرة في االتحاد، ف
73 

 73والداللة اإلحصائية لمتغير الخبرة في االتحاد  (ؼ)قيمة  16.4
 74المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير الممارسة الرياضية   17.4
 75المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير طبيعة المينة الرئيسية   18.4

 
 



92 
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رقم 
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 85أسماء المحكميف  2
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 6فرضيات الدراسة  4.1
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