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الملخص

العالقات االجتماعية لدى العبي فرق األلعاب الجماعية في جامعة النجاح الوطنية
هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى العالقات االجتماعية لدى العبي فرق األلعاب

الجماعية في جامعة النجاح الوطنية ،إضافة إلى تحديد الفروق في هذه العالقات تبعا لمتغيرات

اللعبة ،والخبرة ،والمشاركات الدولية ،والمعدل التراكمي .تكونت عينة الدراسة من ( )57العبا من

العبي فرق األلعاب الجماعية وطبق عليها مقياس (عويس والهاللي )1997 ،للعالقات

االجتماعية الرياضية.

أظهرت نتائج الدراسة ان مستوى العالقات االجتماعية لدى العبي فرق األلعاب الجماعية في

جامعة جامعة النجاح الوطنية كانت بدرجة متوسطه حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى

( ،)%76.66كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في العالقات
االجتماعية تعزى لمتغيرات اللعبة ،والخبرة ،والمشاركات الدولية ،والمعدل التراكمي.

وأوصى الباحث بعدة توصيات من أهمها ضرورة اهتمام عمادة شؤون الطلبة بالعالقات

االجتماعية.

الكلمات الدالة :العالقات االجتماعية ،فرق األلعاب الجماعية ،جامعة النجاح الوطنية.
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Abstract
The social relationships of team sport game players at An-najah
National University
Dr. Jamal Shaker

The purpose of this study was to investigate social relationships of

team sport game players at An-najah National University( NNU),
furthermore, to determine the differences according to game, experience,
international participation and GBA variables on these Relationships, the
sample of the study consisted of (57) Players, and "Ewas and Helalee"
(1997) scale was used for measuring social relationships.

The study revealed a moderate degree of social relationships,

where the percentage of reponse was (67.66%). Also, the results
revealed that there were no significant differences at(0.05) in these
relationships due to the study variables.

Based on the finding of the study the researcher recommended to

Increases attention by the students affairs deanship on the social
Relationships of the players.

Key Words: social relationships, team sport game, An-najah National
University.
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العالقات االجتماعية لدى العبي فرق األلعاب الجماعية
في جامعة النجاح الوطنية

مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية

يقووول ابوون خلوودون فووي مقدمتووه مقولتووه المشووهورة اإلنسووان اجتموواعي بووالطبح  ،حيووث أن الفوورد يعوود

أسو وواس الجماعو ووة وال يسو ووتطيح العو ووي

بو وودونها ،حيو ووث أشو ووار عو ووويس والهاللو ووي ( )1997إلو ووى أن

الجماعووة هووي وحوودة اجتماعيووة مكونووة موون أف وراد ت ورهطهم عالقووات اجتماعيووة ويحوودث بيوونهم تفاع و

اجتموواعي متبووادل لهووا أهووداف يهوودفون إلووى تحقيقهووا ،ويموور الفوورد خووالل تنشووئة اجتماعيووة بم ارح و

متعووددة أولهووا جماعووة األس ورة ثووم جماعووة اللعووب مووح األصوودقاء ثووم المدرسووة ثووم جماعووة الهوايووات
الخاصة والجماعات الرياضية ،والدينية والسياسيه والمنظمات االجتماعية واالقتصوادية .وكو هوذه
تكسب الفرد خبرات ومهارات في المواقف المختلفة خالل تفاعله االجتمواعي لوذلت تقواس شخصوية
ونضج الفرد بالجماعات التي ينتمي إليها في المجتمح .وتلعب الرياضة في العصر الحديث أدوا ار
ووظائف متعددة ومعقده داخ النسوق االجتمواعي والفهوم الحقيقوي للرياضوة كظواهرة اجتماعيوة يعود

من أهم أدوات التحكم فيها وظبطها وتوجيهها للصوال االجتمواعي .فد ارسوة الرياضوة مون المنظوور

المجتمعووي لوويس نوعووا موون العبووث أو محاولووة لتصووليد دورهووا ،ب و هووي حضوواريه صووحية إذا أردنووا

االرتقاء بالمجتمح ومحاصرة نواقصه واطالق إبداعاته.

وتلعب العالقات االجتماعية دو ار كبي ار في حسن تكيف الفرد مح المجتمح ،حيث أن الفرد الذي

يمتلت القدرة على فهم اآلخرين ويتعام مح من حوله بمرونة ومهارة ومسؤولية سيكون أقدر على

النجاح في إقامة عالقات اجتماعية ايجابية مح اآلخرين ،وأكد على ذلت

شلنج

) (Schilling,1996في إشارته إلى أن المهارات االجتماعية تحسن من مستوى االداء

األكاديمي ،وتقل

المشكالت السلوكية لدى الطلبة ،وهي من المتطلبات الرئيسية للنجاح

األكاديمي (الياس.)1997 ،

وان االهتمو ووام بتطبيو ووق المعرفو ووة فو ووي العلو وووم االجتماعيو ووة لو وويس بالجديو وود وتتمركو ووز أهميو ووة البحو وووث
االجتماعي ووة ف ووي أن اتخ وواذ القو ورار بخص ووو

مش ووكلة اجتماعي ووة م ووا يتطل ووب معلوم ووات ت وودعم ذل ووت

الق ورار ،وتضووفي عليووه المعرفووة االجتماعيووة هووو السووبي األمث و لح و المشووكالت ،فكمووا أن العلوووم

الطبيعيوة قود قووادت اإلنسوان إلووى التكنولووجي ،فوإن العلووم االجتماعيووة يمكون أن تقووود المجتموح إلووى
الممارسات التي تجع المجتمح سعيدا وصحيا وحكيما (البداينه.)1996 ،

ونظ ار ألهمية العالقات االجتماعية في المجال الرياضي اهتم الباحثون في إجراء العديد من

الدراسات العلمية ،حيث قام بني هاني ( )2011بدراسة هدفت التعرف إلى مستوى التماست
الجماعي لدى العبي كرة اليد في األردن وفقا لمتغيرات :المؤه
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العلمي ،وسنوات اللعب،

وتصنيف الالعب ،والنادي ،كذلت عالقة التماست الجماعي بمستوى االنجاز الرياضي لدى فرق

أندية الدرجة األولى باألردن ،وقد اشتملت عينة الدراسة على ) (128العبا يمثلون المجتمح

الكلي للدراسة .ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي بصورته المسحية ،وقام باستخدام مقياس

التماست الجماعي لبني هاني ) (2007ويتضمن ) (27فقرة .لمعرفة اتجاه الفروق تم استخدام
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحلي

التباين المتعدد ،واختبار أق

فرق

معنوي ) ،(L.S.Dوقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين التماست الجماعي

للفريق ومستوى االنجاز الرياضي ،وأوصى بضرورة عم المعسكرات التدريبية مما يسهم بزيادة
تماست الفريق وانعكاس ذلت على نتائجه.

وأجرى أبو محمد ) (2004دراسة هدفت إلى تحديد دور المدرب في تماست الفريق الرياضي من

وجهة نظر العبي كرة اليد في األردن ،وهلغت عينة الدراسة ) (164العبا من فرق أندية الدرجة

األولى والثانية لكرة اليد في األردن ،حيث بلغ عدد العبي أندية الدرجة األولى ) (54العبا

والدرجة الثانية ( )110العبا ،وقد تم استخدام استبيانين األول لقياس دور المدرب في تماست

الفريق الرياضي وهو مكون من أرهعة مجاالت وهواقح ) (38فقرة ،ومقياس تماست الفريق

الرياضي ) (15فقرة ،وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن هنات دور للمدرب في
تماست الفريق على المجال االجتماعي والفني والنفسي بدرجة عالية ،وأما دوره في المجال

اإلداري فكان متوسطا ،وكذلت أظهرت وجود دور كبير للمدرب في تماست الفريق وأن هنات

فروق على دور المدرب في تماست الفريق تعزى لمتغير درجة النادي ولصالد الدرجة الثانية ،في
حين لم تظهر فروق تعزى لمتغيري المؤه العلمي وسنوات اللعب مح الفريق.

وقام قاسم وهركات ( )2007بدراسة هدفت إلى دراسة البعد االجتماعي (المسافة االجتماعية

للقبول) لفريق نادي تشرين في سوريا ،ولتحديد ذلت أجريت الدراسة على عينة قوامها ( )19العبا
من العبي فريق نادي تشرين للتعرف على اختيارات القبول لهم في محور الصداقة والمباراة

ووقت الفراغ عن طريق استمارة االختبار (السوسيومتري) ،وتم التعبير عن هذه العالقات
بالخريطة االجتماعية (السوسيو جرام) كما تم تحديد المكانة االجتماعية لالعبين النجوم في ك

محور ،وقد توص الباحثان إلى أن البنية االجتماعية للفريق ال تحتوي ظواهر سلبية تشير إليها
العالقات االجتماعية الثالث .بيد أن البنية تميزت بكثرة العالقات المغلقة وقلة العالقات المتبادلة

وانخفاض القيمة االجتماعية لالعب النجم في المجالت الثالث .فضال عن تكوين أفراد الفريق
جماعات اجتماعية صغيرة في داخ

بعالقات مباشرة وغير مباشرة.
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الجماعة األساسية ،وهذه الجماعات يرتبط أعضاؤها

وقام قاسم ( )2000بدراسة حول العالقات االجتماعية لفريق نادي الميناء بكرة القدم للموسم

 2000 -1999وهي دراسة مسحية اجتماعية تكونت من ( )21العبا من العبي فريق نادي
الميناء المشارت في الدوري العراقي للموسم  ،2000-1999فقد استخدم الباحث قياسا

سوسيومتريا مؤلفا من ثالثة أسئلة للتعرف على مدى اختيار القبول لالعبين لبعضهم في ثالثة

محاور مختلفة من حياة الالعبين وهي الصداقة ووقت الفراغ ووقت المباراة .ومن ثم حساب نتائج

االختيار السوسيومتري لك العب والمكانة السوسيومترية لالعبين النجوم والخارطة االجتماعية

للتعرف إلى أشكال العالقات االجتماعية التي ترهط أعضاء الفريق في المحاور الثالثة آنفة

الذكر ،وقد توص إلى عدم وجود الالعبين المنبوذين وانخفاض المكانة السوسيومترية لالعبين
النجوم وكثرة العالقات التتابعية والمتبادلة وقلة العالقات المغلقة التي تعني قلة الكت االجتماعية

داخ

الفريق ،وقد أوصى الباحث في ضوء ذلت بضرورة االهتمام بالدراسات االجتماعية

للجماعات الرياضية بمختلف أشكالها واجراء التحلي لها واالستفادة من نتائجها في تعزيز فاعلية
الفرق الرياضية لتحسين األداء ومعالجة األخطاء.

وأجو وورى سو ووليفان ( )Sullicvan, 1995د ارسو ووة هووودفت إلو ووى فح و و

التواص و و والتماس ووت لالعبو ووي

الرجبووي ،وقوود اشووتملت عينووة الد ارسووة علووى ( )55العبووا موون الووذكور ،واسووتخدم الباحووث االسووتبيان
كوسوويلة لجم ووح المعلومووات ،وأظه وورت النتووائج إل ووى أن التوص و ميووز بس ووتة عوام و ه ووي التس ووامد،

والقوودرة علووى االحتمووال ،والحووب  ،والتع واون  ،والفاعليووة  ،والثقووة .ومقارنووات متعووددة لهووذه العوام و

أظهرت بوضوح أن واحد من األبعاد األرهعة للتماسوت الجمواعي ( األمانوة ،والتعواون ،واالسوتقامة،
واالنفتاح) الحب والفعالية كانت واضحة في ك األنماط .وهذه المعطيات تقتورح أن التواصو بوين
العبووي الرجبووي كالعووائالت وكمووا فووي هووذه الوونظم وغيرهووا التواص و الصووحي م ورتبط مووح التماسووت

الجماعي.

وفوي د ارسوة قوام بهووا سواخاي ) )Cachay, 1990هودفت التعورف إلووى العالقوات االجتماعيوة بووين

أف وراد الفريووق س وواء داخ و أو خووارل الملعووب علووى مسووتوى أداء وانجوواز الفريووق واسووتخدام الباحووث
اختيووار العالقووات االجتماعيووة السوسوويومترية كووةداة للحصووول علووى المعلومووات .وقوود أجريووت هووذه

الدراسة على عينة من فورق الدرجوة األولوى فوي ألمانيوا وكوان مون نتوائج هوذه الد ارسوة أن هنوات اثور
كبيوور للعالقووات االجتماعيووة بووين أف وراد الفريووق س وواء داخ و أو خووارل الملعووب كمووا تبووين أن مسووتوى

العالقات االجتماعية بين أفراد الفريق ونتيجة لمشاركة األصدقاء واألهو فوي النشواطات الرياضوية

االجتماعيووة للفريووق يلعووب دو ار رئيسوويا وأساسوويا فووي رفووح درجووة ومسووتوى العالقووات االيجابيووة خووالل

اللعب.
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ك ووذلت قاموووت عم ووارة ( )1988بد ارسوووة عنوانهو ووا مقارن ووة للمكان ووة السوس وويومترية وعالقتهوووا بووواألداء

المهاري ونتائج فريق كرة اليد في الدوري الممتواز .وهودفت هوذه الد ارسوة التعورف إلوى ترتيوب الفورق
بالنسووبة للعالقووات السوسوويومترية ومسووتوى األداء المهوواري ونتائجهووا فووي الوودوري .و تكونووت عينووة

الدراسة من ) (40العبة موزعة على ثالث فورق لكورة اليود للسويدات وكوان مون أهوم النتوائج إلوى أن
ترتيووب الفوورق موون حيووث العالقووات االجتماعيووة فووي هووذه الد ارسووة يتفووق مووح ترتيبهووا موون حيووث األداء

المهاري وكذلت نتائج الفرق في الدوري.

و قامت فكري ( )1980بإجراء دراسة عون توةثير بعوض البنواء االجتمواعي للجماعوات علوى نجواح

فريووق ك ورة اليوود ،وهوودفت الد ارسووة التعوورف إلووى خصووائ

جماعووة فوورق ك ورة اليوود الناجحووة واالهتمووام

بالجماعة في عمليات التدريب ،وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها ( (115العبا يمثلون عشرة

فرق ،واستخدمت الباحثة االستبيان كوةداة لجموح المعلوموات ،وقود كوان أهوم نتوائج الد ارسوة أن وجوود
درجة عالية من التماست كانت ضرورية لنجاح جماعات الفرق الرياضية المتفاعلة.

و ق ووام لين ووت ( )Lenk, 1987بد ارس ووة إليض وواح اث وور العالق ووات االجتماعي ووة عل ووى تركي ووب الفري ووق

االنفعووالي وذلووت باسووتخدام اختيووار سوسوويومتري ،حيووث اشووتملت عينووة الد ارسووة علووى ( )16العبووا
موووزعين علووى ف وريقين للتجووديف .وموون أهووم النتووائج التووي أشووارت إليهووا الد ارسووة أن الفريووق صوواحب

االنجوواز األعلووى يتمتووح بعالقووات اجتماعيووة ايجابيووة مووح انعوودام الص وراعات الداخليووة بووين أعضوواء
الفريووق الثمانيووة ،وتوصوولت نتووائج الد ارسووة أيضووا إلووى أن فوورق التجووديف األولمبيووة أللمانيووا الغرهيووة
كانت ناجحة جدا على الرغم من انخفاض التماست ب والصراع الداخلي بين األعضاء.

وموون خووالل العوورض السووابقة للد ارسووات السووابقة التووي تبحووث فووي موضوووع العالقووات االجتماعيووة

ب ووين أعض وواء الفري ووق الواح وود وأهميت ووه بالنس ووبة لنت ووائج الف وورق ،فق وود أش ووارت ه ووذه الد ارس ووات إل ووى أن

العالقووات بووين الالعبووين ضوورورية لنجوواح الفوورق الرياضووية ،وأن الفريووق صوواحب االنجوواز العووالي
يتمتح بقدرات اجتماعية جيدة ،حيث أن هذه العالقات بين أعضواء الفريوق تزيود مون التماسوت وهوذا

مووا أكدتووه الد ارسووات السووابقة .وفووي ضوووء مووا سووبق والحاجووة إلج وراء هووذه الد ارسووة ونق و

الد ارسووات

التي أجريت حول الموضوع في الواقح الفلسطيني تظهر أهمية إجراء الدراسة.
أهمية الدراســـــــة -:

يمكن إيجاز أهمية الدراسة فيما يلي:

 -1تعوود الد ارسووة الحاليووة م ون الد ارسووات ال ارئوودة مسووتوى الجامعووات الفلسووطينية والتووي تهووتم
بدراسة العالقات االجتماعية لدى العبوي فورق األلعواب الرياضوية الجماعيوة ،وبالتوالي

سو وووف تسو وواهم فو ووي إعطو وواء تصو ووور واضو وود لمو وودرهي هو ووذه الفو وورق حو ووول مسو ووتوى هو ووذه

العالقات ،واالستفادة من ذلت في توزيح الالعبين على أرضية الملعوب لتنفيوذ الخطوط
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والمهام بنجاح .كذلت دراسة العالقوة بوين ديناميوة التفاعو والتماسوت ونتوائج المباريوات

الرياضية.

 -2تساهم الدراسة الحالية في التعرف إلى اثر المتغيرات (اللعبة  ،والخبورة  ،والمشواركات

الدوليووة  ،والمعوودل التراكمووي) عل ووى مسووتوى العالقووات االجتماعي ووة لوودى العبووي ف وورق

األلعاب الرياضية الجماعية في جامعة النجاح الوطنية.

 -3يتوق ووح م وون خ ووالل اإلط ووار النظ ووري للد ارس ووة وم ووا نتوصو و الي ووه مو ون نت ووائج ،ف ووي إف ووادة
الب وواحثين ف ووي اجو وراء د ارس ووات مش ووابهة عل ووى عين ووات أخ وورى وألع وواب وفعالي ووات أخ وورى

ومتنوعة.
مشـــــكلة الدراســـــــــــــة وتساؤالتها:
يتطلو ووب النجو وواح فو ووي المجو ووال الرياضو ووي علو ووى التكام و و فو ووي الجوانو ووب المختلفو ووة إلعو ووداد

الرياض وويين م وون جمي ووح الجوان ووب البدني ووه والنفس ووية واالجتماعي ووة والمهاري ووة والخططي ووة .ونظو و ار ألن

طبيعووة النجوواح فووي األلعوواب الرياضووية الجماعيووة تعتموود علووى العمو الجموواعي المتكامو موون حيووث

التعو واون والقي ووادة والتبعي ووة الجي وودة .ل ووذا فو وإن د ارس ووة العالق ووات االجتماعي ووة ب ووين الالعب ووين تع وود م وون
المؤش ورات الهامووة للموودرهين فووي كيفيووة التعام و مووح الالعبووين وتوووزيعهم علووى أرض الملعووب لتنفيووذ

الخطووط بنجوواح .وموون موون خووالل عمو الباحووث فووي هووذا المجووال ومزاملتووه لكثيوور موون الموودرهين فووي

الجامعووات الفلسووطينية وكووذلت اطالعووه علووى الكثيوور موون األبحوواث موون خووالل هووذه الد ارسووة وجوود أن

الموودرهين بشووك خووا

ال يعيوورون اهتمامووا كبي و ار للعالقووات االجتماعيووة مووا بووين الالعبووين ،والووذي

بدوره الفريق وهذا ما أكده عالوي ( )1992إن تجميح أحسن الالعبين معا قد ال ينتج عنه أحسن

أداء للفري ووق ولض وومان الوص ووول إل ووى المزي وود م وون فاعلي ووة الفري ووق ينبغ ووي اختي ووار الالعب ووين ال ووذين
يستطيعون التفاع معا بدرجة كبيره وهذا يتم اكتشافه من قب المدرب أثناء التدريب أو المنافسة.
وفي ظ النق

فوي اجوراء هوذه الد ارسوات فوي الواقوح الجوامعي الفلسوطيني ظهورت مشوكلة

الدراسة لدى الباحث ،والتي يمكن تحديدها بدراسة العالقات االجتماعية لدى العبوي فورق األلعواب
الرياضية الجماعية في جامعة النجاح الوطنية وذلت من خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

 -1مووا مسووتوى العالقووات االجتماعيووة لوودى العبووي فوورق األلعوواب الجماعيووة فووي جامعووة النجوواح
الوطنية ؟

 -2ه توجد فروق ذات داللة إحصائية فوي العالقوات االجتماعيوة لودى العبوى فورق األلعواب
الجماعية في جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغيرات اللعبة ،والخبرة ،والمشاركات الدولية،
والمعدل التراكمي؟
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أهداف الدراسة :
سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية-:

 -1التعوورف إلووى مسووتوى العالقووات لوودى العبووى فوورق األلعوواب الرياضووية الجماعيووة فووي جامعووة
النجاح الوطنية.

 -2التعرف إلى الفروق في مستوى العالقات االجتماعية لدى العبوي فورق األلعواب الرياضوية
الجماعية في جامعة النجاح الوطنية تبعا لمتغيورات اللعبوة ،والخبورة ،والمشواركات الدوليوة،

والمعدل التراكمي.

حدود الدراسة :

التزم الباحث أثناء تنفيذ الدراسة بالحدود اآلتية-:

 -1اقتص وورت الد ارس ووة عل ووى العب ووي ف وورق األلع وواب الرياض ووية الجماعي ووة ف ووي جامع ووة النج وواح
الوطنية.

 -2أجريت الد ارسوة فوي الفصو الد ارسوي الجوامعي الثواني فوي الفتورة الزمنيوة الواقعوة بوين تواري
.2014/4/20-3/20

 -3تتصف نتائج الدراسة بالخصائ

العلمية لألداة المستخدمة لقياس العالقات االجتماعية.

 -4نتائج هذة الدراسة خاصة بمجتمح وعينة الدراسة.
مصطلحات الدراسة :
يمكن تعريف المصطلحات إجرائيا على النحو األتي-:
األلعاب الجماعية - :األلعاب الجماعية يقصود بهوا ألعواب كورة القودم ،وكورة السولة ،وكورة اليود،
والكرة الطائرة.
العالقات االجتماعية  -:هي الدرجة التي يحص عليها الالعب على مقياس عويس الهاللوي
(  )1997للعالقات االجتماعية في المجال الرياضي.

9

الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة:

استخدام المنهج الوصفي المسحي نظ ار لمالءمته ألغراض الدراسة.
مجتمع الدراسة :

تكووون مجتمووح الد ارسووة موون العبووي فوورق األلعوواب الرياضووية الجماعيووة للووذكور فووي جامعووة

النجوواح الوطنيووة ،وذلووت أللعوواب كورة السوولة ،والكورة الطووائرة ،وكورة اليوود ،وكورة القوودم ،والبووالغ عووددهم
( )60العبا وموزعين تبعا لأللعاب ،والجدول رقم ( )1يبين ذلت.
الجدول رقم ()1

توزيح مجتمح الدراسة تبعا لمتغير اللعبة
التكرار

النسبة المئوية( )%

اللعبة
كرة سلة

11

18.34

كرة طائرة

15

25

كرة يد

12

20

كرة قدم

22

36.66

المجموع

60

% 100

عينة الدراسة:

أجريت الدراسة على عينة قوامها ( )60العبا من العبي فرق األلعاب الرياضية الجماعية للذكور
فوي جامعووة النجواح الوطنيووة ،تووم اختيارهوا بطريقووة الحصور الشووام واسووتبعد ثوالث اسووتبانات بسووبب
عوودم اسووتكمال تعبئووة االسووتبانة ،وتووم اج وراء التحلي و االحصووائي إلووى ( )57اسووتبانه ،والجوودول رقووم

( )2يبين توزيح عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها المستقلة.

الجدول رقم ()2

توزيح عينة الدراسة تبعا إلى متغيرات الدراسة المستقلة (ن=)57
المتغيرات المستقلة
اللعبة

الخبرة في اللعب

10

العدد

النسبة المئوية %

مستويات المتغيرات

كرة سلة

10

17.5

كرة طائرة

15

26.3

كرة يد

10

17.5

كرة قدم

22

38.6

اق من  5سنوات

28

49.1

 10-5سنوات

21

36.8

المشاركات الدولية
المعدل التراكمي

أكثر من  10سنوات

8

14

مشارت

6

10.5

غير مشارت

51

89.5

 -65اق من %70

11

19.3

 -70اق من %80

38

66.7

-80اق من %90

8

14

أداة الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام مقياس (عويس والهاللي )1997 ،للعالقوات

االجتماعية في المجال الرياضوي ،حيوث اشوتم المقيواس علوى ( )17موقفوا اجتماعيوا تعكوس

العالقات االجتماعيوة ،أعطوي لكو موقوف وزنوا مودرجا وفوق سولم (ليكورت) ثالثوي التقودير علوى
النحو اآلتي :دائما ثالثة درجات ،وأحيانا درجتان ،وناد ار درجة واحدة ،والملحق رقم ( )1يبين

المقياس.

صدق األداة:

المقيواس المسووتخدم فوي الد ارسووة صوادق فووي قيواس مووا وضوح لقياسووه ،وللتةكيود علووى صوودق

وتخرل معام و االرتبوواط بيرسووون بووين الفق ورات والدرجووة الكليووة للمقيوواس ،حيووث
المقيوواس تووم اسو ا
تراوح ووت ق وويم معامو و االرتب وواط ب ووين ( )0.88-0.56وجميعه ووا دال ووة إحص ووائيا وتؤك وود ص وودق

االتساق الداخلي للمقياس.
ثبات األداة:

للتحقيق من ثبات األداة استخدمت معادلة كرونباخ ألفا الستخرال الثبوات حيوث وصو معامو

الثبات إلى (  )0.78وهو جيد ألغراض الدراسة.
متغيرات الدراسة:

أ .المتغي ورات المسووتقلة (variables

 :)Independentوتش وتم علووى متغي ورات (اللعبووة،

والخبرة في اللعب ،والمشاركات الدولية ،والمعدل التراكمي).

ب .المتغيوور التووابح ( :)Dependent variableويتمث و فووي اسووتجابات أف وراد عينووة الد ارسووة
على المقياس المستخدم لقياس العالقات االجتماعية في الدراسة.

إجراءات الدراسة:

لقد تم اجراء الدراسة وفقا للخطوات اآلتية:

 .1تحقق الباحث من معاملي الصدق والثبات ألداة الدراسة.
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 .2تحديد أفراد عينة الدراسة.

 .3توزيح أداة الدراسة على أفراد عينة الدراسة.
 .4جمو ووح االس و ووتبيانات وادخاله و ووا فو ووي الحاس و وووب ،ومعالجته و ووا إحصو ووائيا باس و ووتخدام البرن و ووامج
اإلحصائي للعلوم االجتماعية (.)SPSS

المعالجات اإلحصائية:

من أج معالجة البيانات استخدم برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية (،)SPSS

وذلت باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية-:

 -1المتوسطات الحسابية والنسب المئوية.
 -2اختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين.
 -3تحلي التباين األحادي.
نتائج الدراسة ومناقشتها :

هدفت الدراسة لدراسة العالقات االجتماعية لدى العبي فرق األلعواب الرياضوية الجماعيوة

فووي جامعووة النجوواح الوطنيووة ،ولتحقيووق ذلووت أجريووت الد ارسووة علووى عينووة قوامهووا ( )57العب وا،
وفيما يلي عرضا لنتائج الدراسة تبعا لتسلس اسئلتها -:
أوال :النتائج المتعلقة بالتساؤل األول :

ما مستوى العالقات االجتماعية لدى العبي فرق األلعاب الرياضية الجماعيوة فوي جامعوة

النج وواح الوطني ووة ؟ ولإلجاب ووة ع وون التس وواؤل األول اس ووتخدمت المتوسو وطات الحس ووابي ،والنس ووب
المئوية لك موقف وللدرجة الكلية ونتائج الجدول رقم ( )3تبين ذلت.
ومن أج تفسير النتائج اعتمدت النسبة المئوية االتية :
 % 80فاكثر مستوى كبير جدا.

 % 79.9- 70مستوى كبير.

 % 69.9- 60مستوى متوسط.
 % 59.9- 50مستوى قلي .

اق من  % 50مستوى قلي جدا.
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الجدول رقم ( )3

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمستوى العالقات االجتماعية لدى العبي فرق األلعاب
الرياضية الجماعية في جامعة النجاح الوطنية (ن = )57

النسبة المئوية ( ) %

المستوى

1

التدريب معا

2.68

89.33

كبير جدا

2

اللعب معا

2.70

90.00

كبير جدا

3

مناقشة الخطة معا

2.33

77.66

كبير

4

التنزه معا

1.66

55.33

قلي

5

الذهاب لالنترنت معا

1.33

44.33

قلي جدا

6

قضاء وقت الفراغ معا

1.82

60.66

متوسط

7

تبادل الزيارات المنزلية

1.84

61.33

متوسط

8

مشاهدة المباريات المختلفة معا

1.85

61.66

متوسط

9

الذهاب للرحالت معا

1.78

59.33

قلي

10

االستشارة في المشكالت الشخصية

1.75

57.14

قلي

11

تعتبر بعض العبي الفريق من أصدقائت

2.58

86.00

كبير جدا

12

انتخاب رئيس الفريق

2.26

75.33

كبير

13

قيام العب ما بقيادة تدريب الفريق عند

2.38

79.33

كبير

14

يقوم العب بالتمرن باسم الفريق

2.12

70.66

كبير

15

تبادل استخدام مالبس التدريب

1.56

52.00

قلي

16

االستذكار سويا

2.05

68.33

متوسط

17

المشاركة في دوالب المالبس

1.78

59.33

قلي

18

الدرجة الكلية للعالقات االجتماعية

2.03

67.66

متوسط

الموقف

الرقم

غياب المدرب

متوسط

االستجابة *

* أقصى درجة لالستجابة (  )3درجات

يتض وود م وون الج وودول رق ووم ( )3أن مس ووتوى العالق ووات االجتماعي ووة ل وودى العب ووي ف وورق األلع وواب
الرياضية الجماعية في جامعة النجواح الوطنيوة كوان كبيو ار علوى المواقوف ذات االرقوام (،2 ،1

 )11حيث كانت النسبة المئوية لالسوتجابة عليهوا أكثور مون ( )% 80ومون خوالل النظور إلوى
هذه المواقف يالحظ على أنها ذات صولة مباشورة فوي التودريب الرياضوي ،ويتطلوب النجواح فوي
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مثو هووذه األلعوواب علووى توودريب الالعبووين والعووب معووا موون أجو حسوون تنفيووذ الخطووط المطلوبووة
وتحقيق الفوز والنجاح ،كما يتطلب أن يكون هنات صداقة بين أفراد الفريق الواحد ألن الفريق

كمث الجسم ك متكام وان أي خل عند أحد الالعبين يؤثر سلبا على الفريق.

وتؤكوود علووى ذلووت نظريووة الووتعلم االجتموواعي كمووا اشووار عنووان ( )1995إلووى أن األقوران يعوودون
من محددات السلوت االجتماعي .كما أظهرت النتائج أيضوا أن مسوتوى العالقوات االجتماعيوة

ك ووان كبيو و ار عل ووى المواق ووف ذات األرق ووام ( )14 ،13 ،12 ،3حي ووث تراوح ووت النس ووبة المئوي ووة

لالسو ووتجابة عليهو ووا مو ووا بو ووين ( ،)%79.33-70.66وكو ووان المسو ووتوى بدرجو ووة متوسو ووطة علو ووى

المواقف ذات األرقام ( )16 ،8 ،7 ،6حيث تراوحت النسبة المئوية لالسوتجابة عليهوا موا بوين

( ،)%68.33-60.66وكان المستوى بدرجوة قليلوة علوى المواقوف ذات األرقوام (،10 ،9 ،4
 )15حيث تراوحت النسبة المئوية لالستجابة عليها ما بين ( )% 59.33-52وكان المستوى
بدرجووة قليلووة جوودا علووى الموقووف رقووم ( )5والمتعلووق بالووذهاب معووا إلووى االنترنووت حيووث كانووت

النسووبة المئويووة لالسووتجابة ( .)%44.33وفيمووا يتعلووق بالمسووتوى الكلووي للعالقووات االجتماعيووة

لو وودى العبو ووي فو وورق األلعو وواب الرياضو ووية الجماعيو ووة فو ووي جامعو ووة النجو وواح الوطنيو ووة كو ووان بدرجو ووة
متوسطة ،حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى (.)% 67.66

ومن خالل النظر للنتائج تبين أن العالقات االجتماعية كانت كبيرة جدا وكبيرة على

المواقف المرتبطة في التدريب ،أما ما هو مرتبط بالعالقات االجتماعية العامه فكان المستوى
بدرجة أق  ،وذلت نظ ار ألن الالعبين في الجامعة يمثلون الفرق وهم من مختلف األندية وفترة

الدراسة غير كافية لتطوير مث هذه العالقات كما هو الحال على مستوى النادى الواحد ،وتؤكد

على مث هذه النتائج دراسات ك من (Ryan & Deci, 2000; Vallerand & Rousseau,

) 2001والتي أشارت نتائجها إلى أن العوام االجتماعية وحسن العالقات لها تةثير ايجابي على
تعزيز الدوافح الداخلية ،وتلبية االحتياجات األساسية لألفراد ،والشعور باالستقاللية.
ثانيا  :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني-:

هو توجوود فووروق ذات داللووة احصووائية عنوود مسووتوى الداللووة ( )0.05=aفووي العالقووات االجتماعيووة

لدى العبي فرق األلعاب الرياضوية الجماعيوة فوي جامعوة النجواح الوطنيوة تعوزى لمتغيورات اللعبوة،
والخبرة ,والمشاركات الدولية ،والمعدل التراكمي؟ لإلجابو ووة ع وون التسووواؤل الثووواني اس ووتخدم تحلي و و

التبوواين االحووادي ونتووائج الجوودول رقووم ( )4تبووين المتوسووطات الحسووابية واالنحوراف المعيوواري ،بينمووا
يبين الجدول رقم ( )5نتائج تحلي التباين األحادي.
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الجدول رقم ()4

المتوسطات الحسابية للعالقات االجتماعية لدى العبي فرق األلعاب الرياضية الجماعية في
جامعة النجاح الوطنية تبعا لمتغيرات اللعبة ،والخبرة ،والمشاركات الدولية ،والمعدل التراكمي
المتوسط الحسابي

اال نحراف المعياري

كرة سلة

2.13

0.26

كرة طائرة

1.94

0.33

كرة يد

1.93

0.25

كرة قدم

2.14

0.30

اق من  5سنوات

2.04

0.29

 10-5سنوات

2.03

0.35

اكثرمن  10سنوات

1.98

0.27

مشارت

2.02

0.28

غير مشارت

2.03

0.31

 -65اق من % 70

2.06

0.44

 -70اق من % 80

2.01

0.26

 -80اق من % 90

2.07

0.33

المتغيرات المستقلة
اللعبة الممارسة

الخبرة في اللعب

المشاركات الدولية
المعدل التراكمي

مستويات المتغير

يتضود مون الجوودول رقوم (  )4وجووود تقوارب بوين المتوسووطات الحسوابية بووين مسوتويات المتغيوور

الفووروق تبعووا لكو متغيوور اسووتخدام تحليو التبوواين األحووادي

المسووتق الواحوود ،وموون أجو فحو

كما في الجدول رقم (.)5

الجدول رقم ()5

نتائج تحلي التباين األحادي لداللة الفروق في العالقات االجتماعية لدى العبي فرق

األلعاب الرياضية الجماعية في جامعة النجاح الوطنية تبعا لمتغيرات اللعبة ،والخبرة،
والمشاركات الدولية ،والمعدل التراكمي
المتغيرات المستقلة
اللعبة الممارسة
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مصدر التباين
بين المجموعات

درجات

مجموع مربعات

متوسط

3

0.543

0.181

الحرية

االنحراف

المربعات

(ف)

الداللة

1.95

0.13

*

الخبرة في اللعب

داخ المجموعات

53

4.911

المجموع

56

5.454

بين المجموعات

2

0.015

0.017

داخ المجموعات

54

5.43

0.10

بين المجموعات

2

0.046

0.023

المجموع

المشاركات الدولية

داخ المجموعات

54

5.40

بين المجموعات

1

0.00016

المجموع

المعدل التراكمي

56

4.45

56

5.45

داخ المجموعات

55

5.54

المجموع

56

5.54

0.092

0.10

0.016
0.099

0.10

0.23

0.000

*دال إحصائيا عند مستوى ( .) 0.05=a

يتضو وود مو وون الجو وودول رقو ووم ( )5انو ووه ال توجو وود فو ووروق ذات داللو ووة احصو ووائية عنو وود مسو ووتوى الدالو ووة

( )0.05=aفووي العالقووات االجتماعيووة لوودى العبووي فوورق األلعوواب الرياضووية الجماعيووة فووي جامعووة
النجاح الوطنية تعزى لمتغيرات اللعبة ،والخبرة ،والمشاركات الدولية ،والمعدل التراكمي.

والسووبب ال ورئيس فووي عوودم ظهووور الفووروق تبعووا لهووذه المتغي ورات يعووود إلووى تشووابه ظووروف التوودريب

والحيوواة الجامعيووة موون حيووث العالقووات االجتماعيووة والد ارسووة واألنشووطة المختلفووة والح ووافز الماديووة
والتي يتعرض لها الالعبين بغض النظر عن مث هذه المتغيرات.
االستنتاجات :
في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يمكن استنتال اآلتي:

 -1إن العالقات االجتماعية لدى العبي فرق األلعاب الرياضية الجماعية في جامعوة النجواح

كانووت بدرجووة كبي ورة للمواقووف ذات العالقووة المباش ورة فووي التوودريب الرياضووي ،ويق و مسووتوى
هذه العالقات كلما خرجنا إلى الحياة العامة.

 -2إن أعلى مستوى من العالقات االجتماعيوة لودى العبوي فورق األلعواب الرياضوية الجماعيوة
فووي جامعووة النجوواح كووان علووى موقووف اللعووب معووا حيووث وصوولت النسووبة المئويووة لالسووتجابة
إلووى ( ،)% 90بينمووا كووان أق و مسووتوى علووى الموقووف الووذهاب إلووى االنترنووت معووا حيووث
وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى (.)% 44.33
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0.89

0.79

0.99

 -3إن مسووتوى العالقووات االجتماعيووة لوودى العبووي فوورق األلعوواب الرياضووية فووي جامعووة النجوواح
كان بدرجة متوسطة حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى ()% 67.66

 -4ال توجو وود فو ووروق ذات داللو ووة احصو ووائية عنو وود مسو ووتوى الداللو ووة ( )0.05=aفو ووي العالقو ووات
االجتماعيووة لوودى العبووى فوورق األلعوواب الرياضووية الجماعي وة فووي جامعووة النجوواح الوطنيووة
تعزى إلى متغيرات اللعبة ،والخبرة ،والمشاركات الدولية ،والمعدل التراكمي.

التوصيات:
في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها يوصي الباحث بما يلي:

 -1ضوورورة اهتمووام عمووادة شووؤون الطلبووة فووي جامعووة النجوواح الوطنيووة بالعالقووات االجتماعيووة
العامة لالعبين وعدم اقتصار االهتمام على ماهو متعلق بالتدريب الرياضي فقط  ،حيوث

تبووين ان العالقووات االجتماعيووة لوودى العبووى فوورق األلعوواب الرياضووية الجماعيووة فووي جامعووة

النجوواح تكووون بدرجووة كبي ورة للمواقووف ذات العالقووة المباش ورة فووي التوودريب الرياضووي ،ويق و
مستوى هذه العالقات كلما خرجنا إلى الحياة.

 -2إجراء دراسة حول العالقات االجتماعية عند العبي أندية األلعاب الرياضية الجماعية في
فلسطين.
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