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ممخص:
ي والتماسك الجماعي لدى فرق األلعاب الرياضية الجماعية في الجامعات
ىدفت الدراسة الحالية التعرف إلى تحديد الفروق في اليوية الرياض ة
الفمسطينية "جامعة خضوري أنموذجا " تبعا لمتغيري الجنس ونوع المعبة.

وأجريت الدراسة عمى عينة عمدية مكونة من (  )77العب والعبة من جامعة

خضوري .وطبق عمييم مقياسي ( )Brewer & Cornelius, 2001لميوية الرياضية وسمومي (  )2011لمتماسك الجماعي  ،وتم استخدام برنامج ( )SPSS
في تحميل البيانات.

وأظيرت نتائج الدراسة ما يمي:
 إن مستوى اليوية الرياضية وأبعادىا الثبلثة لدى عينة الدراسة كان مرتفعا جدا ،بينما كان مرتفعا لمتماسك الجماعي. -وجود فروق دالة إحصائيا في

اليوية الرياضة والتماسك الجماعي لدى فرق األلعاب الرياضية الجماعية في الجامعات الفمسطينية "جامعة خضوري

أنموذجا" تعزى لمتغير الجنس ولصالح البلعب ،بينما ال توجد فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير نوع المعبة.
 -ال توجد فروق دالة إحصائيا في التماسك الجماعي لدى العبي فرق األلعاب الرياضية الجماعية في الجامعات الفمسطينية "جامعة خضوري أنموذجا" تعزى

لمتغيري الجنس ونوع المعبة.

وأوصى الباحث بعدة توصيات أىميا ضرورة إجراء دراسة مشابية لمدراسة الحالية عمى فرق األلعاب الرياضية الفردية في الجامعات الفمسطينية.
الكممات المفتاحيو :اليوية الرياضية ،التماسك الجماعي ،األلعاب الجماعية ،األلعاب الفردية.
Key words: sport identity, group cohesion, team games, individual games.

The aim of this study was to identify the differences in sport identity and group cohesion among team sport

Abstract,

games at Palestinian universities " Kadoorei University is a model "according to gender and game type variables. The
study carried out on purposive sample consisted of (77) players. The researchers carried out tow scales for measuring
sport identity and team cohesion. To analyse data, they used spss program.
The results of the study revealed the following:
- The level of sport identity and their three domains among study sample were very high but it was high for group
cohesion.
- There were significant differences in sport identity among team sport games at Palestinian universities "Kadoorei
University is a model" according to gender variable in favor of male player, but there weren’t significant differences in
group cohesion according to game type variable.
- There were significant differences in sport identity and group cohesion among team sport games at Palestinian
universities “Kadoorei University is a model" according to gender game type variables.

Based on the study findings, the researchers recommended making similar study on individual sport games at
Palestinian universities.

المقدمة

المدى الذي يحدده الفرد مع الدور الرياضي المنوط بو أي درجة معرفة الفرد
لدوره الرياضي" .وعرفيا ) (Cieslak, 2004بأنيا "درجة من األىمية والقوة

تعد البيئة الجامعية مصد ار لتنمية النواحي المعرفية واإلجتماعية

والتفرد تعمق عمى الدور الرياضي الذي يحتفظ بو الرياضي ويتأثر ببيئتيم"،

والنفسية والتربوية لمطمبة ،وذلك من خبلل اكتسا بوم لمخبرات المتنوعة أثناء

وأيضا عرفيا – وعرفيا ) (Cassie , 2004, 151بأنيا " إحساس الفرد

مسيرتو م الدراسية ،حيث ينعكس ذلك في خمق الشخصية المستقمة لمطالب
وبناء اليوية الثابتة لو وتنمية قدرتو عمى تنظيم عبلقاتو وفقا

بقيمة ذاتو والقدرة عمى تميزه في اتخاذ القرار ووضوح الرؤية المستقبمية

ألھدافو

والثبات وااللتزام في القيم والمبادئ الرياضية وتحديد أىداف تتناسب وقدراتو".

المستقبمية وأسموبو في الحياة (.)Cornelius,1995

وفيما يتعمق في اليوية الرياضية

وتحتوي البيئة الجامعية عمى البرامج المنيجية لجميع الطمبة،

 Athletic Identityوفق

مقياس بروور وكورلنز ) (Brewer & Cornelius, 2001تتكون من ثبلثة

والبرامج البلمنيجية والتي من ضمنيا األنشطة الرياضية والتي تعتبر من

أبعاد ىي :بعد اليوية االجتماعية  Social Identityويمقي ىذا البعد الضوء

أكثر األنشطة المحببة لدى الطمبة ،ويصبح المميزون منيم أعضاء ضمن

حول كيف ينظر الرياضي لنفسو كرياضي في عيون اآلخرين ،والبعد الثاني

الفرق الرياضية الجامعية في مختمف األلعاب ،ومن المواضيع الحيوية

التفرد  Exclusivityويمقي ىذا البعد الضوء عمى الصورة الذاتية لمفرد

واليامة التي ترتبط في تنمية وتطوير شخصية الطمبة رياضيا واجتماعيا

كرياضي ،والبعد الثالث االنفعال السمبي

اليوية الرياضية والتماسك الجماعي لمفريق الجامعي ،حيث تعد اليوية

 Negative Affectivityويمقي

ىذا البعد الضوء عمى تخوف الرياضي من ضعف األداء وعدم أداء الدور

الرياضية الكيان والسيادة وصمام األمان ألي رياضي ،ألنو يصبح لو احترام

المطموب منو كما يجب.

وتقدير بين جميع فئات المجتمع ،واليوية الرياضية كما عرفيا & (Brewer
)et al, 1993بأنيا " المكون الخاص بالرياضة لمفيوم الذات لمفرد وىو
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عنوان البحث متكرر (حجم الخط  ،12نوع الخط  Simplified Arabicغامق)
ويرى راتب (  )1997أن التماسك الجماعي لمفريق يعد كعممية

واليوية الرياضية ترتبط بمواضيع مختمفة وذات أىمية واضحة وذلك

دينامكي
ة

باستخداميا في العديد من الدراسات العممية مثل مستوى النشاط الرياضي

تنعكس في ميل أعضاء الفريق لمعمل معا واتحادىم نحو تحقيق األغراض

) ،( Reifsteck,2011وتقدير الذات (القدومي ،)2014 ،والثقافة الرياضية

واألىداف المرجوة.
ويرى الباحث في الدراسة الحالية إلى أن أىمية اليوية الرياضية لدى فرق

(القدومي والعمد ،)2017 ،والتوتر النفسي ( ،)Vinga, 2015وىوية الذات
ودورىا لمتنبؤ في النضج الوظيفي ).(Adams, 2011

األلعاب الرياضية الجماعية في الجامعات الفمسطينية تكمن في معرفة درجتيا

وفي مجال الشخصية الرياضية فان تكامل اليوية يقود الرياضي الوصول

لدييم ،وارتباطيا وانعكاسيا عمى التماسك الجماعي والتآزر واالنسجام في

إلى المستوى العالي من االتصاف باالستقبللية والتفرد والمقدرة عمى إدراك

صفوف الفريق الواحد ،والذي بدوره يحتاج االستم اررية بالتدريب ،ومعرفة

الرياضي لنفسو ولآلخرين وفق إطار محدد ومرسوم يضمن إلى حد كبير

األدوار ،واالحتكاك مع الفرق األخرى ،والتعاون وغيرىا ،وذلك يقود الفريق

التطور العممي الدقيق في السموك األدائي و بالشكل الذي يتناسب مع كل

إلى تحقيق النجاح.

موقف من المواقف االجتماعية التي يعيشيا الرياضي ،ومنيا مواقف

وتبرز أىمية الدراسة لدى الباحث من خبلل ما يمي:

التدريب و المنافسة (الوتار ،2005،ص.)83

 -يؤمل من الدراسة الحالية معرفة مستوى اليوية الرياضية والتماسك

إن أىم ما يميز األلعاب الجماعية عن غيرىا إن الفريق يمعب كبلعب واحد،

الجماعي لدى فرق األلعاب الرياضية الجماعية في الجامعات الفمسطينية

حيث أشار ياسين ( )2006أن األلعاب الرياضية الجماعية تتميز عن غيرىا

"جامعة خضوري أنموذجا".

من األلعاب األخرى بأنيا عبارة عن فرق ذات طبيعة العمل المتفاعل ،حيث

 -يؤمل من ىذه الدراسة معرفة الفروق اليوية الرياضية والتماسك الجماعي

أن جميع أعضاء الفريق يعممون سويا في

لدى فرق األلعاب الرياضية الجماعية في الجامعات الفمسطينية " جامعة

انسجام تام من خبلل التكامل

الحركي والبدني بينيما نحو تحقيق ىدف واحد ،ويتمثل ذلك من خبلل

خضوري أنموذجا" تبعا لمتغيرات الدراسة.

االتصال المباشر بين أعضاء الفريق أثناء المعب والتحركات ويكون االنجاز

 -تساىم الدراسة الحالية في وضع األسس العممية األولية في تطوير اليوية

والنجاح كنتيجة لمقدرة عمى التواصل والتفاىم بينيم.

الرياضية والتماسك الجماعي لمفرق الرياضية الجامعية.

والتماسك الجماعي لمفريق الرياضي بين البلعبين ينتج من خبلل التحاميم

 -تتيح الدراسة الحالية المجال لمباحثين بإجراء دراسات أخرى في مجال

معا وبقائيم متحدين داخل المجموعة (الفريق) ،والفريق ىو وحدة اجتماعية،

اليوية الرياضية والتماسك الجماعي لمفريق معا عمى األلعاب الفردية في

وأن التماسك ىو الوسيمة الرئيسية المستخدمة إلظيار قوة الرابطة االجتماعية

الجامعات الفمسطينية ،وأيضا األندية الرياضية المختمفة ،إضافة إلى

فيما بينيم ،ويعد التحام البلعبين واتحادىم ضروريا ولكن ليس كافيا بحد

دراستيما باستخدام متغيرات دراسة أخرى مثل الخبرة ،ومكان السكن،

ذاتو لتحقيق شروط التماسك ،بل يتطمب تحديد األىداف التي تسعى

والمشاركات الدولة ،والمستوى الدراسي ،والمؤىل العممي وغيرىا.

المجموعة أو الفريق لتحقيقيا أثناء العمل (األطرش وآخرون ،2016 ،ص
مشكمة الدراسة وتساؤالتها:

.)2085
وأكد عمى ذلك عباس ( ،2015ص )468أن تماسك الفريق الرياضي تعد

تعد اليوية الرياضية صمام األمان لكل العب رياضي جامعي يعي حبو

من أىم عوامل نجاح الفريق ،وغالباً ما يعزو البلعبون والمدربون نجاح

لمرياضة التخصصية التي يمارسيا ويثبت من خبلليا ذاتو وتفرده فييا،

أو فشل الفريق إلى مدى عمل الفريق معا باعتباره وحدة متماسكة ،فحين

إضافة إلى تنمية عبلقاتو االجتماعية وتعاونو مع زمبلؤه بالفريق ،واحترامو

ييزم فريق عمى درجة عالية من التفوق من فريق أقل موىبة ،فقد يعزو

لمدربو ،والتزامو بمواعيد التدريب ،وأداؤه لمتمرينات الصعبة الموكمة اليو،

المدرب ذلك إلى عدم المعب بطريقة جيدة كفريق متماسك.

واستعداده لممبا ريات وانتظارىا بشغف ،وىذا ما يسمى بالتماسك الجماعي

وترى عبد الحفيظ وباىي ( )2011أن التماسك الجماعي لمفريق مرتبط بشكل

لمفريق من اجل تحقيق االنجاز الرياضي ،ونظ ار لكون الباحث يعمل كمدرب

طردي في االستقرار لفترة زمنية ألعضاء الفريق دون مغادرتيم.

ومحاضر لمتربية الرياضية في جامعة خضوري ومتابعتو لمفرق الرياضية

وأشار ) (Bray & Whaley, 2001أن الرياضي الذي يشعر بأنو

المختمفة ومشاىدتو لممباريات والتدريبات الخاصة بكل فريق جامعي تناول

يشارك في الفريق بشكل شخصي ويساىم في عممية اتخاذ الق اررات ،فأنو من

موضوعي اليوية الرياضية والتماسك الجماعي لمفريق النيما من المواضيع

األرجح أن يكون أكثر التزاما بتوقعات وأىداف الفريق ،أكثر من الرياضي

الحيوية التي تظير شخصية الرياضي الذي يسعى الى الوصول الى المستوى

الذي ال يكون عنده التزام شخصي باليدف ،وما أن يمتزم أعضاء الفريق

العالي وتحقيق الفوز ،وىذا ما أراد الباحث معرفتو والتوصل إليو ومن ىنا

باليدف المشترك ،فأن ىذا يضع األسس بمعايير تماسك الفريق وأدواره،

ظيرت مشكمة الدراسة لدى الباحث وذلك من خبلل اإلجابة عن تساؤالت

ويحتاج أعضاء الفريق إلى القيام بالتزامات شخصية لمفريق لضمان نجاحو.

الدراسة اآلتية:
ي والتماسك الجماعي لدى فرق األلعاب الرياضية
 ما مستوى اليوية الرياضةالجماعية في الجامعات الفمسطينية "جامعة خضوري أنموذجا ؟

J

R

K

U

T

P

.

K

U

T

P

7

1

0

2

©

t

h

g

i

r

y

p

o

C

عنوان البحث متكرر (حجم الخط  ،12نوع الخط  Simplified Arabicغامق)
الدراسات السابقة:

 ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اليوية الرياضيةلدى فرق األلعابالرياضية الجماعية في الجامعات الفمسطينية " جامعة خضوري أنموذجا"

تطرق الباحث إلى العديد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوعي اليوية

تعزى لمتغيري الجنس ونوع المعبة؟

الرياضية والتماسك الجماعي لمفريق ومنيا:

لدى فرق

 -ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التماسك الجماعي

األلعاب الرياضية الجماعية في الجامعات الفمسطينية " جامعة خضوري
أنموذجا" تعزى لمتغيري الجنس ونوع المعبة؟

أ) الدراسات المتعمقة بالهوية الرياضية:

 -قام القدومي والعمد (  )2017بإجراء دراسة ىدفت التعرف إلى مستوى

أهداف الدراسة:

الثقافة الرياضية وعبلقتيا باليوية الرياضية لدى طمبة تخصص التربية
الرياضية في جامعة النجاح الوطنية ،باإلضافة إلى تحديد الفروق في مستوى

تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األىداف اآلتية:

الثقافة الرياضية واليوية الرياضية تبعا إلى متغيري الجنس والسنة الدراسية.

 -التعرف إلى مستوى اليوية الرياضية لدى فرق األلعاب الرياضية الجماعية

ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة عمى عينة طبقية عشوائية قواميا ( )152طالبا

في الجامعات الفمسطينية "جامعة خضوري أنموذجا
 -التعرف إلى الفروق في اليوية الرياضية

وطالبة من قسم التربية الرياضية ،حيث تمثل ( )%30.4من مجتمع الدراسة.

لدى فرق األلعاب الرياضية

واستخدم الباحثان مقياس (  )Shahada, 2009لمثقافة الرياضية ،ومقياس

الجماعية في الجامعات الفمسطينية "جامعة خضوري أنموذجا" تبعا لمتغيري

( )Brewer & Cornelius, 2001لميوية الرياضية كأدوات لجمع

الجنس ونوع المعبة المعبة.

البيانات بعد إجراء معامبلت الصدق والثبات ليما .وأظيرت نتائج الدراسة أن

 -التعرف إلى الفروق في التماسك الجماعي لدى فرق األلعاب الرياضية

مستوى الثقافة الرياضية كان عاليا جدا لدى طمبة تخصص التربية الرياضية،

الجماعية في الجامعات الفمسطينية "جامعة خضوري أنموذجا" تبعا لمتغيري

حيث كانت النسبة المئوية لبلستجابة (

الجنس ونوع المعبة.

الرياضية لدييم كان عاليا ،حيث بمغت النسبة المئوية لبلستجابة ( .)%77
باإلضافة إلى وجود عبلقة إيجابية دالة إحصائية بين مستوى الثقافة الرياضية

حدود الدراسة:

واليوية الرياضية (  ،)r=0.48وأشارت النتائج أيضا إلى وجود فروق ذات

اشتممت الدراسة الحالية عمى حدود الدراسة اآلتية:

داللة إحصائية في مستوى اليوية الرياضية تعزى إلى متغير الجنس ولصالح

 -الحد البشري :فرق األلعاب الرياضية الجماعية في جامعة خضوري.

الطبلب الذكور ،وعدم وجود فروق دالة إحصائيا لدييم في مستوى الثقافة

 -الحد المكاني :جامعة خضوري -طولكرم.

الرياضية تبعا إلى متغيري الجنس والسنة الدراسية.

 -الحد الزماني :أجريت الدراسي في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي

 -كما قام والن وآخرون (  )Walan & et al, 2016بإجراء دراسة لترجمة

.2018 -2017

وتعديل واستخراج الصدق والثبات

عينة قواميا (  )157طالبا من الرياضيين وغير الرياضيين من طبلب

 -الهوية الرياضية :وىي""درجة القوة واألىمية والتفرد التي تبين تعمق الفرد

الرياضي وحبو وتمسكو بالرياضة

الجامعات في الب ارزيل ،وأظيرت نتائج الدراسة صبلحية المقياس عبر

(.)Reifsteck, 2011

الثقافات في قياس اليوية الرياضية ،حيث وصل معامل الثبات باستخدام

وهي أيضا" مدى التقييم اإلدراكي المرتبط بالدعم االجتماعي واظيار الذات

معادلة كرونباخ ألفا إلى ( ،)0.82واستطاع المقياس أن يميز بين الرياضيين

والذي يتعمق بدور الفرد الرياضي المرتبط باأللعاب الرياضية " ( Hutezler

وغير الرياضيين وتحقق الصدق التميزي لممقياس.

.) , 2003, 118

 -وأجرت فنجا (  )Vinga, 2015دراسة ىدفت التعرف إلى العبلقة بين

أما التعريف اإلجرائي فيقصد فيه :الدرجة التي يحصل عمييا البلعب عمى

اليوية الرياضية والتوتر النفسي لدى طمبة كمية التربية الرياضية المشتركين

مقياس بروورز وكورلنز ( )Brewer & Cornelius, 2001المستخدم في

في األنشطة الرياضية في ليتوانيا .وقد تكونت عينة الدراسة من ( )214طالبا

الدراسة الحالية.
 -التماسك الجماعي لمفريق:

وطالبة تراوحت أعمارىم ما بين (  )25 -18سنة موزعين عمى مجموعتين،

وىو" عممية ديناميكية تنعكس في نزعة

حيث تكونت المجموعة األولى من الطمبة الذين يمارسون أنشطتيم

الجماعة لبللتصاق معا والبقاء موحدين في متابعة أىدافيا الوسيمة ،واشباع

مرة) أنشطتيم يوميا بيدف الوصول لممستويات العميا .وأظيرت نتائج الدراسة

أما التعريف اإلجرائي فيقصد فيه :الدرجة التي يحصل عمييا البلعب عمى

أن مستوى اليوية الرياضية لدى أفراد المجموعة الثانية كان مرتفعا مع وجود

مقياس (سلىمي ،2011 ،ص )143المستخدم في الدراسة الحالية.
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مرات أسبوعيا ،وتكونت المجموعة الثانية من الطمبة الذين يمارسون ( 2-1

حاجات العضو العاطفية" ).(Caroon & et al, 1998

T

لمقياس ( Brewer & Cornelius,

 )2001لميوية الرياضية في الب ارزيل ،ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة عمى

مصطمحات الدراسة:

K

 ،)%84.66وأن مستوى اليوية

درجة عالية من التوتر النفسي مقارنة مع المجموعة األولى.
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عنوان البحث متكرر (حجم الخط  ،12نوع الخط  Simplified Arabicغامق)
 -كما أجرت لي از وآخرون (  )Lisa & et al, 2014بدراسة ىدفت إلى

 -كما قام توفيق ( )2017بدراسة ىدفت التعرف الى دور تماسك الفريق

تحديد تأثير االعتزال الرياضي عمى اليوية الرياضية والرضا عن الحياة،

الرياضي في تحسين النتائج الرياضية عند العبين كرة القدم حيث طبقت

ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة عمى عينة قواميا ( )62العبا والعبة وذلك بواقع

الدراسة عمى بعض فرق مدينة ورقمة من مختمف مستويات أقسام الفرق،

( )17العبا و ( )45العبة ممن اعتزلوا ويعممون في األكاديميات الرياضية

حيث تكونت عينة الدراسة من (  )45العبا وبنسبة (  )% 45من مجتمع

في أستراليا ،واستمرت الدراسة لمدة خمس سنوات ما بين ،2007-2003

الدراسي ،واعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي نظ ار لمبل

وتوصمت الدراسة إلى أن مستوى اليوية الرياضية يتراجع بعد االعتزال ،وان

الدراسة ،ولجمع البيانات قام الباحث باستخدام مقياس عبلوي (

)1998

الرضا عن الحياة لدى الرياضيين الذين اعتزلوا بإرادتيم يزداد بعد االعتزال.

لتماسك الفريق الرياضي.

 -وقام القدومي ( )2014بدراسة كان ىدفيا التعرف إلى العبلقة بين اليوية

الرياضي لو دور ايجابي في تحسين النتائج الرياضية عند العبين كرة

الرياضية وتقدير الذات لدى طمبة تخصص التربية الرياضية في الجامعات

القدم تعزى لبعض متغيرات الدراسة (السن ,الخبرة ,أقسام الفر) بفرق

الفمسطينية ،والتعرف إلى الفروق في مستوى اليوية الرياضية وتقدير الذات

مدينة ورقمة.

تبعا إلى متغيرات الجنس ،والجامعة ،والمستوى الدراسي ،والمعدل التراكمي.

 -وقام األطرش وآخرون ( )2016بدراسة ىدف التعرف الى مستوى التماسك

ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة عمى عينة قواميا (  )305من طمبة الجامعات

الجماعي لدى العبي منتخبات األلعاب الرياضية الجماعية في الجامعات

الفمسطينية ،وطبق عمييا مقياسين األول لميوية الرياضية واآلخر لتقدير

الفمسطينية ،باإلضافة إلى تحديد الفروق في مستوى التماسك الجماعي وفقا

الذات .وأظيرت نتائج الدراسة أن مستوى اليوية وتقدير الذات الرياضية لدى

لمتغيرات الجامعة والمعبة الجماعية .وأظيرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكمية

طمبة تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية كان عاليا ،حيث

لمتماسك الجماعي لدى العبي األلعاب الرياضية الجماعية كان عاليا ،حيث

،%76.29

وصمت النسبة المئوية لبلستجابة عمييما عمى التوالي( :

وأظيرت نتائج الدراسة

ئمتو ألغراض

أن تماسك الفريق

وصمت النسبة المئوية لبلستجابة الى ( .)% 76.4كما أظيرت النتائج أيضا

و .)%78.2وكانت العبلقة إيجابية بين اليوية الرياضية وتقدير الذات،

وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى التماسك الجماعي تبعا لمتغير الجامعة

ووصمت قيمة معامل االرتباط بيرسون إلى ( ،)0.74كما أظيرت النتائج انو

عمى بعد التكامل الجماعي نحو الجوانب االجتماعية.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اليوية الرياضية لدى طمبة

 -وقام سمومي (  )2011في دراسة حول تقنين وتطبيق مقياس التماسك

تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية تعزى إلى متغيرات

الجماعي عمى العبي أندية الدرجة الممتازة الفرقية في بغداد .وتكونت عينة

الجامعة والمستوى الدراسي والمعدل التراكمي .بينما كانت الفروق دالة

الدراسة من  140العبا في كرة القدم وكرة السمة وكرة الطائرة وكرة اليد.

إحصائيا بين الذكور واإلناث ولصالح الذكور .

وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى التماسك
الجماعي بين العبي كرة القدم وكرة الطائرة ولصالح الكرة الطائرة ،بينما لم
تكن ىناك فروقا دالة إحصائيا بين األلعاب الجماعية األخرى.

ب) الدراسات المتعمقة بالتماسك الجماعي لمفريق:

 -وأجرى بني ىاني ) (2011دراسة ىدفت التعرف إلى مستوى التماسك

 -قام القدومي وشناعة ( )2018بدراسة ىدفت التعرف الى تحديد مستوى

الجماعي لدى العبي كرة اليد في األردن وفقاً لمتغيرات :المؤىل العممي،

التماسك الجماعي لدى العبي المستويات الرياضية العميا لؤللعاب الرياضة

وسنوات المعب ،وتصنيف البلعب ،والنادي ،كذلك

الجماعية في فمسطين ،إضافة إلى تحديد الفروق في مستوى التماسك

الجماعي بمستوى اإلنجاز الرياضي لدى فرق أندية الدرجة األولى باألردن،

الجماعي تبعا إلى متغيري المعبة والخبرة في المعب والتفاعل بينيما،

وقد اشتممت عينة الدراسة عمى ( )128العبا يمثمون المجتمع الكمي لمدراسة.

وأجريت الدراسة عمى عينة قواميا )  ( 225العبا لكرة القدم وكرة الطائرة

ولقد أستخدم الباحث المنيج الوصفي بصورتو المسحية ،واستخدم الباحث

لمتماسك الجماعي لمفريق .وتوصمت الدراسة إلى أن المستوى الكمي

مقياس التماسك الجماعي لبني ىاني( )2007ويتضمن )  ( 27فقرة،

لمتماسك الجماعي لمفريق لدى العبي المستويات الرياضية العميا لؤللعاب

وأظيرت نتائج الدراسة وجود عبلقة ارتباطيو موجبة بين التماسك الجماعي

الرياضة الجماعية في فمسطين كان عاليا ،حيث وصمت النسبة المئوية

لمفريق ومستوى االنجاز الرياضي.

لبلستجابة إلى) ، (%78.21وكان أفضل األبعاد بعد التكامل الجماعي

 -كما أجرى جابر( )2008بدراسة ىدفت التعرف إلى مستوى التماسك

فيما يتعمق في الجوانب االجتماعية) ، (%82.08يميو بعد التكامل

الجماعي لدى العبي كرة القدم وعبلقتو باإلنجاز في الدوري الفمسطيني

الجماعي فيما يتعمق بواجبات العمل)  ،)%79.52يميو بعد جاذبية الفرد

الممتاز لكرة القدم .وأجريت الدراسة عمى عينة قواميا  250العبا من فرق

نحو ميام الجماعة) ، (%76.65واخي ار بعد جاذبية الفرد نحو الجوانب

الدرجة الممتازة لكرة القدم .وقد استخدم الباحث مقياس عبلوي

االجتماعية( )%74.57لمجماعة .كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات

الجماعي لدى الفرق الرياضية في الدرجة الممتازة لكرة القدم في فمسطين كان

الكرة الطائرة ،بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيا تبعا إلى متغير الخبرة

عاليا ،حيث وصمت النسبة المئوية لبلستجابة إلى ( .)%73.5

في المعب والتفاعل بين متغيري المعبة والخبرة في المعب.
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لتماسك الفريق الرياضي .وأظيرت نتائج الدراسة أن مستوى التماسك

داللة إحصائية في التماسك الجماعي تبعا إلى متغير المعبة ولصالح العبي
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عنوان البحث متكرر (حجم الخط  ،12نوع الخط  Simplified Arabicغامق)
الجدول رقم ( :)2قيم معامل االرتباط بيرسون بين فقرات مقياس التماسك الجماعي

 -وقام سنغ وآخرون ()Singh, Kanchan, & Tarandeep, 2012

مع الدرجة الكمية لممقياس

بداسة ىدفت الى تحديد أىمية العبلقة الوطيدة بين تماسك الفريق اجتماعيا
وأدائو في كرة السمة ،وكرة الطائرة ،وكرة القدم في جامعة بنجابي ،فقد تكونت

الفقرة

عينة الدراسة من  48العبا ،وأظيرت النتائج وجود عبلقة قوية بين بعدي
جاذبية الفرد نحو واجبات العمل ،وجاذبية الفرد نحو الجوانب االجتماعية،
واألداء لدى العبي كرة السمة .باإلضافة إلى ذلك االرتباط الوطيد بين أداء
البلعبين في كرة القدم وبعد التكامل نحو الجوانب االجتماعية .أما العبي كرة
الطائرة تميزوا عمى بعد جاذبية الفرد نحو واجبات العمل.
ويرى الباحث من خبلل سرد الدراسات السابقة لميوية الرياضية والتماسك
الجماعي إلى ضرورة تنميتيما عند جميع الرياضيين وتطوير معرفة البلعب
لدوره اتجاه نفسو واتجاه الفريق ككل ألن ذلك ينعكس عمى نجاحات الفريق
وتحقيق االنجاز الرياضية ،وأيضا تنمية العبلقات االجتماعية بين البلعبين
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0.76
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0.85

-20

0.85
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0.79

-12

0.69
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0.66
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0.85
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0.77
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0.90

-14

0.75
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0.83

-15

0.74

-7

0.85

-16

0.75

-8

0.72

-17

0.84

-9

0.86

-18

0.84

عمى أن المقياس يفي فيما وجد لقياسو.

المناسب والطريقة واالجراءات المناسبة ،والمعالجات االحصائية السميمة وىذا

أما ثبات المقياس قام الباحث باستخدام معادلة كرونباخ ألفا الستخراج معامل

انعكس عمى نتائج الدراسة وعرضيا ومناقشتيا.

ثبات أداة الدراسة وبمغت قيمتو ( ،)% 85وتظير القيمة أن أداة الدراسة ثابتة

الطريقة واإلجراءات

وصالحة لمتطبيق في البيئة الفمسطينية وتفي ألغراض الدراسة.

منهج الدراسة:

أدوات الدراسة:

استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي نظ ار لمبلءمتو ألغراض الدراسة.

لتحقيق أىداف الدراسة قام الباحث باستخدام مقياسان ىما:

مجتمع الدراسة:

أ) مقياس (  )Brewer & Cornelius, 2001لميوية الرياضية :حيث قام
بترجمتو وتعريبو (القدومي ،)2012 ،و يتكون المقياس من (  )7فقرات،

تكون مجتمع الدراسة من جميع العبي والعبات فرق األلعاب الرياضية

وتتطمب االستجابة عمييا عمى سمم سباعي من (  ،)7-1حيث تمثل الدرجة

الجماعية في جامعة خضوري والبالغ عددىم (  )112العب والعبة حسب

( )1اقل درجة من الموافقة (ال أوافق بشدة)  ،والدرجة (  )7أعمى درجة من

سجبلت النشاط الرياضي لمعام الدراسي  2018-2017م.

الموافقة (أوافق بشدة) ،ويطمب من المفحوص وضع دائرة عمى الرقم الذي

عينة الدراسة:

يعكس رأيو في الفقرة وفق ما ينطبق عميو ،وبيذا تكون الدرجة الدنيا درجة

أجريت الدراسة عمى عينة من العبي والعبات فرق األلعاب الرياضية

واحدة وأقصى درجة (  )7درجات .وكان توزيع ىذه الفقرات عمى ثبلثة أبعاد

الجماعية في جامعة خضوري قواميا ( )77العب والعبة والتي تمثل ما

عمى التوالي وىي :بعد اليوية االجتماعية (  )3فقرات ،وبعد التفرد فقرتان،

نسبتو ( )% 68.75من مجتمع الدراسة ،حيث تم اختيارىم بالطريقة العمدية

وبعد االنفعال السمبي فقرتان .

موزعين عمى جميع الفرق الرياضية الجماعية ،والجدول رقم (  )1يبين توزيع

ب) مقياس (سمومي )2011 ،لمتماسك الجماعي :حيث تكون المقياس من

عينة الدراسة تبعا لمتغيرات الدراسة.

( )21فقرة ،تتطمب االستجابة عمييا عمى سمم خماسي من ( ،)5-1حيث 5

.)77
الجدول رقم ( :)1توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيرات الجنس ،ونوع المعبة (ن=
المتغيرات المستقمة

مستويات المتغيرات

التكرار

النسبة المئوية %

الجنس

العب

45

58.4

العبة

32

41.6

كرة القدم

21

27.3

كرة السمة

17

22.1

كرة اليد

21

27.3

الكرة الطائرة

18

23.4

77

% 100

نوع المعبة

المجموع

J

-1

0.67

-10

0.81

-19

0.81

 ،)0.90وكانت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)0.05 ≤ αوىذا يدل

أداتي الدرسة ،واختيار مجتمع وعينة الدراسة ،واستخدام المنيج العممي

R

معامل االرتباط

التماسك الجماعي مع الدرجة الكمية لممقياس كانت تتراوح ما بين ( - 0.66

كما استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد مشكمة الدراسة ،واختيار

K

الفقرة

يتضح من الجدول رقم ( )2أن قيم معامل االرتباط بيرسون بين فقرات مقياس

أنفسيم والمجتمع المحيط بيم.

U

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

T

P

.

K

U

T

تمثل مستوى عالي جدا ،و  4تمثل مستوى عالي ،و  3تمثل مستوى متوسط،
و 4تمثل مستوى قميل جدا ،و  1تمثل مستوى قميل جدا.
*** تم استخدام المتوسطات الحسابية لمدرجة الكمية لكبل المقياسين
لممقارنات تبعا لمتغيرات الدراسة.
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عنوان البحث متكرر (حجم الخط  ،12نوع الخط  Simplified Arabicغامق)
صدق وثبات أدوات الدراسة:

 من  % 80فأعمى مستوى اليوية الرياضية والتماسك الجماعي مرتفع جدا. -من  % 70إلى  % 79.99مستوى اليوية الرياضية والتماسك الجماعي

يعد مقياس (  )Brewer & Cornelius, 2001لميوية الرياضية صالحا

مرتفع.

لبلستخدام في البيئة الفمسطينية وذلك بعد إجراء معاممي الصدق والثبات لو
في العديد من الدراسات العممية التي أجريت عمى

 -من  % 60إلى  % 69.99مستوى اليوية الرياضية والتماسك الجماعي

طمبة التربية الرياضية

متوسط.

واأللعاب الرياضية بأشكاليا المختمفة مثل (أبو بكر )2013 ،و(القدومي،

 -من  % 50إلى  % 59.99مستوى اليوية الرياضية والتماسك الجماعي

 )2014و(القدومي والعمد.)2017 ،
وفيما يتعمق في معاممي الصدق والثبات لمقياس (سمومي،
لمتماسك الجماعي قام الباحث

منخفض.

)2011

 -من  % 49.99فأقل مستوى اليوية الرياضية والتماسك الجماعي منخفض

باستخدام صدق االتساق الداخمي ،وذلك

جدا.

باستخراج قيم معامل االرتباط بيرسون بين فقرات المقياس مع الدرجة الكمية

أ) -:النتائج المتعمقة في مستوى الهوية الرياضية:

لو والجدول رقم ( .)2يبين ذلك.

جدول رقم ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألىمية النسبية
لميوية الرياضية لدى فرق األلعاب الرياضية الجماعية في الجامعات

متغيرات الدراسة:

الفمسطينية "جامعة خضوري أنموذجا" (ن=.)77

اشتممت الدراسة الحالية عمى المتغيرات اآلتية:
أ -المتغيرات المستقمة (:)Independent variables
 -الجنس ،ولو مستويان ىما ( :العب ،والعبة).

فقرات وأبعاد مقياس

الرقم

 نوع المعبة ،ولو أربع مستويات ىما ( :كرة القدم ،وكرة السمة ،وكرةاليد ،والكرة الطائرة ).

الهوية الرياضية

1

ب -المتغيرات التابعة (:)dependent variables

وتتمثل في استجابات العبي والعبات فرق األلعاب الرياضية الجماعية

لدي العديد من األىداف

في جامعة خضوري عمى مقياس ( )Brewer & Cornelius, 2001

المرتبطة بالرياضة.

غالبية أصدقائي من

3

الرياضيين.

لميوية الرياضية ،ومقياس (سمومي )2011 ،لمتماسك الجماعي.

الدرجة الكمية لبعد اليوية

المعالجات اإلحصائية:

االجتماعية

قام الباحث باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية

الرياضة أىم شيء في

4

( )SPSSلمعالجة البيانات وذلك من خبلل تطبيق ما يمي:
الحسابي واالنحرافات المعيارية واألىمية النسبية لئلجابة عن
ة
 -المتوسطات

حياتي.

اقضي الكثير من الوقت

5

تساؤل الدراسة األول.
( ،)One Way ANOVAواختبار اقل فرق دال ( )LSD Testلممقارنات
البعدية بين المتوسطات الحسابية إن لزم األمر لئلجابة عن تساؤلي الدراسة

الرياضية الجماعية في الجامعات الفمسطينية "جامعة خضوري أنموذجا ؟

1.12

6.29

مرتفع جدا

89.86

.

K

U

89.00

1

P

2

الدرجة الكمية لبعد االنفعال السمبي

6.26

1.07

89.43

مرتفع جدا

1

الدرجة الكمية لممقياس

6.003

0.77

85.76

مرتفع جدا

-

الحسابي لمدرجة الكمية (  )6.003وبأىمية نسبية (  ،)%85.76بينما كانت

ومن اجل تفسير النتائج تم استخدام األهمية النسبية المئوية اآلتية:

T

6.23

تمنعني من االستمرار في

1.31

مرتفع جدا

مرتفعا جدا عمى الدرجة الكمية لممقياس وأبعاده الثبلثة ،حيث كان المتوسط

ذلك.

J

الدرجة الكمية لبعد التفرد

5.65

1.39

80.71

مرتفع جدا

3

الرياضية الجماعية في الجامعات الفمسطينية "جامعة خضوري أنموذجا" كانت

الجامعات الفمسطينية "جامعة خضوري أنموذجا" ،والجدولين رقم ( )4 ،3تبين

R

في التفكير بالرياضة من

يتضح من الجدول رقم (  )3أن مستوى اليوية الرياضية لدى فرق األلعاب

الرياضية والتماسك الجماعي لدى فرق األلعاب الرياضية الجماعية في

K

5.71

1.56

81.57

مرتفع جدا

1

5.59

تعرضي إلصابة رياضية

ولئلجابة عنىما قام الباحث

باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألىمية النسبية لميوية

U

6.10

0.79

87.14

مرتفع جدا

2

المنافسة الرياضية.

ي والتماسك الجماعي لدى فرق األلعاب
ما مستوى اليوية الرياضة

T

5.92

1.12

84.57

مرتفع جدا

3

1.62

الرياضي ضعيفا.

7

أوال :النتائج المتعمقة بالتساؤل األول والذي نصه:

P

6.18

1.10

88.29

مرتفع جدا

2

اشعر باالكتئاب عند

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

يتكون التساؤل األول من شقين

6.20

1.05

88.57

مرتفع جدا

1

79.86

عندما يكون أدائي

الثاني والثالث.

الرياضية

مرتفع جدا

اشعر باستياء من نفسي

6

األهمية

الهوية

الرتبة

2

أي شيء آخر.

 -المتوسطات الحسابي ة واالنحرافات المعيارية ،وتحميل التباين األحادي

االنحراف

لحسابي

اعتبر نفسي رياضيا.

2

المتوسط

المعياري

النسبية

مستوى

7
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عنوان البحث متكرر (حجم الخط  ،12نوع الخط  Simplified Arabicغامق)
رتب أبعاد المقياس تبعا ألعمى متوسط استجابة وأىمية نسبية عمى التوالي بعد

وتنمية العبلقات االجتماعية والتي ساىمت في خمق االنسجام والمتوافق بينيم،

االنفعال السمبي بمتوسط حسابي (  )6.26وبأىمية نسبية (  )%89.43ويميو

وأكد عمى ذلك ياسين (  )2006الى أن األلعاب الرياضية الجماعية تتميز

بعد اليوية االجتماعية بمتوسط حسابي (  )6.10وبأىمية نسبية ( )%87.14

عن غيرىا من األلعاب األخرى بأنيا عبارة عن فرق ذات طبيعة العمل

وأخي ار بعد التفرد بمتوسط حسابي (  )5.65وبأىمية نسبية ( ،)%80.71
ويعزو الباحث ذلك إلى تأثير االلتزام في ممارسة النشاط الرياضي
البلمنيجي المنظم من قبل قسم األنشطة الرياضية

الرقم

والذي بدوره يكون

خبرات ايجابية لدييم وينمي مكونات مفيوم اليوية الرياضية لدييم أيضا،

المتوسط

فقرات مقياس التماسك الجماعي

االنحراف

مستوى

األىمية

التماسك

الرتبة

4.57

0.77

91.40

مرتفع جدا

5

لماذا أساعد اآلخرين إذا لم يقدروا مساعدتي.

3.17

1.32

63.40

متوسط

15

اشعر بالضيق إذا كررت المساعدة لزمبلئي في

2.10

1.43

42.00

منخفض

4.56

0.77

91.20

مرتفع جدا

6

0.85

83.40

مرتفع جدا

12

0.79

84.60

مرتفع جدا

10

92.20

مرتفع جدا
منخفض

الحسابي

1ابذل جيدي كمو من أجل مصمحة الفريق.

المعياري

النسبية

الجماعي

وىذا يتفق مع نتائج دراسات كل من :دراسة)،(Kirsten & et al, 2012

2

ودراسة ) ،)Reifsteck, 2011و دراسة ) (Adams, 2011التي

3

أظيرت نتائجيا وجود عبلقة ايجابية بين مستوى الممارسة الرياضية
واالستمرار في ممارسة األنشطة الرياضية واليوية الرياضية  ،إضافة إلى

4

.ارتفاع معنوياتي يدعم تماسك الفريق

5

أسيم كثي ار في انجازات الفريق.

4.17

كون معظم فرق األلعاب الرياضية في الجامعات الفمسطينية بشكل عام

6

.انأ قادر عمى أداء الميمات الصعبة

4.23

وفي جامعة خضوري بشكل خاص ىم من طمبة تخصص التربية الرياضية

7

أرى إن االشتراك في البطوالت الميمة مسؤولية

4.61

0.67

وكوناتو لدييم ،ومثل ىذه النتائج اتفقت مع دراسة

8

ليس ضروريا االىتمام بالجماعة.

1.47

0.77

29.40

اعتز بمن يؤاز ار لفريق ويتضامن معو بأحوالو

4.52

0.77

90.40

مرتفع جدا

10

ىدفي أن نكون أكثر تراصفا ووحدة ضمن الفريق

4.61

0.65

92.20

مرتفع جدا

3

11

.اطمئن لمفوز دائما ألننا أكثر التزاما وتماسكا

4.23

0.78

84.60

مرتفع جدا

11

12

.أجد صعوبة في االمتثال لرأي المجموعة

2.87

1.22

57.40

منخفض

17

أحيانا عممي المشترك مع الفريق ال يؤدي إلى

3.01

1.27

60.20

والتي تساىم المساقات النظرية والعممية في تنمية مفيوم اليوية الرياضية
( )Vinga, 2015ودراسة القدومي والعمد (  ،)2017ودراسة القدومي
( )2014والتي أظيرت نتائجيا أن مستوى اليوية لدى طمبة تخصص
التربية الرياضية وفرق األلعاب الرياضية الجماعية كان مرتفعا.

ب) -:النتائج المتعمقة في التماسك الجماعي:

جدول رقم ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية
للتماسك الجماعي لدى فرق األلعاب الرياضية الجماعية في الجامعات
الفمسطينية "جامعة خضوري أنموذجا" (ن=.)77

الفريق

كبيرة

9

جميعيا.

13

يتضح من الجدول رقم (  )4أن مستوى التماسك الجماعي لدى

األلعاب الرياضية الجماعية في الجامعات الفمسطينية "جامعة خضوري
أنموذجا" كانت مرتفعا عمى الدرجة الكمية لممقياس وبمتوسط حسابي
( )3.72وبأىمية نسبية (  ،)%74.4وكانت أعمى استجابة عمى الفقرات
لمفقرة (  )21والتي نصيا ( اعمل دائما من اجل وحدة الفريق ) وبمتوسط

.أدافع عن أعضاء الفريق حتى حينما نيزم

4.38

0.89

87.60

مرتفع جدا

.استاء كثي ار من وجودنا طويبل في النادي

2.21

1.17

44.20

منخفض

.ليس التضامن من يجمب تحقق اليدف

2.47

1.51

49.40

منخفض

من اجل تماسكنا أعطي وقتي كمو لمعب مع

4.10

1.01

82.00

مرتفع جدا

الروح المعنوية العالية تدفعني وبقوة لتحقيق

4.49

0.70

89.80

مرتفع جدا

19

.ييمني أن نتدرب كمجموعة واحده

4.64

0.65

92.80

مرتفع جدا

20

نكران الذات يؤكد لي عممي بروح الفريق.

3.23

1.38

64.60

متوسط

14

21

اعمل دائما من اجل وحدة الفريق.

4.65

0.58

93.00

مرتفع جدا

1

74.4

مرتفع

14

من خبلل االتصال المباشر بين أعضاء الفريق

(األطرش وآخرون ،2016 ،ص  )2085إلى أن التماسك الجماعي لمفريق
الرياضي بين البلعبين ينتج من خبلل التحاميم معا وبقائيم متحدين داخل

الموكمة إلييم دون ترد أو اعتراض ،والجانب اآلخر يرجع إلى طبيعة البيئة

المجموعة (الفريق) ،والفريق ىو وحدة اجتماعية ،وأن التماسك ىو الوسيمة

الجامعية التي يعيشونيا وتأقمميم معيا من خبلل دور قسم األنشطة الرياضية

الرئيسية المستخدمة إلظيار قوة الرابطة االجتماعية فيما بينيم .

ومدربيو في بث روح التعاون والمحبة واالحترام االتصال والتواصل بينيم

J

R

K

U

T

P

أثناء المعب والتحركات

ويكون االنجاز والنجاح كنتيجة لمقدرة عمى التواصل والتفاىم بينيم ،كما اشار

خضوري في دوره في الممعب كعضو فعال لمصمحة الفريق وقياميما بالميام

.

3.72

جدا

خبلل التكامل الحركي والبدني بينيما نحو تحقيق ىدف واحد ،ويتمثل ذلك

جانب التزام البلعب والبلعبة في األلعاب الرياضية الجماعية بجامعة

K

0.37

جدا

المتفاعل ،حيث أن جميع أعضاء الفريق يعممون سويا في انسجام تام من

( )4.65وبأىمية نسبية (  ،)% 93ويعزو الباحث ذلك إلى جانبين وىما:

U

أىداف الفريق.

الدرجة الكمية لممقياس

( )8والتي نصيا ( ليس ضروريا االىتمام بالجماعة ) وبمتوسط حسابي

T

.الفريق

18

حسابي (  )4.65وبأىمية نسبية (  ،)% 93بينما كانت أقل استجابة لمفقرة

P

7

9

عمل متكامل

17

فرق

21

متوسط

16

1

جدا

4

16

15

1

جدا

20

7
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عنوان البحث متكرر (حجم الخط  ،12نوع الخط  Simplified Arabicغامق)
وجاءت نتائج الدراسة الحالية متفقة مع نتائج دراسة القدومي وشناعة

المجموع

( )2018والتي اظيرت ان التماسك الجماعي لدى العبي الفرق الرياضية

يتضح من الجدول رقم (  )4وجىد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

وآخرون( ،2016ص  )2085والتي أظيرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكمية

الداللة ( )0.05 ≤ αفي اليوية الرياضية لدى فرق األلعاب الرياضية

لمتماسك الجماعي لدى العبي األلعاب الرياضية الجماعية في الجامعات

الجماعية في الجامعات الفمسطينية "جامعة خضوري أنموذجا " تبعا لمتغير

الفمسطينية كان عاليا.

الجنس بين المتوسط الحسابي لبلعب والمتوسط الحسابي لبلعبة ولصالح

ثانيا :النتائج المتعمقة بالتساؤل الثاني والذي نصه:

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اليوية الرياضية

المتوسط الحسابي لبلعب ،ويرى الباحث أن السبب الرئيس في ذلك يعود

لدى

إلى العوامل الثقافية -االجتماعية المتعمقة في التحاق الفتاة في كميات

فرق األلعاب الرياضية الجماعية في الجامعات الفمسطينية "جامعة خضوري

التربية الرياضية وممارسة النشاط الرياضي ومدى تقبل ذلك

أنموذجا" تعزى لمتغيري الجنس ونوع المعبة؟

إذ أن معظم الفتيات يمارسن النشاط الرياضي في المرحمة الجامعية عند

الحسابية واالنحرافات المعياري لميوية الرياضية لدى فرق األلعاب الرياضية

االلتحاق بتخصص التربية الرياضية ،بينما الذكور فإن تشكيل اليوية

الجماعية في الجامعات الفمسطينية " جامعة خضوري أنموذجا" تبعا لمتغيري

الرياضية يبدأ من سن مبكرة في المدرسة من خبلل المشاركة في األنشطة

الجنس ونوع المعبة وتحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAلتحديد

الرياضية الداخمية والخارجية إضافة إلى دعم األىل وتشجيع المجتمع

الفروق ،والجدولين رقم (  )6 ،5تبين ذلك.

لذلك ،وىذه النتائج تتفق مع نتائج دراسة ()Walan & et al, 2016

جدول رقم ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري لمهوية الرياضية لدى

فرق األلعاب الرياضية الجماعية في الجامعات الفمسطينية "جامعة خضوريأنموذجا"
المتغيرات المستقمة

مستويات المتغيرات

المتوسط الحسابي

الجنس

العب

6.19

0.68

العبة

5.79

0.83

كرة القدم

6.28

0.70

كرة السمة

5.73

0.68

كرة اليد

6.03

0.81

الكرة الطائرة

5.98

0.83

واالجتماعية في تشكيل اليوية الرياضية واختبلفيا من مجتمع إلى آخر،
وأشار ) (Fraser & et al, 2009و( )Lisa & et al, 2014إلى أن
اليوية الرياضية تتكون لدى الطمبة في سن مبكرة وتتراجع بعد االعتزال،
واختمفت نتائج الدراسة مع دراسة ) (Miltiadis & et al, 2012والتي
أظيرت عدم وجود فروق دالة

مصدر

المتغيرات
المستقمة

مجموع

التباين

مربعات

المجموعات

2.949

داخل

االنحراف

ممارسة الرياضة لكبل الجنسين معا منذ السن المبكرة في مراكز الرياضة
المختمفة من مدارس رياضية

الجنس

المجموع
بين

المجموعات

الداللة *

وفيما يتعمق في الفروق في اليوية الرياضية أظيرت نتائج الدراسة انو
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

نوع
المعبة

J

R

المجموعات

K

U

1

2.494

42.237

75

0.563

45.186

76

2.784

3

0.928

42.403

73

0.581

ال

( )0.05 ≤ αلدى

فرق األلعاب الرياضية الجماعية في الجامعات الفمسطينية "جامعة
خضوري أنموذجا " تبعا لمتغير نوع المعبة ،ويرى الباحث
5.237

السبب الرئيس

يعود إلى المستوى المتقارب في درجة اليوية الرياضية لدى عينة الدراسة

*0.025

وذلك الن معظم العبي والعبات فرق األلعاب الجماعية في جامعة
خضوري ىم من طمبة تخصص تربية رياضية ،وىذا يعني تشابو البيئة
الجامعية لدى عينة الدراسة من خبلل الجانب المنيجي والمتعمق بالمساقات

1.597

داخل

وأندية وغيرىا ،وفي سن متقدمة في

الجامعات.

بين

المجموعات

إحصائيا تعزى لمتغير الجنس ،ويرى

الباحثون ذلك يعود إلى طبيعة عينة الدراسة والمجتمع والذي بدوره يشجع

تبعا لمتغيري الجنس ونوع المعبة (ن=.)77
المربعات

اتفقت مع نتائج دراسات كل من:

دراسة ) (Amanda & et al, 2008والتي أظيرت دور العوامل الثقافية

األلعاب الرياضية الجماعية في الجامعات الفمسطينية "جامعة خضوري أنموذجا"
متوسطات

القدومي (  )2014وقدومي والعمد

(الذكور) التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية ،كما اتفقت مع نتائج

جدول رقم ( :)6نتائج تحميل التباين األحادي المعياري لمهوية الرياضية لدى فرق

ف

التي أظيرت فروق لصالح الرياضيين مقارنة بغير الرياضيين ،وأيضا
( )2017والتي أظيرتا وجود فروق في اليوية الرياضية لصالح طبلب

تبعا لمتغيري الجنس ونوع المعبة (ن=.)77
االنحراف المعياري

الحرية

من المجتمع

الفمسطيني ،إضافة إلى دور الرياضة المدرسية في تشكيل اليوية الرياضية

ولئلجابة عن التساؤل الثاني قام الباحث باستخدام المتوسطات

درجات

45.186

* مستوى الداللة (.)0.05 ≤ α

الجماعية لممستويات العميا في فمسطين كان عاليا ،ودراسة األطرش

نوع المعبة

76

النظرية والعممية وتأثيرىا عمييم من جية ،والجانب البلمنيجي والمتعمق في

0.197

االستم اررية في التدريب وممارسة النشاط الرياضي والمباريات من جية
أخرى وىذا ساىم في تعزيز تنمية اليوية الرياضية بيدف الوصول إلى
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عنوان البحث متكرر (حجم الخط  ،12نوع الخط  Simplified Arabicغامق)
المستويات العميا ،ومثل ىذه النتائج اتفقت مع دراسات كل من:

-القدومي ،عبد الناصر وشناعة ،مؤيد .)2018 (.التماسك الجماعي لدى

(Fraser

العبي المستويات الرياضية العميا لؤللعاب الرياضة الجماعية في فمسطين.

) & et al, 2009و) (Adams, 2011و( )Reifsteck, 2011والتي
أظهرت وجىد عالقة ايجابية بين مستىي ممارسة األنشطة الرياضية
واالستمرارية في اللعب والهىية الرياضية.

دراسات ،العموم التربوية.)1( 45 ،
القدومي ،عبد الناصر .)2014 (.العبلقة بين اليوية الرياضية وتقديرالذات لدى طمبة تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية .مجمة

االستنتاجات:
وفقا لنتائج الدارسة ومناقشتيا توصل الباحث إلى االستنتاجات اآلتية:

العموم التربوية والنفسية .)2( 15 ،

 -كان مستوى اليوية الرياضية وأبعادىا لدى عينة الدراسة مرتفعا جدا،

-الوتار  ،ناظم .)2005 (.عمم النفس الرياضي ( نظريات وتطبيقات).

بينما كان متوسطا لمتماسك الجماعي.

عمان :دار وائل لمنشر ،األردن.

 -وجود تأثير لمتغير الجنس في اليوية الرياضية لدى فرق األلعاب

-بني ىاني ،زين العابدين )2011(..التماسك الجماعي ومستوى االنجاز

الرياضية الجماعية في الجامعات الفمسطينية "جامعة خضوري أنموذجا"

الرياضي لدى فرق أندية الدرجة األولى لكرة اليد في األردن .مجمة أبحاث

لصالح البلعب ،بينما ال يوجد تأثير لمتغير نوع المعبة.

اليرموك (سمسمة العموم اإلنسانية واالجتماعية)  :)2 ( 27 ،ص .1736

 -ال يوجد تأثير لمتغيري الجنس ونوع المعبة في التماسك الجماعي لدى

-1721

فرق األلعاب الرياضية الجماعية في الجامعات الفمسطينية "جامعة

-توفيق ،كواش .)2017 (.أىمية تماسك الفريق الرياضي في تحسين

خضوري أنموذجا".

النتائج الرياضية عند العبين كرة القدم ببعض فرق مدينة ورقمة .مجمة العموم
االنسانية واالجتماعية :30 ،ص.305 -301

التوصيات:

في ضوء أىداف الدراسة ونتائجيا يوصي الباحث باآلتي:

-جابر ،رمزي .)2008(.مدى تماسك العبي كرة القدم وعبلقتو بأنجازىم في

 -ضرورة االىتمام بتنمية اليوية الرياضية في الجامعات الفمسطينية وذلك

الدوري الفمسطيني الممتاز .مجمة القادسية لعموم التربية الرياضية،)1(9 .

من خبلل السماح ألكبر عدد ممكن المشاركة في النشاط الرياضي الداخمي

1ـ .14

عمى مستوى الكميات والخارجي عمى مستوى الجامعات.

-راتب ،اسامة .)1997( .عمم النفس الرياضة  .ط ،2القاىرة :دار الفكر

 -تنمية الميارات االجتماعية لدى الفرق الرياضية الجامعية كالتعاون،

العربي.

واالحترام ،وااللتزام ،واالتصال والتواصل ،وتبادل العبلقات وغيرىا.

-سمومي ،عماد .)2011 (.تقنين وتطبيق مقياس التماسك الرياضي عمى

 -ضرورة وضع برامج عممية محكمة لبناء الشخصية الرياضية المتكاممة

العبي اندية الدرجة الممتازة لبللعاب الفرقية في بغداد .مجمة عموم التربية

في الجامعات الفمسطينة.

الرياضية :)1( 4 ،ص .143

 ضرورة إجراء دراسة مشابية لمدراسة الحالية عمى فرق األلعاب الرياضيةالفردية في الجامعات الفمسطينية.

تماسك العبي كرة السمة بأعمار

-عباس .نصير .)2015 (.مدى

( )16-15سنة في البطوالت المدرسية الثانوية لتربية الكرخ .3 /مجمة كمية

المراجع العربية واألجنبية

التربية الرياضية ،جامعة بغداد.484 -466 ،)4( 27 ،

-أبو بكر ،ىديل .)2013 (.اليوية الرياضية وعبلقتيا بدافعية اإلنجاز

-عبد الحفيظ ،إخبلص ،وباىي ،مصطفى .)2001 ( .االجتماع الرياضي .

الرياضي لدى العبي الكرة الطائرة في الضفة الغربية -فمسطين.

ط ،1القاىرة :مركز الكتاب لمنشر.

رسالة

ماجستير غير منشورة ،كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية،

-قدومي ،محمد والعمد ،سميمان .)2017(.مستوى الثقافة الرياضية وعبلقتيا

نابمس ،فمسطين.

باليوية الرياضية لدى طمبة تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح

-األطرش ،محمود وشاكر ،جمال والقدومي ،محمد(.

الوطنية .مجمة جامعة النجاح لألبحاث (العموم اإلنسانية).)1( 31 ،

 .)2016مستوى

التماسك الجماعي لدى العبي منتخبات األلعاب الرياضية الجماعية في
الجامعات الفمسطينية.

دراسات ،العموم التربوية :)3 ( 43 ،ص
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ياسين ،اسماعيل عموان .)2006( .التربية البدنية وعبلقتيا بعمم االجتماع.مجمة عموم التربية الرياضية  ،جامعة بابل ،العراق.137 -134 ،)5( 3 ،
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