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ملخص:

هدفت الدراسة التعرف الى مستوى التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته بدافعية االنجاز لدى

العبي والعبات الكرة الطائرة في الجامعات الفلسطينية ،وأُستخدمان المنهج الوصفي المسحي على
عينة عمدية قوامها ( )20من العبي والعبات الكرة الطائرة في الجامعات الفلسطينية .ومن اجل
جمع البيانات قام الباحثان بتصميم مقياس التوافق النفسي واالجتماعي ،فضالً عن مقياس (Abdul
) Reda,2005لقياس دافعية االنجاز .وأظهرت النتائج أن مستوى التوافق النفسي واالجتماعي،

ومستوى دافعية االنجاز لدى عينة الدراسة كانا مرتفعين ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية في
مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور ،وأنه ال

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى عينة الدراسة تبعا
لمتغير الجامعة ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى دافعية االنجاز لدى عينة الدراسة

تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى دافعية االنجاز

الرياضي لدى عينة الدراسة تبعا لمتغير الجامعة لصالح طلبة الجامعة العربية االمريكية ،وووجود
عالقة إرتباطية طردية متوسطة دالة إحصائيا بين التوافق النفسي ودافعية االنجاز لدى عينة
الدراسة.
الكلمات المفتاحية :التوافق النفسي االجتماعي ،دافعية االنجاز ،العبي والعبات الكرة الطائرة.

* كلية التربية الرياضية /الجامعة األردنية /األردن.
** جامعة فلسطين التقنية – خضوري /فلسطين.
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....التوافق النفسي واالجتماعي

Psychological - Social Compatibility and Its Relation to the Motivation
of Achievement among Male and Female Players of Volleyball in
Palestinian Universities
Prof. Abdul Salam Jaber Hussein*
Ahmad Farouq Nassar**
Abstract:
The study aimed to identify the level of psychological and social
compatibility and its relation to the motivation of achievement among male
and female players of volleyball in Palestinian universities. The researchers
used the descriptive methodology on a sample of 72 volleyball players from
both sexes in the Palestinian universities. The researchers used the measure
of psychological and social compatibility of their design, in addition to the
scale (Abdul Reda, 2005) to measure the motivation for achievement. SPSS
was used in data analysis.The results of the study showed the following, the
level of psychological and social compatibility in the study sample was
high. The level of achievement motivation in the study sample was high.
There were statistically significant differences in the level of psychosocial
compatibility of the study sample according to sex variable in favor of
males.There were no statistically significant differences in the level of
psycho - social compatibility in the study sample according to the university
variable. There were statistically significant differences in the level of
achievement motivation of the study sample according to sex variable in
favor of males. There were statistically significant differences in the level of
motivation of mathematical achievement of the sample of the study
according to the variable of the university in favor of the students of the
Arab American University. The existence of a positive correlation between
the psychological compatibility and motivation of achievement in the study
sample.
Keywords: psycho-social compatibility, achievement motivation, volleyball
players.
The Faculty of Physical Education\ The University of Jordan \ Jordan *
Palestine Technical University _ Kadoorie\ Palestine **
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المقدمة

يعددد التوافددق النفسددي االجتمدداعي أحددد المفدداميم النفسددية المهمددة لدددى الطلب دة والددذل لددم تع د لدده

اهمي دة كبددرى فددي التعلدديم فددي االلعددا

الجماعيددة علددى الددر م مددن دوره المهددم والفاعددل فددي التنليددل مددن

حدددوا التددت يرات السددلبية النفسددية التددي تحددد ها ظددروف العمددل الرياضددي والتدددريبي فددي المحاض درات
العملية ،ويؤ ر التوافدق النفسدي واالجتمداعي فدي مددى اسدتمرار الطلبدة فدي التددريب ويسدهم فدي تطدوير
إمكددانيتهم البدنيددة والمهاريددة والخططيددة ونوعيددة الجهددد الددذل بذلدده فددي اللعددب ،االمددر الددذل ددؤدل الددى

تحسين العملية التدريبية وتطوير مستوى االداء لدى الالعب.

وإن تطور التربية الرياضية فدي ال بلدد يعتمدد اوال وأخيد ار علدى التخطدي العلمدي الدذل يسدتخدم

العلوم والمعارف بوعي كامل إلرساء منومات البنداء الرياضدي وتندمده علدى اسدس قويده وصدلبة ،ومدن
العلوم المهمة (علم النفس االجتمداعي الرياضدي) اذ لهدذا العلدم جدذور عميندة تمتدد إلدى عصدور قديمدة
كجزء من علم النفس العام لكنه تبلور بشكله الحالي كعلم قائم بذاته ،عندما بددء العداملون فدي المجدال

الرياضددي االهتمددام بددالنواحي االجتماعيددة التددي اخددذت مجالهددا بجانددب الن دواحي الفسدديولوجية ،وللتربيددة
الرياض ددية وأنش ددطتها إمكان ددات عالي ددة ف ددي مج ددال تربي ددة منوم ددات الشخص ددية وته ددذ بها وتنمي ددة بعد د

السمات الشخصية كالشجاعة والجدرأة والثندة بدالنفس ورو التعداون وهدذه تتضدح مدن خدالل تفاعلده مدع
نفسه ومع البيئة التي يعيش فيها ،لذا ال يمكدن للجماعدة اإلجتماعيدة اداء مهماتهدا وتحمدل مسدؤولياتها
وتخطي انشطتها وتنمية ذاتيتها دون وجود عالقات اجتماعية ،ويعد التوافق النفسدي واالجتمداعي مدن
اهددم المجدداالت التددي تطلددب االهتمددام بهددا نب د ار لمددا ترتددب عليدده مددن تلبيدده حاجددات االنسددان النفسددية
واالجتماعيددة وهددو ندداتج عددن العالقددات المتبادلددة بددين الفددرد والبيئددة الماديددة واالجتماعيددة المحددي بدده
).(Anlagen,1990
در فددي الد ارسددات والبحددوا لمددا لدده مددن أهميددة فددي حيدداة
دز كبيد اً
يشددغل موضددوت التوافددق النفسددي حيد اً

اإلنسددان بصددفة عمددة وحيدداة الالعددب بصددفة خاصددة بوصددفه العنصددر األساسددي ،وهدددفت كثيددر م ددن
الد ارسدات إلددى فهددم سددلو الالعددب ضددمن المجدال الرياضددي و ذلددب بد ارسددة شخصدديته و كددل الجوانددب
الملمددة بالصددحة النفسددية و أبعادهددا و هددو التوافددق الددذل تمثددل فددي محاولددة الالعددب اشددبات حاجاتدده
النفسدية واالجتماعيدة مدن خدالل إقامدة عالقدات مدع أعضداء الفريدق والسدعي إلدى التكيدع مدع متطلباتدده
ونب د ار لكددون التوافددق دليددل علددى تمتددع الالعددب بالصددحة النفسددية الجيدددة فهددو تصددل بمجدداالت وأبعدداد

عد دددة ممثلدة للسددلو مددن خددالل الشددعور بالحربددة واالنتمدداء للفريددق وكثيد اًر مددا درتب مصددطلح التوافددق
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بدافعيددة اإلنجدداز والتددي تمثددل اسددتعداد الفددرد لبددذل الجهددد و السددعي فددي سددبيل تحنيددق أو اشددبات هدددف
معددين ودخددول هددذه الميددول إلددى حي دزه وتحنيددق الفعلددي وذلددب عددن طريددق استشددارة الالعددب الددذل تمددده
بطاقددة الحركيددة متحددديًا بددذلب المشددكالت والصددعوبات التددي تصددادفه فددي حياتدده الرياضددية عددن طريددق
تحنيق أفضل مستوى من أداء في أقل وقت وجهد ممكدن وعليده يجدب االخدذ بعدين االعتبدار البدروف

النفسددية واالجتماعيددة لالعددب بمددا فيهددا التوافددق النفسددي االجتمدداعي الددذل لدده أهميددة فددي تحد ددد المسددار
الرياضي لالعب ،إذ وجددت د ارسدات تؤكدد أهميدة التوافدق فدي زيدادة دافعيدة االنجداز ولهدذا تسدعى هدذه
الد ارسددة إلب دراز عالقددة الجوانددب النفسددية االجتماعيددة لالعددب بدافعيددة االنجدداز واالسددتجابة لمتطلبددات
الموضوت ). (Avocado,2000
مشكلة الدراسة:

ان االنجددازات األكاديميددة والتعليميددة الحد ثددة التددي أفددادت فددي رفددع المسددتوى واالنجدداز الرياضددي

العالي الذل تحنق من قبل الرياضيين في األلعا
وانمددا جدداءت نتيجددة لتطددور مختلد

الرياضية المختلفة بصورة عامدة لدم تحددا صددفة،

مجدداالت العلددوم الرياضددية ،فنددد أشددارت الد ارسددات العلميددة الحد ثددة

فددي العلددوم النفسددية واالجتماعيددة إلددى أن كثي د ار مددن اإلخفاقددات الرياضددية وعدددم الحصددول علددى نتددائج
رياضددية جي دددة ترج ددع إل ددى عوام ددل وأس ددبا

نفسددية كثيد درة ق ددد تك ددون شخص ددية (انفعالي ددة) أو أسد درية أو

اجتماعية أو صحية أو رياضية و يرها).(Salem,2000

وكثيد ار مدا درتب مفهدوم دافعيدة االنجداز فدي المجدال الرياضدي بدالتوافق النفسدي االجتمداعي فهدي

الرغبدة المسددتمرة للسددعي إلدى النجددا وانجدداز أعمددال صدعبة والتغلددب علددى العقبدات بكفدداءة وأقددل مندددرة

ممكنة من الجهد والوقت بتفضل مستوى من األداء.

وان للطلب ددة الالعب ددين خص ددائف نفس ددية واجتماعي ددة خاص ددة به ددم نبغ ددي تفهمه ددا للوص ددول ال ددى

االنجداز الرياضددي ،وان عدددم تفهددم هددذه الم ارحددل التددي يمددرون بهددا والتغييدرات الحيويددة والنفسددية وكددذلب

التغيرات السريعة في المجتمع ،وصعوبة الحياة ؤدل الدى نتدائج سدلبية ،وكدل هدذا تطلدب مدن العبدي
والعبددات الك درة الطددائرة ان يكددون لددد هم توافددق نفسددي اجتمدداعي مددن اجددل مواجهددة هددذه الضددغو ممددا
ؤدل الى حالة من التنلب االنفعالي المستمر وهدذا بددوره دؤدل الدى اخدتالف نبدرة الالعبدين ألنفسدهم
ونب درتهم لالخ درين ونب درة االخ درين له دم ممددا يجعله دم فددي حالددة ص درات دائددم ددؤ ر فددي التوافددق النفسددي

االجتماعي لالعبين خالل فترة التددريب ،ومدن خدالل متابعدة الباحدث المسدتمرة لالعبدي والعبدات الكدرة

وجدد ان هندا حاجدة
الطائرة في الجامعات الفلسطينية ومراقبته لهم فضالً عن العالقدة ببعضدهم مدنهم ُ
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لدراسة التوافق النفسي االجتماعي لد هم كونه ظداهرة تحددا للطلبدة وقدد تدؤدل الدى ت ارجدع مسدتوياتهم
على الر م من استمراريتهم بعملية التدريب ،ومن خدالل خبدرة الباحدث كمحاضدر للتربيدة الرياضدية فدي

جامعددة فلسددطين التننيددة خضددورل وعملددي كمدددر فددي عد ددد مددن االنديددة وبعددد اطددالت الباحددث علددى
االد

النبرل ظهرت مشكلة الدراسة.

تساؤالت الدراسة:

 .0م ددا مس ددتوى التواف ددق النفس ددي واالجتم دداعي ل دددى العب ددي والعب ددات الكد درة الط ددائرة ف ددي الجامع ددات
الفلسطينية؟

 .0مد ددا مسد ددتوى دافعيد ددة االنجد دداز الرياضد ددي لد دددى العبد ددي والعبد ددات الك د درة الطد ددائرة فد ددي الجامعد ددات
الفلسطينية؟

 .3هددل توجددد فددروق ذات دالل ددة احصددائية عنددد مسددتوى الدالل ددة ( )2.20 ≤ αفددي مسددتوى التواف ددق
النفسي االجتمداعي لددى العبدي والعبدات الكدرة الطدائرة فدي الجامعدات الفلسدطينية تعدزى لمتغيدرل

الجنس والجامعة؟

 .4هددل توجددد فددروق ذات دالل ددة احصددائية عنددد مسددتوى الدالل ددة ( )2.20 ≤ αفددي دافعيددة االنج دداز
الرياضددي لدددى العبددي والعبددات الك درة الطددائرة فددي الجامعددات الفلسددطينية تعددزى لمتغيددرل الجددنس
والجامعة؟

 .0هددل توجددد عالقددة ذات داللددة احصددائية عنددد مسددتوى الداللددة ( )2.20 ≤ αبددين التوافددق النفسددي
االجتمد دداعي ودافعيد ددة االنجد دداز الرياضد ددي لد دددى العبد ددي والعبد ددات الك د درة الطد ددائرة فد ددي الجامعد ددات
الفلسطينية؟
أهداف الدراسة:

 .0التعرف الى مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى العبي والعبدات الكدرة الطدائرة فدي الجامعدات
الفلسطينية.

 .0التعرف الدى مسدتوى دافعيدة االنجداز الرياضدي لددى العبدي والعبدات الكدرة الطدائرة فدي الجامعدات
الفلسطينية.

 .3التعددرف الددى الفددروق فددي مسددتوى التوافددق النفسددي االجتمدداعي لدددى العبددي والعبددات الكدرة الطددائرة
في الجامعات الفلسطينية تبعا لمتغيرل الجنس والجامعة.
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 .4التع ددرف ال ددى الف ددروق ف ددي دافعي ددة االنج دداز الرياض ددي ل دددى العب ددي والعب ددات الكد درة الط ددائرة ف ددي
الجامعات الفلسطينية تبعا لمتغيرل الجنس والجامعة.

 .0التعددرف الددى العالقددة بددين التوافددق النفسددي االجتمدداعي لدددى العبددي والعبددات الك درة الطددائرة ف ددي
الجامعات الفلسطينية.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة فيما يأتي:

 .0كونها من الدراسات النادرة ل في حدود علم الباحث التي تناولت طلبة الجامعات الفلسطينية
جامعة والمنارنة بين اإلناا والذكور.

 .0ؤمل من الدارسة الحالية االستفادة منها في إجراء دراسات أخرى مشابهة على األلعا
الرياضية األخرى.

 .3االستفادة من نتائج الدراسة الحالية في تنمية المهارات النفسية واالجتماعية وذلب من خالل
اعداد برامج علمية مدروسة.
مصطلحات الدراسة

عرفدده ( )Alnageeb,1990بتندده الجانددب الكيفددي مددن العالقددات
التوافددق النفسددي واالجتمدداعيّ :
الشخصددية المتبادلددة الددذل تجلددى بدده كمجمددوت اجمددالي لضوضددات النفسددية ويسددهل أو يعددوق االنشددطة

المنتجة والتطور الشامل للفرد داخل الجماعة .

دافعي ددة االنج دداز :عرفه ددا ع ددالول ( )Allawi,1998بتنه ددا الرغب ددة ف ددي األداء الجي ددد وتحنيد دق

ويعد من المكونات المهمة للنجا .
النجا  ،وهو الهدف الذاتي الذل وجه السلو ُ
محددات الدراسة:

 .0المحدد البشرل :العبي والعبات الكرة الطائرة في الجامعات الفلسطينية (الضفة الغربية).
 .0المحدد المكاني :أقسام النشا الرياضي في جامعدة فلسدطين التننيدة – خضدورل ،جامعدة النجدا
الوطنية ،الجامعة العربية االمريكية.

 .3المحدددد الزمدداني :اجريددت الد ارسددة فددي الفت درة الواقعددة مددا بددين  0202/02/0ولغايددة 0202/00/0
في الفصل الدراسي االول من العام الدراسي .0209/0202
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اإلطار النظري :إشتمل األد

النبرل على الموضوعات اآلتية:

التوافق النفسي واالجتماعي

التوافق في اللغة يعني االنسدجام والمدؤازرة ،والمشداركة ،والتضدامن وهدذه كلهدا تندار المصدطلح

االنكليزل ( )Conformityويعني التآل

والتنار  ،واجتمات الكلمة ،فهدي نقدي

التخدال  ،والتندافر،

والتصدادم وهددي يددر االتفدداق الددذل يعنددي المطابنددة التامدة .وفددي علددم الددنفس يعددد التوافددق مددن المفدداميم

المركزية فيده وهدو المفهدوم األكثدر شديوعًا وتبياندًا فدي فهمده وتفسديره ( .)Bick,2004وهندا مدن درى

ان التوافق هو علدم الدنفس بتسدره ،اذ يشدير العدالم مدونن ( )Munnفدي تعريفده لعلدم الدنفس انده العلدم

الذل هتم بالعمليات التوافقية العامة للكائن الحي.)Shammari,1997( .
والتوافدق فددي الد ارسدات النفسددية هدو تلددب العمليدة المتفاعلددة والمسدتمرة (د ناميكيددة) يمارسدها الفدرد

االنسداني شدعوريًا او ال شدعوريًا ،والتددي تهددف الدى تغييددر السدلو ليصدبح أكثدر توافندًا مدع بيئتده ،ومددع
متطلبات دوافعه ،وبذلب يصبح الفرد ارضديًا عدن نفسده مشدبعًا لدوافعده ،وسدعيدًا فدي بيئتده سدواء كاندت

البيئددة طبيعيددة ف دي ظروفهددا المناخيددة أو الثنافيددة أم النفسددية أم االجتماعيددة أم التربويددة أم الصددحية أم
الصناعية (.)Hashemi,1986

وأشددار مددورار وكددال هددون ( )Klluchho and Murorالددى ان االف دراد يميلددون الددى االحتفددا

بحالة من االتزان الداخلي ،إال إن الصرات صفة مالزمة لكل سلو  ،أل ان كل فعل مهما كدان مريحدًا
فتندده يشددمل بع د

التضددحيات او الخسددائر فددال يمكددن ان تحدددا صددورة مددن صددور التوافددق (خف د

التوتر) أال ويكون هنا نوت من انعدام التوافق زيادة التوتر وال تتعارض هذه الحقينة بتل حدال مدن

االح دوال مددع االفت دراض النائددل بددتن االف دراد يميلددون الددى انتندداء اشددكال التوافددق التددي ال تحمددل إال اقددل
صرات ممكن أل التي تدؤدل الدى اقصدى تكامدل وبعبدارة اخدرى فدان التوافدق عبدارة عدن محصدلة قدوى

عد دة متصارعة بين الفرد وبيئته  ،وإمكانياته والفرص المتاحة له في البيئة وال يمكدن لعدالم الدنفس ان
درس االنسان ان لم نبر الى التوافق كونه لحبة توازن بين الجانبين (.)Al-Zahrani,2005

وهندا مدن درى ان مفهدوم التوافدق يعندي المنددرة علدى اقامدة عالقدات اجتماعيدة مثمدرة وممتعدة،

تتسددم بمندددرة الفددرد علددى الحددب والعطدداء هددذا مددن ناحيددة ،ومددن ناحيددة اخددرى هددو المندددرة علددى العمددل
المن ددتج الفعد ددال الد ددذل يجع ددل الفد ددرد رمد ددز الد ددى حال ددة معيند ددة مد ددن النض ددج يصد ددل اليهد ددا (
.)Hamid,1994
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داء
والتوافددق هددو مندددرة الفددرد علددى التوفيددق بددين دوافعدده المتصددارعة توفين دًا رضدديها جميع دًا ارضد ً
متزنًا ،وهو ايضًا مفهوم يشدير الدى محصدلة لعالقدة جدليدة بدين الدذات بكدل خبراتهدا السدابنة وإمكاناتهدا
العنليددة النفسددية وطموحاتهددا ،والعناصددر ،والمعطيددات الموضددوعية كمددا دددركها االنسددان فددي المواق د

المختلفة (.)Lami,2002
دافعية االنجاز:

اكتسددب مفهددوم الدافعيددة اهتمامددا متمي د از مددن المعنيددين بد ارسددة االنسددان والمتعدداملين معدده ويرجددع

ذلب إلرتباطية الفرد بدوافع متعددة تثيره وتحركه وتوج هده فدي ان واحدد نحدو اتجاهدات محدددة ،لدذا فندد
تم استخدامه لتفسير سلو االنسان في محاولة للتنبؤ بذلب السلو والتحكم فيه.

وُي نص ددد بمص ددطلح دافعي ددة االنج دداز بتنه ددا عملي ددة اس ددتثارة الس ددلو والمحافب ددة علي ددة لتحني ددق

هدددف ( ،)Abojado, 2000وكددذلب ت عنددي بهددا الرغبددة والسددعي للتغلددب علددى الصددعوبات والعوائددق
لتحنيق النجا في االداء (.)Salem, 2000

ان أساس عملية دافعية االنجاز هو االستثارة التي تحددا لسدلو الالعدب او قدد تكدون حاجدة

لدددى الفددرد للتغلددب علددى العقبددات والنضددال مددن اجددل السدديطرة علددى التحددديات الصددعبة ،والميددل الددى
وضددع مسددتويات مرتفعددة فددي االداء والسددعي نحددو تحقينهددا ،والعمددل بمواظبددة شددد دة ومثددابرة مسددتمرة
“(.)Zakari,1993

من هنا رى الباحثان أن دافعية االنجداز عبدارة عدن قدوة تدؤ ر وتسدتثير سدلو الالعدب لمواجهده

التحديات الرياضية والتغلب عليها من خالل التصميم والمثابرة لتحنيق المستويات العالية.
وعنددما نصددب دافددع اإلنجدداز علدى اهتمددام الفددرد بإشددبات امكانياتده ومند ارتدده فاندده يصددن

كدددافع

للنمو أما إذا كان االهتمام مرك اًز على المنافسة بين األفراد فيمكن عدهُ في هذه الحالدة دافعداً اجتماعيداً
(.)Alnageeb,1990
ويبدددو أن خصيصددة دافعيددة االنجدداز تتولددد لدددى الفددرد منددذ الطفولددة وتبدددأ تنمددو وتتطددور اعتمددادا
على البروف البيئية وما ؤ ر في سلوكه فضالً عن دور الوالد ن اللدذ ن ُيعددان العامدل االساسدي فدي
توجيده الطفدل نحدو السددلو المناسدب والرغبدة واالصدرار فددي تحنيدق النجدا مدن اجددل مسدتنبل جيدد لددذا
يمكددن ُعددد دافعيددة االنجدداز المحددر االساسددي لشخصددية الفددرد وسددلوكه مددن خددالل االص درار والمثددابرة
والتنافس لتحنيق أفضل مستوى ممكن بين االفراد.
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إن قددوة الدددافع لزنجدداز ع نددد األف دراد تختل د

مثلمددا تختل د

النشدداطات فددي طبيعددة التحدددل الددذل

تفرضده والغددرض الدذل تندمدده للتعبيدر عدن هددذا الددافع لددذلب نبغددي أن نؤخدذ فددي االعتبدار كددل عوامددل
الشخصددية وعوامددل البيئددة عندددما محاول دة تفسددير قددوة دافددع اإلنجدداز بالنسددبة لفددرد معددين واجدده تحددديًا
محددًا في حالة محددة يمكن للفرد نفسه أن يكون مدفوعًا بصورة أقوى لزنجاز فدي وقدت معدين سياسدًا
ال علددى وجدده العمددوم لتحنيددق منجددزات
علددى وقددت حخددر حتددى عندددما يكددون فددي معبددم البددروف ميددا ً

لزنجاز أكثر من اآلخرين.
الدراسات السابقة:

دراسة بليد ) )Belaid,2017هدفت إلى استكشاف التوافق النفسي ودافعية ممارسة التربية

البدنية والرياضية لدى عينة من طلبة الممارسين للتربية البدنية والرياضية لبع

انويات بلدية

المسيلة ،والتعرف على الفروق بين الطلبة الممارسين للتربية البدنية والرياضية في ما يخف توافنهم
النفسي ودافعيتهم للممارسة حسب متغيرات الجنس و المستوى التعليمي .هل توجد عالقة دالة
إحصائيا بين التوافق النفسي ودافعية ممارسة التربية البدنية والرياضية لدى طلبة الطور الثانول،

واشتملت عينة الدراسة على ( )020طاليًا ،اختيروا بطرينة عشوائية طبقية من مجموت ( )0202من

مجتمع الدراسة أل بنسبة  ،%02واتبع الباحث المنهج الوصف ي لغرض الوصول إلى العالقة و
استعان بتداة مقياس التوافق النفسي ومقياس دافعية االنجاز ،وتوصلت الدراسة الى انه ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة في التوافق النفسي لدى طلبة الطور الثانول باختالف الجنس،
وكذلب عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة في التوافق النفسي لدى طلبة الطور الثانول

باختالف المستوى الدراسي ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة لدافعية ممارسة
التربية البدنية والرياضية في المرحلة الثانوية باختالف الجنس ،ووجود عالقة ذات داللة إحصائية

بين الطلبة لدافعية ممارسة التربية البدنية والرياضية في المرحلة الثانوية باختالف المستوى الدراسي .
دراسة عبد ( )Abd, 2015هدفت إلى تعرف مستوى التوافق النفسي لالعبي الكرة الطائرة،

ومستوى (المهارات النفسية) لالعبي الكرة الطائرة ،والتعرف إلى العالقة بين مستوى التوافق النفسي
والمهارات النفسية لالعبي الكرة الطائرة ،وقد اجريت الدراسة على عينة من طال

السنة الدراسية

الثالثة في كلية التربية الرياضية بالجامعة المستنصرية وكان عددهم ( )22طالباً ،وتم استخدام

مقياس التوافق النفسي ،ومقياس المهارات النفسية ،وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق معنوية في

مستوى التوافق النفسي لالعبي الكرة الطائرة ،وكذلب وجود فروق معنوية في مستوى المهارات النفسية
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لالعبي الكرة الطائرة ،وظهرت عالقة إرتباطية معنوية بين بعد المندرة على االسترخاء لمقياس
المهارات النفسية والبعد األسرل واالجتماعي والرياضي لمقياس التوافق النفسي ،كما ظهرت عالقة

إرتباطية معنوية بين بعد الثنة بالنفس والبعد الصحي والجسمي والرياضي لمقياس التوافق النفسي
وابعاد مقياس المهارات النفسية ،وظهرت عالقة إرتباطية معنوية بين بعد دافعية االنجاز الرياضي

لمقياس المهارات النفسية والبعد األسرل واالجتماعي لمقياس التوافق النفسي.

أج ددرى ال ددداهرل ( )Al-Dahiri,2014د ارس ددة ه دددفت إل ددى التع ددرف إل ددى م دددى التواف ددق النفس ددي

االجتماعي لدى طلبة جامعة العلوم اإلسالمية مع البيئة الجامعية  ،والتعدرف إلدى الفدروق اإلحصدائية

الدرسددة (الن ددوت االجتمدداعي ،الكليددة) ،اس ددتخدم
فددي مدددى التواف ددق النفسددي االجتمدداعي تبع ددا لمتغي درات ا
المنهج الوصدفي فدي الد ارسدة  ،كمدا واسدتخدم االسدتبيان كدتداة لجمدع البياندات  ،وتكوندت عيندة الد ارسدة
مددن ( )002طالب دًا وطالبددة ،وأظهددرت نتددائج الد ارسددة أن مدددى التوافددق االجتمدداعي النفسددي لدددى طلبددة
بالنسددبة للبيئددة جدداء بالمرتبددة األولددى مجددال المكتبددة وبالمرتبددة األخي درة مجددال النبددول والتسددجيل ،كمددا
وأظهرت النتائج عدم وجود فدروق فدي التوافدق النفسدي واالجتمداعي لددى الطلبدة تبعدا لمتغيدر الجدنس،
ووجود فروق في التوافق النفسي االجتماعي تبعا لمتغير الكلية ولصالح طلبة الكليات اإلنسانية.

وأجرى الجمول ( )Al-Jamoui,2013دراسة هددفت إلدى معرفدة العالقدة بدين القديم االجتماعيدة

والتواف ددق النفس ددي االجتم دداعي ل دددى الطال ددب الج ددامعي ،واس ددتخدم الم ددنهج الوص ددفي لمالءمتد ده لطبيع ددة
الدراسة ،واستخدم االستبيان كتداة لجمع البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )020طدال

مدن طلبدة

الس ددنة الثالث ددة والثاني ددة بمعه ددد العل ددوم االجتماعي ددة بجامع ددة الد دوادل ت ددم اختي ددارهم بالطرين ددة العشد دوائية،
وأظهرت النتائج أن القيم االجتماعيدة لددى طلبدة الجامعدة تدرتب بتدوافنهم النفسدي االجتمداعي ،كمدا أن
القيم االجتماعية ال ترتب بجنس الطلبة.

د ارسدة الشددمرل ( ) Shammari,2012هدددف الد ارسددة للتعددرف الدى العالقددة بددين التوافددق النفسددي

االجتماعي ومركز الضب ل دى طال

كلية التربيدة الرياضدية امدا فدروض البحدث فندد افتدرض الباحدث

وجود عالقة إرتباطية معنوية بين التوافق النفسي االجتماعي ومركز الضدب لددى طدال

كليدة التربيدة

الرياضددية ،أمددا منهجيددة البحددث وإجراءاتدده الميدانيددة فنددد أُسددتخدم المددنهج الوصددفي باألسددلو المسددحي
لحل مشكلة البحث وقد أُستخدم مقياس التوافدق النفسدي ومقيداس الضدب  ،أمدا عدرض النتدائج وتحليلهدا
ومناقشتها فند ظهرت من خالل النتائج وجود عالقة إرتباطية معنويدة بدين التوافدق النفسدي االجتمداعي
ومركز الضب .
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الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:

أُس ددتخدم الباح ددث الم ددنهج المس ددحي الوص ددفي بإح دددى ص ددوره إرتب ددا نبد د ار لمالءمت دده ال د دراض

الدراسة.
مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع العبي والعبات الكرة الطائرة في الجامعات الفلسطينية (الضدفة

الغربية) ،والمسجلين في االتحاد الرياضي للجامعدات الفلسدطينية والبدال عدددهم ( )002العبدًا والعبدة

للفصل الدراسي االول من العام الدراسي .0209/0202
عينة الدراسة:

اجريدت الد ارسدة علدى عيندة مدن العبدي والعبدات الكدرة الطدائرة فدي الجامعدات الفلسدطينية قوامهددا

( )20العبًا والعبة تم اختيارها بالطرينة العمدية والتي تمثل ما نسبته ( )%02من مجتمع الدراسة.
أداة الدراسة:

اشتملت الدراسة الحالية على اداتين وهما:

أ.

أداة التواف ددق النفس ددي االجتم دداعي :ق ددام الباح ددث بتص ددميم أداة الد ارس ددة بع ددد االط ددالت عل ددى األد

التربددول والمتمثددل فددي الد ارسددات السددابنة التددي تناولددت موضددوت التوافددق النفسددي االجتمدداعي مثددل

د ارسددة الشددمرل ( ،)Shammari,2012فنددد تكونددت أداة الد ارسددة فددي صددورتها النهائيددة م دن 00
فنرة تم صيا تها باالتجاه االيجابي بعد اجراء صدق المحكمين واستبعاد خمس فندرات ،وتتطلدب
االسددتجابة عليهدداعلى سددلم ليكددرت الخماسددي كمددا يددتتي( :موافددق بدرجددة مرتفعددة جدددا  0درجددات،
موافددق بدرجددة مرتفعددة  4درجددات،موافق بدرجددة متوسددطة  3درجددات ،يددر موافددق بدرجددة مرتفعددة
درجتين ،ير موافق بدرجة مرتفعة جدا درجة واجدة).
 .مقيداس دافعيدة االنجداز الرياضدي :قدام الباحدث باسدتخدام مقيداس دافعيدة االنجداز الرياضدي المعددد
مسددبنا مددن قبددل عبددد الرضددا ) ،(Abdul Reda,2005والددذل تددم تطبيندده فددي البيئددة العراسيددة إذ

تكددون المقيدداس مددن  30فندرة تددم صدديا تها باالتجدداه االيجددابي وتتمثددل االسددتجابة عليهددا علددى سددلم
استجابي رباعي كمدا يدتتي( :تنطبدق عليده بدرجدة كبيدرة  4درجدات ،تنطبدق عليده بدرجدة متوسدطه
 3درجات ،تنطبق عليه بدرجة قليلة  0درجة ،ال تنطبق عليه درجة واحدة).
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الشروط العلمية ألداتي الدراسة:

الصدق:

فيمددا تعلددق ف ددي مقيدداس التوافددق النفسد دي االجتمدداعي ل دددى العبددي والعبددات الكد درة الطددائرة ف ددي

الجامعددات الفلسددطينية قددام الباحددث باس دتخدام الصدددق البدداهرل (صدددق المحكمددين( وذلددب مددن خددالل

عرضده علدى مجموعدة مدن ذول الخبدرة وأصدحا

االختصداص فدي مجدال التربيدة الرياضدية فندد تكددون

المقيداس فدي صدورته األوليددة مدن  32فندرة فدي حددين تكدون المقيداس فدي صددورته النهائيدة مدن  00فندرة

بعددد اسددتبعاد خمددس فن درات وللتتك ددد مددن ذلددب قددام الباحددث باس ددتخدام صدددق اإلتسدداق الددداخلي وذل ددب

باسدتخ ار معامدل إرتبددا بيرسدون بدين كددل فندرة مدع الدرجددة الكليدة إذ تراوحدت القدديم مدا بددين (- %22

 )%92وكانت دالة احصائيا وهذا دل أن االختبار صادق لما وضع ألجله.

أمدا مقيداس دافعيدة االنجداز فنددد قدام الباحدث باسدتخدام صدددق االتسداق الدداخلي وذلدب باسددتخ ار

معامل إرتبا بيرسون بين كل فنرة مع الدرجة الكليدة إذ تراوحدت القديم مدا بدين ( )%22- %02وهدذا
دل على ان االختبار صادق لما وضع ألجله.
الثبات:

من اجل التحنق من بات المقياسيين قدام الباحدث باسدتخ ار معامدل اإلتسداق الدداخلي باسدتخدام

معادلة كرونباخ الفا إذ كانت سيمته ( )2.29لمقياس التوافق النفسي االجتماعي ،في حدين بلد معامدل
الثبددات لمقيدداس دافعيددة االنجدداز الرياضددي ( ) 2.22وهددذه القدديم تدددل علددى ان المقياسدديين علددى درجددة
عالية من الثبات ويصلحان للتطبيق في البيئة الفلسطينية ويفيا أل راض الدراسة.
نتائج الدراسة

النتائج المتعلقة بالتساؤل األول والذي ينص على :ما مستتوى التوافتق النفستي االجتمتاعي

لدى العبي والعبات الكرة الطائرة في الجامعات الفلسطينية؟

لزجابدة عددن التسددا ل االول تددم اسددتخ ار المتوسدطات الحسددابية واالنح ارفددات المعياريددة ومسددتوى

التوافق النفسي االجتماعي لدى العبي والعبات الكرة الطائرة في الجامعدات الفلسدطينية ،والجددول رقدم
( )0بين ذلب.
ومن أجل تفسير نتائج تسا ل الدراسة الثاني وبناء على دراسة العتيبي ()AL-Otaibi,2012
ودراسة السالمي ( ،) Al-Salami,2008اعتمدت المتوسطات الحسابية ،وذلب من خالل تحد د
المدى بين أقصى درجة ( )0وأدنى درجة ( )0والنسمة على أقصى درجة على النحو اآلتي- 0:
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( 2.22=0/4 ،4=0طول الفئة) ،مثال ،4.02=2.22-0 :وبذلب يكون التدر واألوزان النسبية
للتفسير على النحو اآلتي:
  0 - 4.20درجات درجة مرتفعة جدا. - 3.40 -أقل من  4.02درجة مرتفعة.

  - 0.02أقل من  3.42درجة متوسطة.  - 0.22أقل من 0.02درجة منخفضة. -اقل من  0.22درجة منخفضة جدا.

الجدول( :)1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى العبي
والعبات الكرة الطائرة في الجامعات الفلسطينية مرتبة تنازليا

الرتبة

الرقم

الفقرات

0
0
3
4
0
0
2
2
9
02
00
00
03
04
00
00
02
18
19
20
21
00
03
04
00

0
2
0
00
0
00
00
21
04
03
00
00
18
02
0
4
20
00
2
03
02
9
04
3
19

اعمل على تكوين عالقات جد دة مع زمالئي في الفرق االخرى.

اشعر باالرتيا عندما اشار مع زمالئي الالعبين.
اصغي لرأل زمالئي الطال بما هو صحيح.
اعتذر لو اخطات بحق زمالئي.
افر عندما أستنطب اهتمام الالعبين في الفرق االخرى.
اهتم بزمالئي بان اعاملهم باحترام.
أحب البناء مع زمالئي في الفريق أطول وقت ممكن.
افتخر بانتمائي لفريني الجامعي.
ق
تربطني الصداقة األخوية بزمالئي من الفر األخرى.
اعتذر لو اخطات بحق زمالئي في الفرق األخرى.
استعيد هدوئي بعد زوال سبب االستثارة.
اشار زمالئي في حل مشكالتهم.
أكون هادئا في المواق المحرجة في المباريات.
يندر االخرون مستوال في البطوالت.

اشار زمالئي في الفرق الرياضية االخرى في المناسبات االجتماعية.

اشار زمالئي الطلبة الرياضيين في المناسبات االجتماعية.
تندم إدارات الجامعات الدعم لالعبي والعبات في الفرق الجامعية.

استعين بزمالئي االخرين في كثير من االمور.
كثي ار ما تتناطع ارائي مع زمالئي الالعبين في التدريب.
تراودني المخاوف في أ ناء المنافسات الرياضية.
أحب أن أتمرن بعيدا عن األنبار.
أحب ان أتمرن بمفردل.
خجلي بعدني عن المناسبات االجتماعية.
اتردد في الكالم عندما اتواجد مع الفرق الجد دة.
اشعر بالخجل عند الحد ث مع اآلخرين.
المتوس الكلي للتوافق
411

المتوسط
الحسابي
4.25
4.21
4.15
4.07
4.06
4.04
4.03
4.00
3.96
3.94
3.90
3.86
3.83
3.79
3.78
3.76
3.63
3.60
3.38
3.38
3.24
3.08
3.07
2.97
2.94
3.72

االنحراف
المعياري
2.868
1.061
2.914
1.105
1.086
2.985
1.048
1.075
2.956
1.073
1.009
1.066
1.126
1.034
1.064
1.028
1.250
1.070
1.168
1.192
1.295
1.451
1.495
1.087
1.423
2.445

المستوى
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متوس
متوس
متوس
متوس
متوس
متوس
متوس
متوس
متوس
مرتفع
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يشددير الجدددول ( )0إلددى أن المتوس د الكلددي للتوافددق النفسددي واالجتمدداعي لدددى العبددي والعبددات

الكرة الطائرة في الجامعدات الفلسدطينية بلد ( ،)3.20وجداء بمسدتوى مرتفدع ،فدي حدين أن المتوسدطات
الحسددابية للتوافددق النفسددي االجتمدداعي لدددى العبددي والعبددات الك درة الطددائرة فددي الجامعددات الفلسددطينية،
تراوحددت بددين ( 0.94و )4.00إذ جدداءت الفن درة (اعمددل علددى تكددوين عالقددات جد دددة مددع زمالئددي فددي

الفددرق االخددرى ).بالرتبددة األولددى بددتعلى متوسد د حسددابي بل د ( )4.00وبمسددتوى مرتفددع تالهددا الفند درة
(اشعر باالرتيا عندما اشار مع زمالئي الالعبين ).بمتوس حسابي ( )4.00وبمستوى مرتفدع ،فدي

حين جاءت الفنرة (اشعر بالخجل عند الحدد ث مدع اآلخدرين ).بالرتبدة األخيدرة بتقدل متوسد حسدابي
( )0.94وبمستوى متوس .

النتائج المتعلقة بالتساؤل الثتاني والتذي يتنص علتى :متا مستتوى دافعيتة االنجتاز الريا تي

لدى العبي والعبات الكرة الطائرة في الجامعات الفلسطينية؟

لزجابدة عدن التسدا ل الثداني تدم اسدتخ ار المتوسدطات الحسدابية واالنح ارفدات المعياريدة ومسدتوى

دافعية االنجاز الرياضي لدى العبدي والعبدات الكدرة الطدائرة فدي الجامعدات الفلسدطينية ،والجددول ()0
ين ذلب.
ومن أجل تفسدير نتدائج تسدا ل الد ارسدة اعتمددت المتوسدطات الحسدابية ،وذلدب مدن خدالل تحد دد
المدددى بددين أقصددى درجددة ( )0وأدنددى درجددة ( )0والنسددمة علددى أقصددى درجددة علددى النحددو اآلتددي-4:

( 2.20=4/3 ،3=0ط ددول الفئ ددة) ،مث ددال ،3.00=2.20-4 :وب ددذلب يك ددون التددددر واألوزان النس ددبية
للتفسير على النحو اآلتي:

  4 - 3.00درجات درجة مرتفعة.  - 0.02أقل من  3.00درجة متوسطة.  - 0.20أقل من  0.02درجة منخفضة. -اقل من  0.20درجة منخفضة جدا.

الجدول( :)2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى دافعية االنجاز الريا ي لدى العبي
والعبات الكرة الطائرة في الجامعات الفلسطينية مرتبة تنازليا

الرتبة

الرقم

الفقرات

0
0
3

4
0
00

أفضل ممارسة رياضتي والتنافس فيها على أل عمل اخر.
انا اصمم عل الفوز على الر م من صعوبة الفريق المنافس.

اسعى دائما الى ان اكون في مستوى الالعبين المتميزين.
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المتوسط
الحسابي
3.56
3.51
3.51

االنحراف
المعياري
2.748
2.856
2.712

المستوى
مرتفع
مرتفع
مرتفع
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الرتبة

الرقم

الفقرات

4
0
0
2
2
9
02
00
00
03

02
0
0
00
02
09
04
00
00
02

04

03

00

00

00
02

02
00

02
09
02
00
00
03

02
30
0
00
02
03

04

00

00
00
02
02
09

04
2
32
9
3

ريحني فوز فريني في أل منافسة دخل فيها.
احلم بالمركز والمكانة العالية في المجتمع الرياضي.
لديه الرغبة في التفوق واالنجاز بالكرة الطائرة.
انضمامي الى فريق النادل هدف مهم في حياتي.
اتوقع ان يفتح لي االنجاز العالي ابوا المستنبل.
ار ب ان أضحى من اجل تحنيق هدفي الرياضي.
لدل نة بنفسي وبفريني في الفوز.
احاسب نفسي عما قمت به من اخطاء.
همني مواصلة اللعب مع زمالئي في الفريق.
انا متفائل جدا في مستنبلي الرياضي.
اعتند ان النجا في البطوالت الرياضية تتسس على الكفا
والتضحية.
ارى ان الكرة الطائرة شيء مميز مثير يستدعي االستمرار في
مزاولتها على الر م من الصعوبات.
اخط نشاطاتي تجاه تحنيق مستنبلي الرياضي.
انا أجد ان مستنبلي مع النادل الذل العب له.
ابتعد عن الصعا التي اعرف ان الالعبين االخرين فشلوا في
اجتيازها.
ال اهتم بمنارنة مستوى ادائي بمستوى اداء الالعبين االخرين.
اشعر بالملل من التدريب لفترة طويلة.
اشعر بخوف شد د عندما اواجه خصوما اقوياء.
أخشى الهزيمة قبل ان تبدأ المباراة وفي ا نائها.
ابتعد عن الجدية في التدريب كي ال اصا باذى.
ال ار ب في التدريب لوقت اطول او بجهد أكبر من زمالئي
الالعبين.
اشعر بالخوف واالربا عندما العب امام جمهور كبير.
اتوقع الفشل في كل ما اريد القيام به من اعمال.
افتنر الى الثنة في ادائي في ا ناء المباريات.
ألنى اللوم على االخرين عند فشلي.

32

09

30

2

أحب ان اكون على منصة االحتيا عندما نلعب مع فرق قوية.

انا من النوت الذل يستسلم بسهولة عند مواجهة بع
الصعوبات.
اشعر بان جميع الالعبين ضدل.
المتوس الكلي لدافعية االنجاز الرياضي

المتوسط
الحسابي
3.49
3.47
3.47
3.42
3.36
3.36
3.32
3.28
3.26
3.26

االنحراف
المعياري
0.671
2.712
2.839
2.687
2.844
2.775
2.885
2.892
2.934
2.822

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

3.25

1.031

مرتفع

3.25

2.960

مرتفع

3.21
3.14

2.918
2.969

مرتفع
مرتفع

3.00

1.151

مرتفع

2.88
2.86
2.86
2.78
2.78

1.174
1.079
1.052
2.996
1.038

متوس
متوس
متوس
متوس
متوس

2.75

1.058

متوس

2.74
2.56
2.50
2.49
2.36

1.061
1.099
1.126
1.199
1.117

متوس
متوس
متوس
متوس
متوس

2.35

1.177

متوس

2.29
3.04

1.192
2.346

متوس
مرتفع

المستوى

يشددير الجدددول ( ) 0أن المتوس د الكلددي لدافعيددة االنجدداز الرياضددي لدددى العبددي والعبددات الك درة

الط ددائرة ف ددي الجامع ددات الفلس ددطينية بلد د ( ،)3.24وج دداء بمس ددتوى مرتف ددع ،ف ددي ح ددين أن المتوس ددطات
الحسددابية لدافعيددة االنجدداز الرياضددي لدددى العبددي والعبددات الك درة الطددائرة فددي الجامعددات الفلسددطينية،

تراوحددت ب ددين ( )3.42 0.09فن ددد جدداءت الفند درة (لدي ددة الرغبددة ف ددي التف ددوق واالنجدداز بد دالكرة الط ددائرة).
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بالرتبددة األولددى بددتعلى متوس د حسددابي ( )3.42وبمسددتوى مرتفددع تلتهددا الفن درة (انضددمامي الددى فريددق

النادل هدف مهم في حياتي ).بمتوس حسابي بل ( )3.40وبمسدتوى مرتفدع ،فدي حدين جداءت الفندرة

(اشددعر بددتن جميددع الالعبددين ضدددل ).بالرتبددة األخي درة بتقددل متوس د حسددابي بل د ( )0.09وبمسددتوى
متوس .

النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث والتذي يتنص علتى :هتل توجتد فتروق تات داللتة احصتائية

عند مستوى الداللة ( ).0.0=αفي مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى العبي والعبات الكرة
الطائرة في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغيري الجنس والجامعة؟
أوال :الجنس

لزجابة عن هذا التسا ل تم استخ ار المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريدة واختبدار “ت

للعينددات المسددتنلة ف ددي مسددتوى التوافددق النفس ددي االجتمدداعي ل دددى العبددي والعبددات الكد درة الطددائرة ف ددي

الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجنس ،والجدول ( )3بين ذلب:

الجدول ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار"ت" للعينات المستقلة في مستوى التوافق
النفسي االجتماعي لدى العبي والعبات الكرة الطائرة في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغيري الجنس
المقياس

الجنس

العدد

36
العب
التوافق النفسي
االجتماعي
36
العبة
*دال إحصائيا عند مستوى (.)2.20 ≤ α

المتوسط
الحسابي
3.94
3.50

االنحراف
المعياري
2.301
2.460

قيمة "ت"

درجات
الحرية

الداللة
اإلحصائية

4.829

70

*.000

يشددير الجدددول ( )3إلددى ان سيمددة ت للدرجددة الكليددة لمقيدداس التوافددق النفسددي االجتمدداعي بلغددت

( )4.209وهددي سيمددة دالددة احصددائيا ،أل اندده توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي مسددتوى التوافددق
النفسي االجتماعي لدى العبي والعبات الكدرة الطدائرة فدي الجامعدات الفلسدطينية تبعدا لمتغيدر الجدنس،
وجدداءت الفددروق لصددالح الددذكور بمتوس د حسددابي أعلددى مددن اإلندداا ،أل أن مسددتوى التوافددق النفسددي

االجتماعي لدى الذكور أعلى من اإلناا.
ثانيا :الجامعة

لزجابددة عددن هددذا التسددا ل تددم اسددتخ ار المتوسددطات الحسددابية واالنح ارفددات المعياريددة لمسددتوى

التوافق النفسي االجتماعي لدى العبي والعبات الكرة الطدائرة فدي الجامعدات الفلسدطينية تعدزى لمتغيدر
الجامعة ،والجدول ( )4بين ذلب:
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الجدول ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى العبي
والعبات الكرة الطائرة في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجامعة

الجامعة
جامعة فلسطين التننية – خضورل
الجامعة العربية االمريكية
جامعة النجا الوطنية
المجموت

العدد
24
24
24
72

المتوسط الحسابي
3.84
3.75
3.56
3.72

االنحراف المعياري
2.412
2.493
2.3972
2.4452

يشير الجدول ( )4الى وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية لمستوى التوافق النفسي

االجتماعي لدى العبي والعبات الكرة الطائرة في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجامعة،
ولمعرفة داللة هذه الفروق تم إجراء اختبار تحليل التبا ن األحادل ()One Way ANOVA

والجدول ( )5بين ذلب:

الجدول ( :)0نتائج تحليل التباين األحادي ( )One-Way ANOVAلمستوى التوافق النفسي االجتماعي
لدى العبي والعبات الكرة الطائرة في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجامعة

المقياس

مصدر التباين

مجموع المربعات

التوافق النفسي
االجتماعي

بين المجموعات
خالل المجموعات
المجموت

2.973
13.112
14.086

درجات
الحرية
2
69
71

متوسط
المربعات
2.487
2.190

قيمة
"ف"

2.561

الداللة
اإلحصائية
2.085

يشير الجدول ( )0الى ان سيمة ف للدرجة الكلية لمقياس التوافق النفسي االجتماعي تبعا

لمتغير الجامعة بلغت ( )0.000وهي سيمة ير دالة احصائيا ،أل انه ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية في مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى العبي والعبات الكرة الطائرة في الجامعات

الفلسطينية تبعا لمتغير الجامعة.

النتائج المتعلقة بالتساؤل الرابع والذي ينص على :هل توجد فروق تات داللة احصائية عند

مستوى الداللة ( ) .0.0=αفي دافعية االنجاز الريا ي لدى العبي والعبات الكرة الطائرة في
الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغيري الجنس والجامعة؟

أوال :الجنس

لزجابة عن هذا التسا ل تم استخ ار المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار “ت

للعينات المستنلة في مستوى دافعية االنجاز الرياضي لدى العبي والعبات الكرة الطائرة في

الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغيرل الجنس ،والجدول ( )0بين ذلب:
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التوافق النفسي واالجتماعي....

الجدول ( :)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار"ت" للعينات المستقلة في مستوى دافعية
االنجاز الريا ي لدى العبي والعبات الكرة الطائرة في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغيري الجنس
المقياس

الجنس

العب
دافعية االنجاز
الرياضي
العبة
*دال إحصائيا عند مستوى (.)2.20 ≤ α

المتوسط
الحسابي
3.15
2.93

العدد
36
36

االنحراف
المعياري
.379
.275

قيمة "ت"

درجات
الحرية

الداللة
اإلحصائية

2.757

70

*.007

يشير الجدول ( )0إلى ان سيمة ت للدرجة الكلية لمقياس دافعية االنجاز الرياضي بلغت

( )0.202وهي سيمة دالة احصائيا ،أل انه توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى دافعية
االنجاز الرياضي لدى العبي والعبات الكرة الطائرة في الجامعات الفلسطينية تبعا لمتغير الجنس،
وجاءت الفروق لصالح الذكور بمتوس

حسابي أعلى من اإلناا ،أل أن مستوى دافعية االنجاز

الرياضي لدى الذكور أعلى من اإلناا.
ثانيا :الجامعة

لزجابة عن هذا التسا ل تم استخ ار

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى

دافعية االنجاز الرياضي لدى العبي والعبات الكرة الطائرة في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير
الجامعة ،والجدول ( )2بين ذلب:

الجدول ( :)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى دافعية االنجاز الريا ي لدى العبي
والعبات الكرة الطائرة في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجامعة

الجامعة
جامعة فلسطين التننية – خضورل
الجامعة العربية االمريكية
جامعة النجا الوطنية
المجموت

العدد
24
24
24
72

المتوسط الحسابي
3.06
3.18
2.89
3.04

االنحراف المعياري
2.306
2.393
2.276
.346

يشير الجدول ( )7الى وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية لمستوى دافعية االنجاز

الرياضي لدى العبي والعبات الكرة الطائرة في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجامعة ،ولمعرفة
داللة هذه الفروق تم إجراء اختبار تحليل التبا ن األحادل ( )One Way ANOVAوالجدول ()2
بين ذلب:
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الجدول ( :)8نتائج تحليل التباين األحادي ( )One-Way ANOVAلمستوى دافعية االنجاز الريا ي
لدى العبي والعبات الكرة الطائرة في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجامعة

المقياس

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات
التوافق النفسي
خالل المجموعات
االجتماعي
المجموت
*دال إحصائيا عند مستوى (.)2.20 ≤ α

1.037
7.464
8.501

درجات
الحرية
2
69
71

متوسط
المربعات
2.518
2.108

قيمة
"ف"

4.792

الداللة
اإلحصائية
*2.011

يشير الجدول ( )2الى ان سيمة ف للدرجة الكلية لمقياس مستوى دافعية االنجاز الرياضي

تبعا لمتغير الجامعة بلغت ( )4.290وهي سيمة دالة احصائيا ،أل انه ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية في مستوى دافعية االنجاز الرياضي لدى العبي والعبات الكرة الطائرة في الجامعات
الفلسطينية تبعا لمتغير الجامعة ،ولمعرفة لمن تعود الفروق تم اجراء اختبار شافيه للمنارنات البعدية
والجدول ( )9بين ذلب:

الجدول ( :)9اختبار شافية للمقارنات البعدية لمعرفة داللة الفروق في دافعية االنجاز الريا ي لدى
العبي والعبات الكرة الطائرة في الجامعات الفلسطينية تبعا لمتغير الجامعة.

الجامعة
جامعة فلسطين التننية – خضورل
الجامعة العربية االمريكية

الجامعة العربية االمريكية
-0.11425

جامعة النجاح الوطنية
0.17742
*0.29167

يشدير الجدددول( )9الددى وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي مسددتوى دافعيددة االنجدداز الرياضددي

لدى العبي والعبات الكرة الطائرة في الجامعات الفلسطينية تبعا لمتغير الجامعدة وجداءت الفدروق بدين
العبددي والعبددات جامعددة النجددا الوطنيددة والجامعددة العربيددة االمريكيددة ،وجدداءت الفددروق لصددالح طلبددة

الجامعة العربية االمريكية.
النتائج المتعلقة بالتساؤل الخامس والذي ينص على :هل توجد عالقة تات داللتة احصتائية

عند مستوى الداللة ( ).0.0 ≤ αبين ال توافق النفسي االجتماعي ودافعية االنجاز الريا تي لتدى
العبي والعبات الكرة الطائرة في الجامعات الفلسطينية؟

لزجابددة عددن هددذا التسددا ل تددم اسددتخ ار المتوسددطات الحسددابية واالنح ارفددات المعياريددة ومعامددل

إرتبا بيرسون بين مستوى التوافق النفسي االجتماعي ومستوى دافعية االنجداز الرياضدي لددى العبدي
والعبات الكرة الطائرة في الجامعات الفلسطينية ،والجدول ( )02بين ذلب:
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التوافق النفسي واالجتماعي....

الجدول ( :)1.المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل إرتباطية بيرسون بين التوافق النفسي
االجتماعي ودافعية االنجاز الريا ي

المقياس

المتوسط الحسابي

3.72
التوافق النفسي االجتماعي
3.04
دافعية االنجاز الرياضي
*دال إحصائيا عند مستوى (.)2.20 ≤ α

االنحراف المعياري
2.445
2.346

معامل إرتباطية
بيرسون
*0.609

يش ددير الج دددول ( )02ال ددى وج ددود عالق ددة إرتباطي ددة موجب ددة دال ددة إحص ددائيا ب ددين التواف ددق النفس ددي
ودافعية االنجاز الرياضي لدى العبي والعبات الكرة الطائرة في الجامعات الفلسطينية ،إذ بلد معامدل

إرتبددا بيرسددون ( ،)2.029وهددي سيمددة مرتفعددة لزرتباطيددة (أكبددر مددن  ،)2.02وهددي عالقددة إرتباطيددة
موجبة ،وتدل العالقة الموجبة على أن الزيادة في مستوى التوافق النفسي االجتماعي تزيد مدن مسدتوى

الدافعيدة لالنجدداز الرياضددي ،والعكددس الزيدادة فددي مسددتوى الدافعيددة لالنجداز الرياضددي تزيددد مددن التوافددق
النفسي االجتماعي .واالنخفاض فدي مسدتوى التوافدق النفسدي االجتمداعي يخفد

مدن مسدتوى الدافعيدة

لالنجدداز الرياضددي ،والعكددس االنخفدداض فددي مسددتوى الدافعيددة لالنجدداز الرياضددي يخف د

مددن التوافددق

النفسي.
مناقشة النتائج

مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل األول :أن المتوس الكلدي للتوافدق النفسدي االجتمداعي لددى

العبددي والعبددات الك درة الطددائرة فددي الجامعددات الفلسددطينية جدداء بمسددتوى مرتفددع ،ويعددزو الباحث دان هددذه
النتيجة الى المعرفة المكتسبة لدى الالعبين مسبناً حول التوافق النفسي واهميته لدى الرياضدين متدوفرة
وبش ددكل كبي ددر واالهتم ددام بد دالتوافق النفس ددي واالجتم دداعي كون دده يع ددد م ددن اه ددم المج دداالت الت ددي تطل ددب

االهتمددام بهددا نب د ار لمددا ترتددب عليدده مددن تلبي دة حاجددات االنسددان النفسددية واالجتماعيددة وهددو ندداتج عددن
العالقددات المتبادلددة بددين الفددرد والبيئددة الماديددة واالجتماعيددة المحددي به،وكددذلب طبيعددة المنطنددة والثنافددة
والوعي بتهمية التوافق النفسي واالجتماعي والبيئة الجامعيدة لهدا دور كبيدر فدي عمليدة التوافدق كمدا أن
طبيعة العادات والتناليد في الجامعة تكسب الالعبين والالعبات هذا التوافدق بسدبب التدتقلم الجدامعي ،

فضدالً عددن االنسددجام والتكيددع االيجددابي لزف دراد والثنددة بددالنفس والمندددرة علددى تحمددل المسددؤولية وتتفددق
هذه النتيجة مدع نتيجدة د ارسدة ( )Belaid,2017التدي بيندت وجدود درجدة مرتفعدة للتوافدق النفسدي لددى

الطلبة الممارسين للتربية البدنية والرياضية.
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مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الثتاني :أن المتوسد الكلدي لدافعيدة االنجداز الرياضدي لددى

العبدي و العبدات الكدرة الطدائرة فدي الجامعددات الفلسدطينية جدداء بمسدتوى مرتفدع ،ويعددزو الباحثدان هددذه
النتيجددة إلددى وجددود اهتمددام ل دددى الالعبددين بدافعيددة االنجدداز الرياضددية نتيج ددة لنددوة التددت ير فددي س ددلو
الالعبددين لمواجهددة التحددديات الرياضددية والميددول إلددى وضددع مسددتويات مرتفعددة فددي األداء والسددعي إلددى
ال عن كونها تعمل على استثارة الرغبات والتغلب على العقبات وممارسة مختلد
تحقينها فض ً

الحلدول

ألداء المهام الصعبة كما تمثل الطاقة التي تدفع به للمشاركة في المنافسات والتددريبات بشدكل أفضدل

وتنديم أفضل أداء فوجودها ضرورل لنجدا العمليدة التدريبيدة  ،وتتفدق هدذه النتيجدة مدع نتيجدة د ارسدة

( )Belaid,2017التدي بيندت وجدود درجدة مرتفعدة فددي دافعيدة االنجداز لددى الطلبدة الممارسدين للتربيددة
البدنية والرياضية.
مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث:

أوال :الجنس

توجد فدروق ذات داللدة إحصدائية فدي مسدتوى التوافدق النفسدي االجتمداعي لددى العبدي والعبدات

الكرة الطائرة فدي الجامعدات الفلسدطينية تبعدا لمتغيدر الجدنس ،وجداءت الفدروق لصدالح الدذكور بمتوسد

حسابي أعلدى مدن اإلنداا ،أل أن مسدتوى التوافدق النفسدي االجتمداعي لددى الدذكور أعلدى مدن اإلنداا،
ويعدزو الباحثدان هدذه النتيجدة إلدى اهتمدام الالعبددين الدذكور بكافدة المهدارات الرياضدية أكثدر مدن اإلندداا
باعتب ددار ب ددان األلع ددا

الرياض ددية تحت ددا إل ددى مه ددارات عالي ددة يمتلكه ددا ال ددذكور كم ددا أن الثن ددة وتحم ددل

المسدؤولية عنددد الددذكور قددد تكددون أعلددى وذلددب نتيجدة تعرضددهم للمواقد

المختلفددة فضدالً عددن االنسددجام

والوصول إلى التكيع والتعامل مع البيئة عند الذكور هو الذل يعطي هذا التوافدق كمدا أنهدم يمارسدون

الرياضة في أند تهم بالمكان الذ ن يعيشون فيه ،واتفنت هدذه النتيجدة مدع نتيجدة د ارسدة ()abd,2015

التددي بينددت وجددود فددروق معنويددة فددي مسددتوى التوافددق النفسددي لالعبددي الك درة الطددائرة .واختلفددت هددذه
الد ارسدة مددع د ارسدة ( )Al-Dhahri,2014التددي بيندت اندده ال توجدد فددروق فدي مسددتوى التوافدق النفسددي
واالجتماعي تبعا للجنس
ثانيا :الجامعة

ال توج ددد ف ددروق ذات داللدددة إحصدددائية فدددي مسدددتوى التوافدددق النفس ددي االجتم دداعي لددددى العبد ددي

والعبددات الك درة الطددائرة فددي الجامعددات الفلسددطينية تبعددا لمتغيددر الجامعددة ،وهنددا إن مددا تددوفره الجامعددات
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ع ددن ب دداقي الجامعددات مث ددل الجامع ددة العربي ددة األمريكي ددة وان االهتم ددام

بالجانب الرياضي في الجامعات الفلسطينية أكبر.
مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الرابع:

أوال :الجنس

توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي مسددتوى دافعيددة االنجدداز الرياضددي لدددى العب دي والعبددات

الكرة الطائرة فدي الجامعدات الفلسدطينية تبعدا لمتغيدر الجدنس ،وجداءت الفدروق لصدالح الدذكور بمتوسد

حسددابي أعلددى مددن اإلندداا ،أل أن مسددتوى دافعيددة االنجدداز الرياضددي لدددى الددذكور أعلددى مددن اإلندداا،

ويرى الباحثان بدان هدذه الفدروق جداءت مدن خدالل االهتمدام الدذل وليده الدذكور الدى الجاندب الرياضدي

عن اإلناا وان الالعبين الذكور نبرون إلى التربية البدنية والرياضدية بانهدا مهدارة مسدتنبلية ويمكدنهم

ال عددن العددادات
اكمددال المشدوار بهددا فددي المسددتنبل فددي حددين النب درة األنثويددة نب درة عكسددية تمامدًا .فض د ً
والتناليد التي لها دور كبير في التوافق وكذلب التعامدل مدع البيئدة الخارجيدة أدى إلدى إكسدا

الالعبدين

مهددارات نفسددية واجتماعيددة تمكددنهم مددن تهيئددة فددرص للوصددول إلددى االنجدداز بينمددا اإلندداا ال يمارسددن
الرياضددة إال داخددل الحددرم الجددامعي وكددذلب األع دراف والعددادات والتناليددد تحددد مددن تحنيددق االنجاز.وقددد

اختلفت هذه الدراسة مع دراسة) (Belaid, 2017التي بينت عدم وجدود فدروق بدين الالعبدين لدافعيدة
ممارسة التربية البدنية والرياضية في المرحلة الثانوية باختالف الجنس.
ثانيا :الجامعة

توجدد فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي مسددتوى دافعيددة االنجدداز الرياضددي لدددى العبددي والعبددات

الكدرة الطددائرة فددي الجامعدات الفلسددطينية تبعددا لمتغيدر الجامعددة ،وجدداءت الفدروق لصددالح طلبددة الجامعددة

العربيددة االمريكيددة ،ويعددزو الباحث دان هددذه النتيجدة الددى تنددديم الجامعددة الحددافز لدددى لالعبددين الرياضدديين
لتحنيق األهداف.وكذلب اإلمكانات الرياضية الموجودة لدد هم والمكافدتت التدي ينددمونها لالعبدين تدؤدل
إلى تحنيق الدافعية وبالتالي الوصول إلى االنجاز.

مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الخامس :وجود عالقة إرتباطيدة دالدة إحصدائيا بدين التوافدق

النفسي ودافعية االنجاز الرياضي لدى العبي والعبات الكدرة الطدائرة فدي الجامعدات الفلسدطينية ،وهدي

عالقة إرتباطية موجبة ،وتدل العالقة الموجبة على أن الزيدادة فدي مسدتوى التوافدق النفسدي االجتمداعي
زيدد مدن مسددتوى الدافعيدة لالنجداز الرياضددي ،والعكدس الزيددادة فدي مسدتوى الدافعيددة لالنجداز الرياضددي

تزيددد مددن التوافددق النفسددي االجتمدداعي .ويدددل ذلددب علددى أن التكيددع واالنسددجام ؤديددان إلددى االنجدداز
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وك ددذلب الثن ددة ب ددالنفس وتحم ددل المس ددؤولية لهم ددا دور كبي ددر واالنخف دداض ف ددي مس ددتوى التواف ددق النفس ددي
االجتماعي يخف

مدن مسدتوى الدافعيدة لالنجداز الرياضدي ،والعكدس االنخفداض فدي مسدتوى الدافعيدة

لالنجاز الرياضي يخف

من التوافق النفسي واالجتماعي،وهذا ددل علدى أنده نتيجدة العدادات والتناليدد

وكذلب عدم الثنة بالنفس ؤدل إلدى عددم الوصدول إلدى االنجداز وتتفدق هدذه النتيجدة مدع نتيجدة د ارسدة

 )(Belaid, 2017التددي بينددت وجددود عالقددة بددين الطلبددة لدافعيددة ممارسددة التربيددة البدنيددة والتوافددق
النفسي في الجوانب الرياضية في المرحلة الثانوية باختالف المتغيرات ،وكذلب اتفنت مع نتدائج د ارسدة
( )abd, 2015التدي بيندت وجدود عالقدة إرتباطيدة معنويدة بدين بعدد دافعيدة االنجداز الرياضدي لمقيداس
المهارات النفسية والبعد األسرل واالجتماعي لمقياس التوافق النفسي.
االستنتاجات

وفنا لنتائج الدراسة ومناقشتها توصل الباحثان الى االستنتاجات اآلتية:

 أن مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى عينة الدراسة كان مرتفعا. -أن مستوى دافعية االنجاز لدى عينة الدراسة كان مرتفعا.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في مسدتوى التوافدق النفسدي االجتمداعي لددى عيندة الد ارسدة تبعدالمتغير الجنس لصالح الذكور.

 ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي مسددتوى التوافددق النفسددي االجتمدداعي لدددى عينددة الد ارسددةتبعا لمتغير الجامعة.

 وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي مسددتوى دافعيددة االنجدداز لدددى عينددة الد ارسددة تبعددا لمتغيددرالجنس لصالح الذكور.

 وجدود فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي مسددتوى دافعيدة االنجدداز الرياضددي لدددى عينددة الد ارسددة تبعددالمتغير الجامعة لصالح طلبة الجامعة العربية االمريكية.
 ووجود عالقة إرتباطية طردية متوسدطة دالدة إحصدائيا بدين التوافدق النفسدي ودافعيدة االنجداز لددىعينة الدراسة.
التوصيات

في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها وصي الباحثان بما يتتي:

 .0تنمية المهارات النفسية واالجتماعية لدى العبي والعبات الفرق الرياضية الجامعية في
فلسطين.
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. ضرورة تنميه نافة الفوز عند الالعبين والالعبات.0
. اجراء دراسات مشابهه للدراسة الحالية على باقي االلعا الفرديه والجماعيه ولمختل االعمار.3
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