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مدى متاسك وتفاعل العيب فرق كرة القدم يف فلسطني

* رمزي رمسي جابر-كلية الرتبية البدنية والرياضة-جامعة االقصى-غزه-فلسطني

امللخـــ�ص:
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على مدى متا�سك وتفاعل العبي فرق كرة القدم يف فل�سطني وتفاعلهم.
ولتحقيق ذلك أ�جريت الدرا�سة على عينة ع�شوائية قوامها ( )60العبا من العبي الدوري الفل�سطيني املمتازة لكرة
القدم ،أ�ما جمتمع الدرا�سة فتكون من ( )400العب موزعني بني العبي قطاع غزة والعبي ال�ضفة الغربية ،وجلمع
بيانات الدرا�سة وحتقيق أ�هدافها ،مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي ملالءمته لطبيعة الدرا�سة ،ومقيا�س ا�ستقرار بنيان
وتفاعل الفريق الريا�ضي من ت�صميم "كارون و جراند" ( )1992وقام عالوي ( )1998باقتبا�سه وتعريبه
للغة العربية .
أ
أ
أ�ظهرت نتائج الدرا�سة �ن بعد و�ضوح الدور احتل املرتبة الوىل بوزن ن�سبي قدره ( ) 72.0والتي يعني
أ�ن و�ضوح الدور هو املكون املعريف لفهم كل العب لدوره ويعك�س درجة معرفة وفهم أالدوار بني أ�فراد الفريق
الريا�ضي مثل توقعات أالداء وم�سئوليات ومهام كل العب يف الفريق كاملهام وامل�سئوليات الدفاعية والهجومية
مثال ،بينما جاء بعد قبول الدور يف املرتبة الثانية بوزن ن�سبي قدره ( ) 73.7وهذا يعني أ�ن قبول الدور هو
املكون االنفعايل ألداء الدور – أ�ي املوافقة والر�ضا املرتبطان بالدور املعني لكل العب – أ�ي أ�ن الر�ضا ميثل قبول
الدور وااللتزام بتنفيذه ،.بينما احتل بعد أ�داء الدور املدرك املرتبة الثالثة أ
والخرية بوزن ن�سبي قدره ( )74.5
مما يدل على أ�ن أ�داء الدور املدرك ميثل اجلانب أ�لنزوعي أ�و ال�سلوكي ألداء الدور وهو مبثابة الدرجة التي يدرك
فيها الفريق الريا�ضي وكل فرد من أ�فراده أ�ن امل�سئوليات املحددة قد مت القيام بها أ�و تنفيذها.
 بينما أ�ظهرت نتائج املقيا�س ككل أ�ن درجة ا�ستقرار بنيان وتفاعل فرق كرة القدم يف فل�سطني كبريةلدى عينة البحث حيث و�صلت الن�سبة املئوية لال�ستجابة لديهم �إىل ( . )73.4%

* بريد الباحــث اإللكرتوني ramzy_Jaber@hotmail.com :
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Abstract :
This study aimed at identifying the extent of cohesion and interaction
of players with football teams in Palestine . To achieve this study was condd
ducted on a random sample of (60) players from from the Palestinian league
excellent football players, so the population of the study (400) players  were
divided among players from the Gaza Strip and West Bank. To collect the
data and to  achieve the goals of the study, the descriptive method wase used
to measure the stability of the interaction of architecture and design of the
sports team «Caron» and «Grand» (1992) and the Allawi
(1998), quoting the translation into the Arabic language.
- Results of the study showed that after a clear role came first relative weight
of (72.0), which means that a clear role is composed of knowledge to undd
derstand each player for the session reflects the degree of knowledge and
understanding of roles between the members of the team sports such as perfd
formance expectations, responsibilities and functions of each player in team
functions and responsibilities of defense The offensive example, while admd
mission came after the second round in the relative weight of (73.7), which
means that acceptance of the emotional component is to fulfill the role -the
approval and satisfaction associated with the particular role of each player- 
that is gratifying to accept the role and commitment to its implementation.  
However the performance came after the amazement ranked third and final
relative weight of (74.5), which means that the performance represented by
the perceived tendency or behavior of the performance of a role, which recod
ognizes the degree to which team sports and individual members of the specd
cific responsibilities have been carried out or implemented.
The whole scale results showed that the degree of stability of the interaction
of architecture and football teams in Palestine large

:املقدمة
 و�إىل وجود معايري،وتوعية هذا التفاعل ووظيفته
. حتكم هذا التفاعل
 ) �إىل أ�ن ممار�سة أالن�شطة2002 ( وي�شري م�صطفى
الريا�ضية غالب ًا ما تخلق داخل الفرد اال�ستقرار
النف�سي واالتزان العاطفي وذلك من خالل فعاليات
.أ�ن�شطتها املختلفة
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/5

من املدخل ال�سيكولوجي ميكن تعريف الفريق
الريا�ضي على أ�نه جمموعة من أالفراد يتفاعلون مع
بع�ضهم البع�ض تفاعال حركيا يف �إطار معايري حمددة
2002 ،من أ�جل حتقيق هدف ريا�ضي م�شرتك ( بكر
 وي�شري هذا التعريف �إىل �صفة اجلمع بني عدد.)3 :
، كما ي�شري أ�ي�ضا �إىل �صفة التفاعل بينهم،من أالفراد
2

?????? ?? ????? ??? ??? ????? ?????? ????? ??? ????:
رمزي جابر ،مدى متاسك وتفاعل  ،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)4العدد ( ،)1ص (2009 ،)138-121

و ي�شري عبد احلفيظ ،باهي (� )2001إىل أ�ن الفرق
التي تظل ثابتة �إىل حد ما عرب فرتة زمنية معينة
�ستكون أ�كرث متا�سكا وا�ستقرارا وجناحا ،وقد
أ�ظهرت نتائج بع�ض الدرا�سات التي أ�جريت يف هذا
املجال أ�ن اال�ستقرار اجلماعي ي�ؤدي �إىل متا�سكها .
وقد أ�و�ضح كال من راتب و آ�خرين ()2005
و�إ�سماعيل (� )2005إىل أ�ن هناك عوامل ل�ضمان
بنيان الفريق وهي :
 و�ضوح الدور (مهام ودور كل فرد بدقةوو�ضوح)
 قبول الدور ( الر�ضا ومدى قبول الدور) أ�داء الدور املدرك ( مبعنى اجلانب ال�سلوكي للدوروفق امل�سئولية املحددة لتنفيذ الدور)
وي�شري عبد احلفيظ ،باهي ( )2001نقال عن
"كارون" أ�ن التما�سك واال�ستقرار اجلماعي
مرتبطان معا ب أ��سلوب دائري مبعنى أ�نه كلما ازدادت
فرتة بقاء الفريق معا كلما كان ظهور التما�سك أ�كرث
احتماال ،وكلما أ��صبح الفريق أ�كرث متا�سكا ،كلما كان
اختيار أالع�ضاء لرتك الفريق أ�قل احتماال .
وي�ؤكد م�صطفى (� )2002إىل أ�ن ممار�س أالن�شطة
الريا�ضية داخل جماعات حيث امل�شاركة واالندماج
مع الزمالء ا آلخرين للن�شاط ،وتعترب الريا�ضية
و�سيلة هامة للتواجد والتفاعل االجتماعي بني
أ�ع�ضاء الفريق الواحد ومن ثم توطيد العالقات
ا إلن�سانية ا إليجابية بني خمتلف الالعبني ،كما ت�ؤدي
�إىل تعميق ح�س الوعي االجتماعي ،فعملية التفاعل
االجتماعي بني أالفراد ممار�سي أالن�شطة الريا�ضية
املختلفة هي أال�سا�س يف حتقيق أالهداف من ممار�سة
ذلك الن�شاط �سواء كان أ�ثناء ا إلعداد قبل املناف�سة
أ�و أ�ثناء املناف�سة املبا�رش مع مراعاة توطيد العالقات
االجتماعية اجليدة بني أالفراد العاملني يف ميادين
ا إلدارة والتدريب الريا�ضي .
وي�شري فوزي ،بدر الدين (� )2001إىل أ�ن العالقات
3
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التعاونية التفاعلية بني أ�ع�ضاء الفريق ت�ؤدي �إىل
زيادة جاذبيته ومن ثم متا�سكه ،أ�ما �إذا ات�سمت هذه
العالقات بالتناف�س فغالبا ما ي�ؤدي ذلك �إىل ظهور
ال�رصاعات بني أ�ع�ضاء الفريق ومن ثم ت�صدع كيانه
وتفككه .
أ
وي�شري م�صطفى (� )2002إىل �ن التفاعل ي�شري يف
الفريق الريا�ضي �إىل جمموعة العالقات التبادلية
بني أ�ع�ضائه داخل امللعب أ�و خارجه ،بحيث يتوقف
�سلوك كل منهم على �سلوك ا آلخرين ،كما ي�شار �إليه
أ�ي�ضا أ�نه عملية االت�صال التي حتدث بني الالعبني
وت�ؤدي �إىل ت أ�ثريات تبادلية �سواء كانت حركية أ�و
اجتماعية .وتتم عملية التفاعل �سواء كانت حركية أ�م
جماعية عن طريق ا إلدراك واال�ستجابة امل�ؤ�س�سة على
هذا ا إلدراك� ،إذ يتواجد الالعب يف و�سط جمموعة من
الزمالء أ�ع�ضاء الفريق ،وهذا الالعب جاهز بحكم
تكوينه الع�صبي والبدين ملالحظة ه�ؤالء الزمالء
والربط بني مالحظاته وردود أ�فعاله ،وميكن القول
أ�ن التفاعل قد بد أ� بني الالعب وفريقه عندما يبد أ� يف
ا�ستغالل تكوينه البدين والنف�سي يف مالحظة الزمالء
واال�ستجابة لهم نتيجة ملالحظتهم وا�ستجاباتهم له،
وبذلك يكون الطريق ممهدا لهذا الالعب للم�شاركة
يف فريقه بالطرق التي يرت�ضيها له هذا الفريق ،كما
تتبلور �شخ�صيته عن طريق هذا التفاعل .
ميكن القوا � إ َّن ،ف�إن الفريق الناجح هو الفريق الذي
يتميز بارتفاع م�ستوى االت�صال والتفاعل بني العبيه
�سواء كان هذا التفاعل حركيا أ�و اجتماعيا ،حيث �إن
ارتفاع م�ستوى االت�صال والتفاعل يف الفريق ي�ؤدي
بدوره �إىل ارتفاع امل�سئولية اجلماعية ،كما �إن �إجناز
الفريق هو حم�صلة الت�صال أ�ع�ضائه وتفاعلهم.
و�إذا ات�سمت العالقات بالتناف�س فغالبا ما ي�ؤدي �إىل
ظهور ال�رصاعات بني أ�ع�ضاء الفريق ومن ثم ت�صدع
كيانه وتفككه مما ي�ؤدي �إىل لعب غري تعاوين ،وعدم
اال�ستقرار ،وبالتايل �إىل الكراهية بني الالعبني مما
Published by Arab Journals Platform, 2020
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ي�ؤدي ذلك �إىل الهزائم (فوزي ،بدر الدين2001 ،
.)41 :

م�شكلة الدرا�سه:

يعترب ظاهرة متا�سك العبي الفرق الريا�ضية وتفاعلهم
عامه والعبي كرة القدم خا�صة من أالمور التي يجب
درا�ستها من جميع النواحي ،ملا لها من أ�ثر �إيجابي يف
تطور امل�ستوى الريا�ضي ،وحتقيق النتائج االيجابية،
وبدا الباحثون يف ال�سنوات أالخرية التوقف عند هذه
الظاهرة التي بدا االهتمام بها على امل�ستوى العربي
أ
والجنبي.
وهذا ما ي�ؤكده فوزي ،بدر الدين (  )2001أ�ن
التفاعل يظهر بو�ضوح يف فرق كرة القدم من خالل
عالقة الالعبني ب أ�نف�سهم.
ومن هنا تتمركز م�شكلة الدرا�سة يف التعرف على
درجة متا�سك العبي فرق كرة القدم الريا�ضية يف
فل�سطني وتفاعلهم .يف ظل ال�رصاعات الداخلية
للمجتمع الفل�سطيني .مما قد ي�ؤثر �سلبا على أ�داء
الدور املطالب به الالعب ومدى و�ضوح الهدف
وقبوله من قبل املدرب الريا�ضي.

أ�همية الدرا�سه:

 .1تكمن أ�همية الدرا�سة يف كونها أالوىل – يف حدود
علم الباحث التي تتناول مو�ضوع متا�سك العبي فرق
كرة القدم يف فل�سطني وتفاعلهم.
 .2ت�ساعد على توفري بع�ض املعلومات ،لتكون يف
متناول امل�سئولني القائمني على االحتاد الفل�سطيني
لكرة القدم ،ورمبا ي�ساهم من التعرف على أ�همية
درا�سة متا�سك العبي كرة القدم يف فل�سطني وتفاعلهم
ال �سيما يف الو�ضع الفل�سطيني الراهن املليء
باملناكفات ال�سيا�سية.
.3درا�سة �سيكولوجية الفريق الريا�ضي أ�مر ال غنى
عنه من أ�جل االرتقاء بال�سلوك الريا�ضي من جهة،
وزيادة فاعلية و�إنتاجية الفريق من جهة أ�خرى.
4
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 .4التعرف على طبيعة التفاعل بني أ�ع�ضاء الفريق،
حيث �إن التعرف على ن�شاط الفريق وطبيعة أ�فراده
ومنط التفاعل بني أ�ع�ضائه ،من أالمور التي متهد �إىل
درا�سة بنائه ونوع العالقات بني أ�فراده .

هدف الدرا�سة -:

 التعرف على درجة متا�سك العبي فرق كرة القدميف فل�سطني وتفاعلهم.

ت�سا ؤ�ل الدرا�سة -:

ما مدى متا�سك العبي فرق كرة القدم يف فل�سطني
وتفاعلهم ؟

امل�صطلحات امل�ستخدمة -:

.1متا�سك الفريق الريا�ضي� :إنَّه عملية ديناميكية
تنعك�س يف ميل أ�ع�ضاء الفريق للعمل معا  ،واحتادهم
يف �سعيهم نحو حتقيق أالغرا�ض أ
والهداف  ( .راتب،
. ) 375 : 1997
 .2الفريق الريا�ضي� :إنه جمموعة من أالفراد
يتفاعلون مع بع�ضهم البع�ض تفاعال حركيا يف �إطار
معايري حمددة من أ�جل حتقيق هدف ريا�ضي م�شرتك
( فوزي  ،بدر الدين . )15 : 2001 :
 .3متا�سك اجلماعة  :ي�شري التعريف التقليدي الذي
قدمه "ف�ستنجر" �إىل أ�نه حم�صلة القوى الناجتة التي
توجه أالفراد نحو اجلماعة  .أ�ما تعريف ( كارون
) أالكرث حداثة ينظر �إىل متا�سك اجلماعة على أ�نها
عملية دينامية تنعك�س يف ميل اجلماعة للعمل معا
واحتادهم يف �سعيهم نحو حتقيق أالغرا�ض أ
والهداف
(راتب. ) 433 : 1997،
 .4تفاعل أ�و وحده الفريق الريا�ضي  :نوعيه
العالقات بني أ�فراده والتجان�س الن�سبي بني كل العب
و آ�خر من أ�فراد الفريق ( عالوي. ) 137 : 2002 ،

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/5
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حدود الدرا�سه:

 .1املجال اجلغرايف  :أ�ندية الدرجة املمتازة لكرة
القدم يف فل�سطني.
 .2املجال الب�شري  -:اقت�رصت الدرا�سة على العبي
الدرجة املمتازة يف الدوري الفل�سطيني لكرة القدم
 .3املجال الزماين :أ�جريت الدرا�سة يف الفرتة
الزمنية الواقعة ما بني (� )2007/9/4إىل
(.)2008/5/1

االطار الزمني والدرا�سات ال�سابقه:
ا إلطار النظري :

ي�ؤكد «هومانز» يف كتابه عن ال�سلوك أ�همية الدوافع
النف�سية املفرو�ضة على اجلماعات يف تف�سري بناء
اجلماعة ،ويت�ضمن هذا الن�شاط التفاعل واملعايري
والعواطف التي تن� أش� عما هو اجتماعي وهو بذلك
يركز على أ��شكال ال�سلوك االجتماعي الذي يختلف
باختالف ال�شعوب واملجتمعات.وا إل�شارة �إىل وجود
علم النف�س االجتماعي ،فاالهتمام أال�سا�س لهذا
املجال هو عمليات الت أ�ثري االجتماعي يحدث عندما
ي�ست�سلم ا إلن�سان حلدث ،أ�و يف ح�ضور �إن�سان أ�و
أ�كرث مع ا آلخرين؛ ويتمالت أ�ثري االجتماعي على ثالثة
أ��شكال هي  -تفاعل �إن�سان مع �إن�سان  -تفاعل �إن�سان
مع جماعته  -تفاعل جماعة مع نف�سي (�إ�سماعيل،
.)136 : 2006
و أ�هم ما مييز ا إلن�سان عند ات�صاله ب�آخر ،هو التفاعل
الذي يعد أ��صل العمليات االجتماعية ،والتعاون هو
أ�حد املظاهر ا إليجابية للتفاعل االجتماعي (اخلويل،
.)199 : 1996
وال يعي�ش ا إلن�سان مبفرده مبعزل عن اجلماعة.
فا إلن�سان دائم التفاعل مع ا آلخرين �إذ يتعلم الفرد
يف غ�ضون ذلك كيف ي�ؤثر يف النا�س وكيف يت أ�ثر بهم،
ويكت�سب طرق التعبري عن انفعاالته ويتعلم اجتاهاته
ومعتقداته وقيمه وميوله ،ويتعلم ا آلداب التي
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تعارفت عليها اجلماعة وما تبيحه وما حترمه وغري
ذلك من خمتلف أ��ساليب و أ�مناط ال�سلوك االجتماعي
التي تهيئ له أ��سباب التكيف ال�شخ�صي مع اجلماعة
( عالوي) 168 : 1997 ،
وتقدم أالن�شطة الريا�ضية ظروفا ثرية للغاية لتحقيق
التعاون و�إك�سابه للممار�سني ،باعتبار أ�ن ا إلجنازات
الريا�ضية يف جمملها �إمنا هي ثمرة التعاون والت�آزر
بني الالعبني فيما بينهم ،كما أ�نها أ�ي�ضا نتاج تعاون
فريق من القادة (املدرب–املعاون–ا إلداري –
الطبيب  ..الخ ) ( اخلويل.)199-200 : 1996 ،
وهذا ما ت�ؤكده درا�سة «كليني» و«كر�سني» على
العالقة بني التما�سك والفوز يف املباريات ،وقد أ�و�صيا
ب�رضورة االهتمام بزيادة �شدة التفاعل ا إليجابي
داخل الفرق الريا�ضية واالهتمام بالقيادة الطبيعية
باعتبارها من أ�هم عوامل زيادة التما�سك وتوجيهه (
عوي�س ،الهاليل.) 257 : 1997 ،
وعند الدرا�سة التحليلية للعالقات ال�سائدة بني
أ�ع�ضاء أ�ية جماعة ،ف�إن �سلوك أ�و رد فعل يقوم
به الفرد يف اجلماعة بطريقة متعمدة وعن وعي
وتعقل نحو أ�ع�ضاء اجلماعة ،هو تعبري عن عالقة
داخل اجلماعة .من هذا املفهوم ميكن و�ضع كل
أ�نواع ال�سلوك التعاوين التباديل الذي بني أ�ع�ضاء
الفريق الريا�ضي خارج نطاق امللعب حتت ت�صنيف
العالقات االجتماعية يف الفريق ،ومن املفهوم نف�سه،
ميكن أ�ي�ضا و�ضع كل أ�نواع التحركات التعاونية
والتبادلية بني أ�ع�ضاء الفريق الريا�ضي ،وكذلك
التحركات التبادلية بينهم أ�ثناء التدريب واملباريات
حتت ت�صنيف العالقات احلركية يف الفريق .ومن
خالل هذه العالقات االجتماعية والعالقات احلركية،
ميكن درا�سة نوع وحجم و�شدة االت�صال والتفاعل
االجتماعي واحلركي يف الفريق (فوزي ،بدر الدين،
.)37 : 2001
وتنفرد اجلماعة بخا�صية التفاعل التي متيزها عن
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اجلميع ،ففريق كرة القدم باعتباره جماعة يتفاعل
أ�ع�ضا�ؤه فيما بينهم خالل التدريب واملباريات
من أ�جل حتقيق النتائج املرجوة ،وذلك بخالف
جمهور امل�شاهدين الذين يتجمعون مل�شاهدة املباراة
وين�رصف كل منهم �إىل حال �سبيله فور انتهائها،
فقد ظهر من مفهوم التفاعل جمموعه من التعريفات
التي ت�ضمنت االت�صال ،حيث ورد عن اجلماعة أ�نها
عدد من أالفراد يت�صل كل منهم با آلخرين ات�صاال
مبا�رشا عن طريق املواجهة ،أ�و أ�ن اجلماعة جمموعة
من أالفراد كل واحد منهم يف تفاعل م�ستمر مع
ا آلخرين من خالل االت�صال وجها لوجه .أ�و عن
اجلماعة أ�نها ن�سق مفتوح من التفاعل يحدد فيه
االت�صال بناء الن�سق االجتماعي لها ،وهذه التفاعالت
املتباينة متار�س ت أ�ثريها على هوية الن�سق ،وهكذا
اعترب أ�ن االت�صال بني أالفراد من أ�جل حتقيق هدف
م�شرتك مماثل للتفاعل يف اجلماعة ،فمن ال�صعب
وجود ات�صال بني عدد من أالفراد بدون تفاعل بينهم
والعك�س �صحيح .وي أ�خذ التفاعل الذي يحدث بني
أ�ع�ضاء أ�ي فريق ريا�ضي �صورا عديدة ،مثل التفاعل
احلركي والتفاعل الفكري والتفاعل الوجداين ،وكل
هذه أالمناط من التفاعل البد و أ�ن متيز أ�ي فريق
ريا�ضي ي�سعى �إىل حتقيق نتائج ( فوزي ،بدر الدين،
.) 17 – 16 : 2001
ومن هنا يجب علينا أ�ن نتعامل يف جمال الرتبية
البدنية والريا�ضة مع الفريق الريا�ضي باعتباره
مقابال للجماعة ال�صغرية ،وتعرف اجلماعة
ال�صغرية يف جمال علوم االجتماع ب أ�نها :فردان أ�و
أ�كرث يدخلون معا يف تفاعل اجتماعي لفرتة زمنية
منا�سبة ،وي�شرتكون يف الرغبة يف حتقيق هدف
م�شرتك (اخلويل.) 232 : 1996 ،
ويحدث التفاعل بني أ�ع�ضاء الفريق من خالل خم�س
مهارات أ��سا�سية تتم ح�سب الرتتيب التايل -:
 .1االت�صال � -:إن االت�صال املبا�رش واملكثف بني
6
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أ�ع�ضاء الفريق هو املحك أالول لعملية التفاعل بينهم،
ومن ثم ف�إن عدد مرات التدريب وكثافة وحدة تدريبية
للفريق من أ�جل تدعيم االت�صال بينهم هي املعول
أالول ،لتكوين التفاعل احلركي بينهم ،كما و�إن زيادة
فر�ص اللقاء بني أ�ع�ضاء الفريق خارج حدود امللعب
هي أ�ي�ضا من املحددات أالوىل يف تفاعلهم االجتماعي،
وي�ساعد االت�صال احلركي يف امللعب ،وكذلك االت�صال
االجتماعي خارج حدود امللعب ،على وحدة الفكر بني
أ�ع�ضاء الفريق ،والتو�صل �إىل ال�سلوك التعاوين خالل
التدريب واملباريات ،و�إىل التما�سك يف حاالت أالزمات
التي قد يتعر�ض لها الفريق.
أ
 .2التوقع  -:يعرف التوقع �نه اال�ستعداد العقلي
لال�ستجابة ملثري ،ف�سلوكنا دائما نحو ا آلخرين يكون
تبعا ملا نتوقعه منهم وتبعا ملا يتوقعونه منا ،فالعب
كرة القدم ميرر الكرة يف االجتاه والتوقيت الذي
يعتقد أ�ن زميله �سي�ستفيد من الكرة يف هذا املوقع
من الكرة ويف هذا التوقيت ،كما أ�ن نف�س الالعب قد
يجري يف اجتاه آ�خر بعد التمرير ،ألنه يتوقع أ�نه
االجتاه املنا�سب الذي يحتاج الزميل �إىل مترير الكرة
�إليه .وت�ؤدي معرفة أ�ع�ضاء الفريق لبع�ضهم البع�ض
�إىل التحكم يف �سلوكهم جتاه بع�ضهم طبقا ملا يتوقعه
كل منهم من ا آلخر.
� .3إدراك الدور  :تتعدد أالدوار التي ي�ؤديها الالعب
داخل امللعب وخارجه تبعا لتعدد املواقف التي يتعر�ض
لها ،وتزداد �إجادة الالعب أللدوار التي يقوم بها
كلما تكررت املواقف التي ت�ستدعي هذه أالدوار.و�إذا
أ�درك الالعب دوره االجتماعي يف الفريق ،و أ�دراك
أ�دوار زمالئه ومدربه كلما كان تفاعله االجتماعي
معهم أ�ف�ضل و أ�عمق.
 .4رموز االت�صال  :يتم االت�صال والتوقع ولعب
الدور بفاعلية عن طريق امل�شاركة ألع�ضاء الفريق.
 .5التقومي  :تتخلل العمليات أالربع ال�سابقة عملية
تقومي الالعب ل�سلوك زمالئه من ناحية ،وما ا�ستطاع
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/5
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أ�ن يح�صل عليه من �إ�شباع من ات�صاله بهم من ناحية
أ�خرى .ويف كل عملية من العمليات أالربع أ�ي�ضا
يقيم الالعب نف�سه ،وهذا التقييم يدور حول مدى
�إ�شباعه ومدى حتقيق أ�هدافه الذاتية التي ي�سعى
�إليها من خالل التفاعل( .فوزي ،بدر الدين:2001 ،
.)43–41
أ
وي�شري في�رش (� )1982إىل �ن مبادئ الدرا�سة يف
متا�سك الفريق هو التفهم للجماعة بينما ي�شري فرويد
 1922يف حتديده ملفهوم اجلماعة على أ�نها وحدة
القيم واملعايري التي توجه �سلوك كل فرد من أ�فراد
اجلماعة يف تفاعله مع ا آلخرين ومع البيئة املحيطة،
وهذه القيم واملعايري لها وظيفتان :
أالوىل  :أ�نها متثل �إطارا مرجعيا ين�سب أ�فراد اجلماعة
�سلوكهم �إليه ويحدد توقعاتهم من �سلوك زمالئهم.
الثانية  :أ�نها حتدد مكانة الفرد يف اجلماعة وذلك
مبقدار والئه لها ومت�سكه مبعايريها واتخاذها
حمددا حلياته وموجها ل�سلوكه.
وي�ؤكد «دوت�ش» ( )1960على وحدة الهدف الذي
ت�سعى �إليه اجلماعة وميثل ذلك أ�همية خا�صة فيما
ين� أش� بني أ�فراد اجلماعة من عالقات وتفاعل وعليها
فهي عالقات هادفة (عنان.)429 : 1995 ،
واملناف�سات الريا�ضية تتطلب التعاون بجانب
التناف�س ،و أ�بلغ مثال هو تعاون أ�فراد الفريق بع�ضا،
ملحاولة التناف�س مع الفريق ا آلخر ،ويف نف�س الوقت
التناف�س بع�ضهم مع البع�ض ا آلخر يف �إطار الفريق
الواحد لتحقيق أ�ف�ضل م�ستوى ممكن (عالوي،
.) 28 : 2002
ويت�ضمن مفهوم التفاعل معاين الن�شاط والقوة
والطاقة والتغيري ،وهذا ما أ��شار �إليه ليفني حيث أ�كد
على أ�همية تو�ضيح العمليات املرتبطة التي تت�ضمنها
اجلماعة ،فقد ركز على أ�هم أ�ن�شطة ودميومة التفاعل
هو عمليات التما�سك ( اخلويل.)232 : 1996 ،
و أ�خريا ي�ؤدي املدرب دورا هاما يف بناء الفريق
7
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الريا�ضي فعلى �سبيل املثال قد يالحظ مدرب ريا�ضي يف
ن�شاط ما أ�ن أ�ع�ضاء فريقه غري من�سجمني ،أ
والع�ضاء
اجلد مل يتعرفوا بعد على زمالئهم يف الفريق ،كذلك ال
توجد �صداقات قوية وحميمة بني أالع�ضاء .يف هذه
احلالة ي�ستطيع املدرب تطوير مفهوم الفريق ،حيث
يقوم بو�ضع خطة لتنمية العالقات االجتماعية بني
أالع�ضاء( .عبد احلفيظ ،باهي) 116 : 2004 ،
ومن أ�هم أال�س�س التي ميكن أ�ن يت�صف بها املدرب
الريا�ضي الناجح ما يلي -:
 القدرة على تنظيم املناق�شات و�إدارتها وت�شجيعأ�ع�ضاء اجلماعة على اال�شرتاك يف املناق�شات وعلى
تبادل ا آلراء وعلى التفاعل املثمر مع اجلماعة.
 القدرة على حماية أالقلية و�إقناع املتطرفني منأ�ع�ضاء اجلماعة بالعدول عن التطرف ،واحرتام
�شخ�صية كل فرد يف اجلماعة وا إلميان بقيمته.
 القدرة على التنظيم االجتماعي و�إقامة عالقاتاجتماعية ناجحة ( عوي�س ،الهاليل: 1997 ،
.)234
ويرى ك ُّل من �إخال�ص عبد احلفيظ ،وم�صطفى باهي
(  ) 2001أ�ن املدرب الريا�ضي ي�ؤدي دورا هاما يف
بناء الفريق ،حيث يقوم بو�ضع خطة لتقوية العالقات
االجتماعية بني أالع�ضاء مثل القيام ببع�ض الرحالت
وتنظيم امل�سابقات االجتماعية ،و�إقامة مباريات
ريا�ضية ،كذلك لت�شجيع أ�ع�ضاء الفريق على أ�جراء
مقابالت �شخ�صية مع بع�ضهم البع�ض ،والتعاون
وتبادل املعرفة ،و أ�ي�ضا ت�شجيعهم على أ�ن يظهروا
لباقي أ�ع�ضاء الفريق ما تعلموه .بهذه الطريقة
ي�ستطيع املدرب امل�ساهمة يف منو الوعي اجلماعي
واالت�صاالت واالعتماد املتبادل بني أ�ع�ضاء الفريق
مما ي�ساهم يف م�ساعدتهم على مواجهة ال�ضغوط
التي يواجهونها يف أ�ثناء املناف�سة ،فالالعب ميكن
أ�ن يح�صل على أالمن النف�سي عن طريق معرفة أ�ن
أ�ع�ضاء الفريق �سوف يتفهمون ا�ستجابته للموقف (
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عبد احلفيظ ،باهي.) 70 : 2001 ،
حيث يرى( فوزي ،بدر الدين� ) 2001 ،إن العالقات
احلركية واالجتماعية التبادلية بني أ�ع�ضاء الفريق
داخل امللعب وخارجه البد و أ�ن تقرتن مبجموعة
من أالحداث والتدعيمات املوجبة وال�سالبة ،وهذه
االقرتانات بنوعها من � أش�نها أ�ن ت�سفر عن عالقات
موجبة و أ�خرى �سالبة بني أ�ع�ضاء الفريق ،وهذه
العالقات املتنوعة ت�سفر عن تنظيم داخلي مميز
للفريق عن �سائر الفرق أالخرى املمار�سة لنف�س
الن�شاط.

الدرا�سات ال�سابقة املرتبطة:

 درا�سة جابر و املجدالوي عام ( ) 2006بعنوان «مدى متا�سك الفرق الريا�ضية بكرة
القدم مبحافظات قطاع غزة
هدفت الدرا�سة �إىل قيا�س متا�سك فرق كرة القدم
مبحافظات قطاع غزة .ولتحقيق ذلك أ�جريت
الدرا�سة على عينة قوامها (  ) 50العبا من الفريق
أالول ب أ�ندية الدرجة املمتازة ،وقد مت ا�ستخدام
املنهج الو�صفي ،وجلمع بيانات الدرا�سة وحتقيق
أ�هدافها ،مت ا�ستخدام مقيا�س متا�سك الفريق
الريا�ضي من ت�صميم حممد ح�سن عالوي ( 1998
) و أ�ظهرت النتائج أ�ن درجة متا�سك الفرق الريا�ضية
املمار�سة لريا�ضة كرة القدم يف فل�سطني كانت كبرية
لدى العبي عينة البحث حيث و�صلت الن�سبة املئوية
لال�ستجابة لديهم �إىل( .)73.5%
 درا�سة البدراين عام ( )2005بعنوان « درا�سةمقارنة يف التكيف االجتماعي املدر�سي بني
الريا�ضيني وغري الريا�ضيني وعالقته بعدد من
املتغريات النف�سية والبدنية
هدفت الدرا�سة �إىل على بناء مقيا�س للتكيف
االجتماعي املدر�سي .وكذلك التعرف �إىل الفروق بني
الريا�ضيني وغري الريا�ضيني يف التكيف االجتماعي
املدر�سي وعدد من املتغريات البدنية والنف�سية
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والتعرف �إىل العالقة بني التكيف االجتماعي املدر�سي
وعدد من املتغريات البدنية والنف�سية لطالب الدرا�سة
املتو�سطة .و تكونت عينة الدرا�سة من ()1528
طالبا ،و أ��سفرت نتائج الدرا�سة �إىل ان مزاولة
الريا�ضة لها تاثري ايجابي يف التكيف االجتماعي
والذكاء من خالل الفروق املعنوية بني الريا�ضيني
وغري الريا�ضيني والتي ظهرت ل�صالح الريا�ضيني يف
التكيف االجتماعي املدر�سي والذكاء.
 هناك عالقة ارتباط بني التكيف االجتماعي املدر�سيومتغريات اللياقة البدنية والذكاء لعينة البحث من
الريا�ضيني �إما عينة البحث من غري الريا�ضيني
فلم تظهر عالقة ارتباط معنوية بني اللياقة البدنية
والتكيف االجتماعي املدر�سي.
 هناك ات�ساق بني حماور مقيا�س التكيفاالجتماعي املدر�سي واملقيا�س جمتمعني من خالل
عالقات االرتباط املعنوية بني درجات هذه املحاور
والدرجة الكلية للمقيا�س.
 درا�سة العبيدي ( )2004بعنوان «ت أ�ثرياملعايري االجتماعية يف تقومي أ
الداء لبع�ض
املهارات الهجومية يف كرة ال�سلة
هدف البحث احلايل �إىل ت�صميم جتربة علمية
لتحديد تاثري املعايري االجتماعية يف تقومي أالداء
لبع�ض املهارات الهجومية يف كرة ال�سلة - .الك�شف
عن تاثري املعايري االجتماعية يف تقومي أالداء لبع�ض
املهارات الهجومية يف كرة ال�سلة على وفق متغريات
(�سنوات اخلربة ،التح�صيل العلمي ،ال�شهادة
التدريبية) .الك�شف عن تاثري مفهوم الذات يف تقومي
أالداء لبع�ض املهارات الهجومية يف كرة ال�سلة على
وفق متغريات (�سنوات اخلربة ،التح�صيل العلمي،
ال�شهادة التدريبية) .وا�ستخدمت الباحثة املنهج
التجريبي ملالءمته وطبيعة البحث ،وقد ا�شتمل
جمتمع البحث وعينته على ( )13مدرب كرة ال�سلة
يف املراكز التدريبية أ
والندية الريا�ضية واملعتمدين
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/5
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يف احتاد كرة ال�سلة ملحافظة نينوى وقد تطلب
البحث ا�ستخدام أالدوات ا آلتية  :مقيا�س مفهوم
الذات املعدل من قبل (العكيدي )2002 ،الذي
أ�جرت عليه الباحثة تعديالت �إ�ضافية ليتنا�سب مع
البيئة الريا�ضية- .ا�ستمارة مالحظة لتقومي أالداء
للمهارات الهجومية يف كرة ال�سلة قامت بت�صميمها
الباحثة .وا�ستنتجت الباحثة ما ي أ�تي:
 .1فاعلية التجربة التي �صممتها الباحثة يف قيا�س
تاثري املعايري االجتماعية يف تقومي أالداء لبع�ض
املهارات الهجومية يف كرة ال�سلة وذلك من خالل
�إتباعها اخلطوات العلمية ال�صحيحة والتي ا�ستندت
فيها على التجارب ال�سابقة يف معاجلة هذه الظاهرة
االجتماعية.
 .2ظهور تاثري �ضمني للمعايري االجتماعية يف تقومي
أالداء لبع�ض املهارات الهجومية يف كرة ال�سلة
من قبل املدربني وذلك ا�ستنادا �إىل املقارنات بني
متو�سطات الفروق يف متغريات (�سنوات اخلربة،
التح�صيل العلمي،ال�شهادة التدريبية) على الرغم من
عدم اختالفها معنويا عن بع�ضها البع�ض.
 .3تختلف ت أ�ثريات املعايري االجتماعية على وفق
كل متغري من متغريات البحث والتي أ�ظهرت وجود
فروق ذات داللة معنوية لهذه الت أ�ثريات لدى املدربني
من ذوي �سنوات اخلربة (15-فما فوق) �سنة ومن
حملة �شهادة البكالوريو�س وال�شهادة التدريبية من
الدرجة الثالثة �إذا ما اعتمدت هذه الت�صنيفات ك أ��سا�س
لبيان تاثري املعايري االجتماعية.
أ
 .4ظهور تفوق وا�ضح يف الثبات على الحكام
والقرارات ال�صادرة من قبل املدربني يف مقاومة
التغري وعدم امل�سايرة يف مهارة التمريرة من فوق
الر أ��س باليدين ويف جميع املتغريات املعتمدة يف
البحث احلايل.
أ
 .5التزام جميع �فراد جمتمع البحث بعدم امل�سايرة
عند تقوميهم املهارات الهجومية ال�سهلة يف �إثناء
9
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مقارنتها مع املهارات الهجومية ال�صعبة والذي
أ�رجعته الباحثة لو�ضوح هذه املهارات يف أ��سلوب
تنفيذها.
 .6متيز املدربون من ذوي مفهوم الذات العايل
على اقر أ�نهم يف مقاومة تاثري املعايري االجتماعية
وال�ضغوط التي مت ممار�ستها عليهم من قبل اجلماعة
املرجعية بق�صد امل�سايرة يف جميع املهارات الهجومية
يف أ�ثناء التقومي.
 درا�سة فوزي عام ( ) 2004بعنوان «ال�سلوكالقيادي للمدربني وعالقته بتما�سك الفريق
ودافعيه ا إلجناز لدي العبي الفرق الريا�ضية
باجلامعات امل�صرية
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على العالقة بني ال�سلوك
القيادي للمدربني ومتا�سك الفريق لدى العبي
الفرق الريا�ضية باجلامعات امل�رصية ذوي امل�ستوي
املرتفع واملنخف�ض وكذلك العالقة بني ال�سلوك
القيادي للمدربني ودافعيه ا إلجناز لدى العبي الفرق
الريا�ضية باجلامعات امل�رصية ذوي امل�ستوي املرتفع
واملنخف�ض .وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي.
وا�شتملت عينة الدرا�سة على ( )424العبا،
وا�ستخدم الباحث أالدوات ا آلتية :مقيا�س ال�سلوك
القيادي للمدرب الريا�ضي �إعداد  /حممد عالوي
و مقيا�س متا�سك الفريق الريا�ضي �إعداد /حممد
عالوي و مقيا�س دافعيه ا إلجناز الريا�ضي �إعداد/
حممد عالوي ،و أ��سفرت النتائج عن أالتي :توجد
عالقة ارتباطيه دالة �إح�صائيا بني ال�سلوك القيادي
للمدربني ومتا�سك الفريق لدى العبي الفرق الريا�ضية
يف اجلامعات امل�رصية ذوي امل�ستوي املرتفع
واملنخف�ض .و توجد عالقة ارتباطيه دالة �إح�صائيا
بني ال�سلوك القيادي للمدربني ودافعيه ا إلجناز لدى
العبي الفرق الريا�ضية يف اجلامعات امل�رصية ذوي
امل�ستوي املرتفع واملنخف�ض.وتوجد فروق ذات
داللة �إح�صائية بني الالعبني ذوي امل�ستوى املرتفع
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واملنخف�ض يف ال�سلوك القيادي للمدربني ومتا�سك
الفريق ودافعيه ا إلجناز.
 درا�سة (براويل وكارون Brawley & Caron )1988بعنوان «متا�سك اجلماعة ومقاومة
اجلماعة للتمزق».
وهدفت الدرا�سة �إىل التعرف على متا�سك اجلماعة
ومقاومة اجلماعة للتمزق ،وقام الباحث با�ستخدام
املنهج الو�صفي  ،وتكونت عينة الدرا�سة من 23
العبا ،وقد أ��شارت الدرا�سة �إىل أ�ن هناك عالقة �إيجابية
بني متا�سك اجلماعة ومقاومة اجلماعة للتمزق ،حيث
أ�ظهرت الفرق التي على درجة عالية من التما�سك
درجة عالية من املقاومة امللحوظة للتمزق أ�كرث من
الفرق التي على درجة منخف�ضة من التما�سك.

التعليق على الدرا�سات ال�سابقة:
يف �ضوء ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة العربية
أ
والجنبية ميكن ا إل�شارة �إىل النقاط التالية:
 .1اهتم عدد من هذه الدرا�سات ال�سابقة بدرا�سة
متا�سك وتفاعل الفرق الريا�ضية املمار�سة أ
لللعاب.
 .2تعدد البيئات التي أ�جريت فيها الدرا�سات فمنها
العربية أ
والجنبية .
 .3معظم الدرا�سات حديثة حيث أ�جريت يف أاللفني
عدا درا�سة واحدة يف الثمانينات .

وقد مت اال�ستفادة من الدرا�سة ال�سابقة يف :

 .1حتديد م�شكلة الدرا�سة .
� .2صياغة ت�سا�ؤل الدرا�سة .
 .3حتديد مفاهيم الدرا�سة .
 .4حتديد املعاجلات ا إلح�صائية منها املتو�سطات
احل�سابية .
 .5ميكن أ�ن ت�ساعد نتائج هذه الدرا�سات يف تف�سري
نتائج الدرا�سة احلالية واال�سرت�شاد بها يف مناق�شة
هذه النتائج .
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وتت�شابه الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات
ال�سابقة يف :

 تناولها لظاهرة متا�سك وتفاعل الفرق الريا�ضية. ا�ستخدام املنهج الو�صفي كمنهج للدرا�سة.فيما تختلف الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة
يف أ�ن املو�ضوع الذي تناولته الدرا�سة حيث مل تتناوله
الدرا�سات ال�سابقة من حيث أ�داة البحث ،وهي مقيا�س
ا�ستقرار بنيان وتفاعل الفريق الريا�ضي الذي قام
بت�صميمه ك ٌّل من كارون و جراند (  )1992وقام
حممد ح�سن عالوي باقتبا�سه.

الطريقة واالجراءات:
منهج الدرا�سة:

ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي
الذي يحاول من خالله و�صف الظاهرة ،مو�ضوع
الدرا�سة ،وحتليل بياناتها ،وبيان العالقة بني
مكوناتها وا آلراء التي تطرح حولها ،والعمليات التي
تت�ضمنها وا آلثار التي حتدثها.

جمتمع الدرا�سة:

تكون جمتمع الدرا�سة من ( )400العبا من العبي
الدرجة املمتازة يف الدوري الفل�سطيني لكرة القدم.

عينته الدرا�سة:

تكونت عينة الدرا�سة بطريقة ع�شوائية من ()60
العبا من العبي فرق كرة القدم يف فل�سطني موزعني
على النحو ا آلتي:
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اجلدول رقم ()1
جدول يو�ضح تو�صيف أ�فراد عينة البحث
ا�سم النادي

العدد

6
خدمات رفح
6
غزة الريا�ضي
6
ال�شجاعية
6
�شباب رفح
6
خدمات ال�شاطئ
6
نادي الزيتون
6
خدمات املغازي
جمعية ال�شبان امل�سيحية 6
نادي �سلوان الريا�ضي 6
6
نادي االمعري

الدرجة
املئوية

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

لقد و�صلت ح�صيلة اجلمع �إىل ( )66العباُ ،أ��ستبعد
منها ( )6العبني ب�سبب عدم ا�ستكمال �رشوط
اال�ستجابة وبهذا مت �إجراء التحليل ا إلح�صائي �إىل
( )60العب.

أ�داة الدرا�سة:

�صمم كل من «كارون و « جراند « ( )1992مقيا�سا
للتعرف على درجة ا�ستقرار بنيان الفريق الريا�ضي
وتفاعله يف �ضوء ثالثة عوامل هامة وهي  :و�ضوح
الهدف – قبول الدور – أ�داء الدور املدرك  ،وقد قام
حممد ح�سن عالوي (  )1998باقتبا�س هذا املقيا�س
حتت عنوان « االجتاهات نحو الفريق الريا�ضي
ويتكون املقيا�س من ( )30عبارة ( 10فقرات لكل
بعد) ويقوم الالعب الريا�ضي باال�ستجابة على
فقرات املقيا�س يف �ضوء مقيا�س �سباعي التدريج.
الت�صحيح :
أ�رقام فقرات كل بعد من أالبعاد الثالثة كما يلي:
عبارات و�ضوح الدور :
 28 / 25 / 22 / 19 / 10/13 / 7 / 1وهي
كلها فقرات �إيجابية يف اجتاه البعد ( �إما الفقرتان
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رقم ( )16 / 4فهما فقرتان �سلبيتان يف عك�س اجتاه
البعد ).
فقرات قبول الدور :
()30 / 24 / 18 / 15 / 12 / 9 / 6 / 3
وهي فقرات �إيجابية يف اجتاه البعد ( �إما الفقرتان
رقم ( )27 / 21فهما فقرتان �سلبيتان يف عك�س
اجتاه البعد ).
فقرات أ�داء الدور املدرك :
(/ 26 / 23 / 17 / 14 / 11 / 5 / 2
 )29وهي كلها فقرات �إيجابية يف اجتاه البعد ( �إما
الفقرتان رقم (  )20 / 8فهما فقرتان �سلبيتان يف
عك�س اجتاه البعد ) .
ويراعى عند ت�صحيح املقيا�س بالن�سبة للفقرات
االيجابية منح الدرجة التي حددها الالعب ،أ�ما
بالن�سبة للفقرات ال�سلبية فيتم عك�س الدرجات على
النحو التايل :
 7ت�صبح  6 ، 1ت�صبح  5 ، 2ت�صبح  4 ، 3ت�صبح 4
كما هي  3 ،ت�صبح  2 ، 5ت�صبح  1 ، 6ت�صبح . 7
ويتكون �سلم اال�ستجابة على فقرات املقيا�س من ()5
ا�ستجابات وهي :
 80%فما فوق درجة كبرية جدا
� % 70إىل  79%درجة كبرية
� % 60إىل  69%متو�سطة
� % 50إىل  59%قليلة
أ�قل من  % 50درجة قليلة جدا
وبناء على هذا الت�صنيف �سيتم التعليق عليها يف
مناق�شة نتائج الدرا�سة.

Published by Arab Journals Platform, 2020

ebron University Research Journal-B (Humanities) - (???? ????? ?????? ??????- ? (?????? ?????????, Vol. 4 [2020], Iss. 1, Art.
رمزي جابر ،مدى متاسك وتفاعل  ،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)4العدد ( ،)1ص (2009 ،)138-121

�صدق املقيا�س:
أ�و ًال� :صدق املحكمني:

ثبات املقيا�س:

عر�ض املقيا�س على خم�سة من أ�ع�ضاء هيئة التدري�س
يف كلية الرتبية البدنية والريا�ضة يف جامعة أالق�صى،
واتفق على �صالحية املقيا�س للبيئة الفل�سطينية.

(جدول رقم ) 2
يبني عدد فقرات املقيا�س ح�سب كل جمال
من جماالتها
البعد
بعد و�ضوح الدور
بعد قبول الدور
بعد الدور املدرك
املجموع الكلي

عدد الفقرات
10
10
10
30

طبق ثبات املقيا�س على أ�فراد العينة وذلك با�ستخدام
طريقة معامل أ�لفا كرونباخ .

طريقة أ�لفا كرونباخ :

ا�ستخدم الباحث طريقة ( أ�لفا كرونباخ) ،وذلك
إليجاد معامل ثبات املقيا�س ،حيث ح�صلت على قيمة
معامل أ�لفا (  ) 0.712وهذا يدل على أ�ن املقيا�س
تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث �إىل
تطبيقها على عينة الدرا�سة.

أال�ساليب ا إلح�صائية امل�ستخدمة يف الدرا�سة :

قام الباحث با�ستخدام املعاجلات ا إلح�صائية التالية
املتو�سطات احل�سابية. االنحرافات املعيارية. -الن�سب املئوية.

ثانيا � :صدق االت�ساق الداخلي:

نتائج الدرا�سة وتف�سريها:

(جدول رقم )3
معامل ارتباط كل حمور من حماور املقيا�س
مع الدرجة الكلية للمقيا�س

تهدف الدرا�سة احلالية ملعرفة درجة متا�سك وتفاعل
العبي فرق كرة القدم يف فل�سطني  ،وفيما يلي عر�ض
لنتائج الدرا�سة.

م

املحور

معامل م�ستوى
االرتباط الداللة
0.95
0.94
0.91

 1بعد و�ضوح الدور
 2بعد قبول الدور
 3بعد الدور املدرك
قيمة « ر» اجلدولية عند درجة حرية (  ) 2 60-وعند
م�ستوى داللة ( )0.364( = ) 0.01
قيمة «ر» اجلدولية عند درجة حرية (  ) 2 60-وعند
م�ستوى داللة ( )0.293( = ) 0.05
يت�ضح من اجلدول ال�سابق أ�ن جميع حماور املقيا�س
ترتبط بالدرجة الكلية للمقيا�س ارتباطا ذو داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة (  ،) 0.07وهذا ي�ؤكد
أ�ن املقيا�س يتمتع بدرجة عالية من االت�ساق الداخلي
.
12

132

0.05
0.05
0.05

ين�ص ال�س ؤ�ال الرئي�س على:
ما مدى متا�سك العبي فرق كرة القدم يف
فل�سطني وتفاعلهم.

ول إلجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث ب�إيجاد
املتو�سطات واالنحراف املعياري أ
والوزان الن�سبية
لكل فقرة ولكل حمور من حماور املقيا�س و للدرجة
الكلية ونتائج اجلداول (  )4،5،6،7تبني ذلك .

املجال أالول  :و�ضوح الدور
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(جدول رقم ) 4
ترتيب كل فقرة من فقرات املجال أالول « و�ضوح الدور « تبع ًا ملجموع اال�ستجابات واملتو�سطات
واالنحرافات املعيارية والوزن الن�سبي والرتتيب ( ن = )60
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

رقم
العبارة
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
3030

جمموع
اال�ستجابات
357
205
345
330
346
193
278
331
348
317
5.048

املتو�سط
احل�سابي
5.95
3.4
5.75
5.5
5.766
3.216
4.633
5.183
5.8
5.283
1.541

املجموع
يت�ضح من اجلدول (  ) 4اال�ستجابات واملتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات عينة
الدرا�سة على كل فقرة من فقرات املجال أالول وعلى

االنحراف
املعياري
1.407
1.152
1.502
1.534
1.544
1.804
1.859
1.599
1.337
1.439
72.0

الوزن الن�سبي الرتتيب
85
48.5
82.1
78.5
82.3
45.9
66.1
74
82.8
75.4

1
9
4
5
3
10
8
7
2
6

متو�سط فقراته ،وقد تبني أ�ن متو�سط الفقرات قد
تراوح بني ( . ) 5.95 – 3.4

املجال الثاين  :قبول الدور

(جدول رقم )5
ترتيب كل فقرة من فقرات املجال الثاين « قبول الدور « تبع ًا ملجموع اال�ستجابات واملتو�سطات
واالنحرافات املعيارية والوزن الن�سبي والرتتيب ( ن = )60
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

املجموع
13

جمموع
رقم
العبارة اال�ستجابات
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
3097

339
317
323
311
350
334
260
332
204
327
5.161

املتو�سط
احل�سابي
5.65
5.283
5.383
5.183
5.833
5.566
4.333
5.533
3.4
5.45
1.621

االنحراف
املعياري
1.685
1.766
1.728
1.610
1.439
1.54
1.810
1.523
1.932
1.534
73.7

الوزن الن�سبي الرتتيب
80.7
75.4
76.9
74
83.3
79.5
61.9
79
48.5
77.8

2
7
6
8
1
3
9
4
10
5
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يت�ضح من اجلدول (  ) 5اال�ستجابات واملتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات عينة
الدرا�سة على كل فقرة من فقرات املجال الثاين وعلى

134

متو�سط فقراته  ،وقد تبني أ�ن متو�سط الفقرات قد
تراوح بني ( . ) 5.833 – 3.4

املجال الثالث  :أ�داء الدور املدرك
(جدول رقم  ) 6ترتيب كل فقرة من فقرات املجال الثالث « أ�داء الدور املدرك « تبع ًا ملجموع
اال�ستجابات واملتو�سطات واالنحرافات املعيارية والوزن الن�سبي والرتتيب ( ن = 60
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

املجموع

رقم العبارة جمموع
اال�ستجابات
2
5
8
11
14
17
20
23
26
29
3133

324
328
208
303
353
339
275
333
346
324
5.221

املتو�سط
احل�سابي
5.4
5.466
3.466
5.05
5.88
5.65
4.583
5.55
5.766
5.4
1.479

يت�ضح من اجلدول (  ) 6اال�ستجابات واملتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات عينة
الدرا�سة على كل فقرة من فقرات املجال الثالث وعلى

االنحراف
املعياري
1.392
1.609
1.969
1.609
1.263
1.560
1.889
1.511
1.454
1.520
74.5

الوزن
الن�سبي
77.1
78
49.5
72.1
84
80.7
65.4
79.2
82.3
77.1

الرتتيب
6
5
9
7
1
3
8
4
2
6

متو�سط فقراته  ،وقد تبني أ�ن متو�سط الفقرات قد
تراوح بني ( . ) 5.88 – 3.466

(جدول رقم  ) 7ترتيب كل بعد من أ�بعاد اال�ستبانة تبع ًا ملجموع اال�ستجابات واملتو�سطات
واالنحرافات املعيارية والوزن الن�سبي والرتتيب ( ن = )60
أ
البعاد

العدد
10
10
10

جمموع
اال�ستجابات
3030
3097
3133

املتو�سط
احل�سابي

50.481
51.703
52.211

االنحراف
املعياري
7.588
8.117
7.888

الوزن
الن�سبي
72.0
73.7
74.5

الرتتيب
3
2
1

و�ضوح الدور
قبول الدور
أ�داء الدور
املدرك
73.4
11.796 154.395
9260
30
املجموع
( ،)73.7%ثم جاء بعد و�ضوح الدور يف املرتبة
يت�ضح من اجلدول (  ) 7أ�ن بعد أ�داء الدور املدرك قد
الثالثة أ
والخرية بوزن ن�سبي (.)72.06%
احتل املرتبة أالوىل بوزن ن�سبي ( ،)74.54%تلي
ذلك ويف املرتبة الثانية بعد قبول الدور بوزن ن�سبي
14
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مناق�شة نتائج الدرا�سة:

كما ي�شري جدول رقم (� )7إىل معرفة درجة متا�سك
وتفاعل العبي فرق كرة القدم يف فل�سطني ،وقد
خل�صت الدرا�سة �إىل وجود ا�ستقرار �إيجابي ب�صفة
عامة لدى فرق كرة القدم يف فل�سطني ،وتعك�س هذا
اال�ستقرار وعيا كبريا لدى فرق كرة القدم يف
فل�سطني باملردودات االجتماعية والنف�سية للن�شاط
الريا�ضي ،ويعزى ذلك �إىل الوعي بالن�سبة لالعبي
فرق كرة القدم يف فل�سطني.
أ
 يت�ضح من اجلدول ال�سابق �إىل �ن البعد الثالث( أ�داء الدور املدرك) ميثل أ�على درجات التما�سك
وتفاعل عينة البحث بوزن ن�سبي ( ) 74.54وهذه
يعني أ�ن درجة متا�سك وتفاعل العبي فرق كرة القدم
يف فل�سطني كبرية ،ويعزو الباحث ذلك �إىل فهم
الالعب �إىل الواجبات امل�ؤكله �إليه من جوانب خططية
ومهارية من قبل املدرب الريا�ضي.
وتتق نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة جابر
و املجدالوي عام (  ) 2005و درا�سة البدراين عام
( )2005و درا�سة العبيدي ( )2004و درا�سة «
ببراويل وكارون Brawley 1988) & (Carr
.ron
وي�شري حممد عالوي ( � ) 1998إىل أ�ن أ�داء الدور
املدرك ميثل اجلانب أ�لنزوعي أ�و ال�سلوكي ألداء
الدور وهو مبثابة الدرجة التي يدرك فيها الفريق
الريا�ضي وكل فرد من أ�فراده أ�ن امل�سئوليات املحددة
قد مت القيام بها أ�و تنفيذها.
وي�ضيف باهي و جاد ( � ) 1999إىل أ�ن أ�داء الدور
املدرك ي�شري �إىل مدى �إدراك الالعبني ب�رضورة
تنفيذ أ�دوارهم بنجاح و�إذا ما توفر للدور الو�ضوح
والتقبل ،ولكن تنفيذ هذا الدور املدرك غري حا�صل،
ف�إن متا�سك الفريق قد يت�رضر.
 يت�ضح من اجلدول ال�سابق �إىل أ�ن البعد الثاين(قبول الدور) قد أ�حتل املرتبة الثانية لدى عينة
15
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البحث بوزن ن�سبي ( ) 73.7وهذه يعني أ�ن درجة
التما�سك وتفاعل العبي فرق كرة القدم يف فل�سطني
كبرية ،ويعزو الباحث ذلك �إىل التباين بني الالعبني
يف قبول الدور واختالف الالعبني فيما بينهم ويرجع
ذلك ال�سبب �إىل الفروق الفردية بني الالعبني من حيث
املهارة واللياقة البدنية وخطة اللعب.
وتتق نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة جابر
و املجدالوي عام (  ) 2005و درا�سة البدراين عام
( )2005و درا�سة فوزي عام ( ) 2004و درا�سة
« براويل وكارون Brawley 1988) & (Carr
ron

وي�شري حممد عالوي ( � ) 1998إىل أ�ن قبول الدور
هو املكون االنفعايل ألداء الدور – أ�ي املوافقة
والر�ضا املرتبطان بالدور املعني لكل العب – أ�ي أ�ن
الر�ضا ميثل قبول الدور وااللتزام بتنفيذه.
وي�ضيف باهي و جاد ( � ) 1999إىل أ�ن قبول الدور
ي�شري �إىل مدى ر�ضاء الريا�ضي عن دوره املخطط أ�و
املحدد له يف املباراة .وقد يكون الالعب على وعي
كامل بدوره ومبا هو متوقع منه ومن زمالئه،
ولكنه غري �سعيد بهذا الدور .وعدم تقبل الدور قد
تكون له عواقب خطرية على معنويات الفريق ،غري
أ�نه يف معظم أالحيان ميكن �إيجاد حل لهذه امل�شكلة،
أ�ي م�شكلة تقبل الدور من خالل املناق�شة واحلوار
وا إلقناع.
 يت�ضح من اجلدول ال�سابق �إىل أ�ن البعد أالول(و�ضوح الدور ) أ�حتل املرتبة الثالثة لدى عينة
البحث بوزن ن�سبي ( )72.06وهذه يعني أ�ن درجة
التما�سك وتفاعل العبي فرق كرة القدم يف فل�سطني
كبرية ،ويعزو الباحث ذلك عدم و�ضوح الدور �إىل
تداخل ال�صالحيات بني الالعبني وبالتايل يفقد املدرب
الريا�ضي ال�سيطرة على الالعبني وذلك ل�ضعف وعدم
و�ضوح الدور.
وتتق نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة جابر و
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املجدالوي عام ( )2005و درا�سة العبيدي ()2004
و درا�سة فوزي عام ( ) 2004و درا�سة براويل
وكارون (Brawley & Caron )1988
وي�شري حممد عالوي (� )1998إىل أ�ن و�ضوح الدور
هو املكون املعريف لفهم كل العب لدوره  ،ويعك�س درجة
معرفة وفهم أالدوار بني أ�فراد الفريق الريا�ضي مثل
توقعات أالداء وم�سئوليات ومهام كل العب يف الفريق
كاملهام وامل�سئوليات الدفاعية والهجومية مثال.
وي�ضيف باهي و جاد ( � ) 1999إىل أ�ن و�ضوح الدور
ي�شري �إىل مدى �إدراك الريا�ضي لدوره يف فريقه ب�شكل
وا�ضح وجلي .حيث من املعروف أ�ن هناك حالة من
االرتباك والت�شوي�ش الذهني ت�صيب الريا�ضي �إذا
مل يكن على وعي كامل وفهم دقيق لوظيفته وكيف
ينفذها.
فعدم و�ضوح دوره ي�ؤدي به �إىل حالة من فقدان الثقة
بل ون�شوء نزاع و�رصاع بني خمتلف أ�ع�ضاء الفريق
وبالتايل تقل م�ساهمته االيجابية ،بل وظهور الفريق
يف حالة عدم متا�سك وعدم تركيز مما يفقده م�ساندة
جمهوره وت�شجيعه له.
وي�شري فوزي وبدر الدين ( � ) 2001إىل أ�ن تتعدد
أالدوار التي ي�ؤديها الالعب داخل امللعب وخارجه
تبعا لتعدد املواقف التي يتعر�ض لها ،وتزداد �إجادة
الالعب أللدوار التي يقوم بها كلما تكررت املواقف
التي ت�ستدعي هذه أالدوار .و�إذا أ�درك الالعب دوره
االجتماعي يف الفريق و أ�دراك أ�دوار زمالئه ومدربه
كلما كان تفاعله االجتماعي معهم أ�ف�ضل و أ�عمق.

النتائج والتو�صيات:
أ�وال  :نتائج الدرا�سة :
يف �ضوء النتائج التي أ��سفرت عنها الدرا�سة
ميكن ا�ستنتاج التايل -:

يت�ضح من نتائج الدرا�سة أ�ن بعد أ�داء الدور املدرك قد
احتل املرتبة أالوىل بوزن ن�سبي قدره (  ،)74.5تلي
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ذلك ويف املرتبة الثانية بعد قبول الدور بوزن ن�سبي
قدره (  ،) 73.7ثم جاء بعد و�ضوح الدور يف املرتبة
الثالثة أ
والخرية بوزن ن�سبي قدره (.)72.0

ثانيا :التو�صيات:

يف �ضوء ما تو�صل �إليه البحث من نتائج  ،ف�إن الباحث
يو�صي بالتايل :
� .1رضورة تنمية أالداء املتعلق بالدور املدرك و قبول
الدور ،وو�ضوح الدور ب�شكل أ�كرب من ذلك.
� .2رضورة �رشح أالدوار املتعلقة باملهارات احلركية
واخلطية ب�شكل أ�و�ضح من قبل املدرب .
 .3يجب أ�ن يكت�سب ك َّل العب يف الفريق االقتناع
ب أ�همية الدور الذي يقوم به ،وميتد هذا املفهوم
بالن�سبة لالعب االحتياطي أ�و بع�ض الالعبني الذين
ال ي�شاركون ب�شكل مبا�رش يف بع�ض املباريات
التناف�سية.

قائمة املراجع:

 .1العبيدي ،نغم ،ت أ�ثري املعايري االجتماعية يف تقومي
أالداء لبع�ض املهارات الهجومية يف كرة ال�سلة،
ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،كلية الرتبية الريا�ضية،
جامعة املو�صل ،العراق.2004،
 .2اخلويل ،أ�مني  ،الريا�ضة واملجتمع ،عامل املعرفة
�سل�سلة ثقافية �شهرية ي�صدرها املجل�س الوطني
للثقافة والفنون وا آلداب ،العدد  ،216الكويت،
.1996
� .3إ�سماعيل ،يا�سني  ،الرتبية البدنية وعالقتها بعلم
االجتماع ،جملة علوم الرتبية الريا�ضية ،جامعة بابل،
العدد الثالث ،املجلد اخلام�س ،العراق.2006 ،
 .4البدراين ،حممود ،درا�سة مقارنة يف التكيف
االجتماعي املدر�سي بني الريا�ضيني وغري الريا�ضيني
وعالقته بعدد من املتغريات النف�سية والبدنية ،كلية
الرتبية الريا�ضية،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة املو�صل،
العراق.2005،
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 .5باهي ،م�صطفى و �سمري جاد� ،سيكولوجية التفوق
الريا�ضي تنمية املهارة العقلية ،مكتبة النه�ضة
امل�رصية ،م�رص.1999 ،
 .6جابر ،رمزي و أ��سعد املجدالوي ،مدى متا�سك
الفرق الريا�ضية بكرة القدم مبحافظات قطاع غزة،
املجلة العلمية لعلوم الرتبية الريا�ضية ،جامعة طنطا،
� .2006ص .85.104
 .7راتب ،أ��سامة و آ�خرون ،الرعاية النف�سية
للريا�ضيني ،كلية الرتبية الريا�ضية ،ال�سوق الريا�ضي
للكتب ،جامعة حلوان ،م�رص.2005 ،
 .8راتب ،أ��سامة ،علم نف�س الريا�ضة ،دار الفكر
العربي ،م�رص ،ط.1997 2
 .9عالوي  ،حممد ،مدخل يف علم النف�س الريا�ضي،
مركز الكتاب للن�رش ،م�رص ،ط.2004 4
 .10عالوي ،ح�سن ،مو�سوعة االختبارات النف�سية،
مركز الكتاب للن�رش ،القاهرة ،م�رص ،الطبعة أالوىل
.1998
 .11عالوي ،حممد ،علم نف�س املدرب والتدريب
الريا�ضي ،دار املعارف ،القاهرة ،م�رص ،ط 1
.1997
 .12عالوي ،حممد ،علم نف�س التدريب واملناف�سة
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عزيزي الالعب  :يقوم الباحث بدرا�سة علمية حول « مدى متا�سك وتفاعل العبي فرق كرة القدم يف فل�سطني « لذا
نرجو من �سيادتكم التكرم مب�ساعدتنا مبلء اال�ستمارة املرفقة والتي تت�ضمن عدد من العبارات التي تعك�س ر أ�يك
ال�شخ�صي .
7 6 5 4 3 2 1
م الفقرة
 1نفهم واجباتنا الدفاعية.
 2نحاول أ�ن نغري من طريقة لعبنا إلر�ضاء املدرب.
 3يتم توظيف القدرات املميزة لالعبني ل�صالح الفريق.
 4غري مت أ�كد من املطلوب منا �إثناء املباراة.
 5ننفذ كل هو مطلوب أ�ثناء املباراة.
 6ن�شعر بالر�ضا لتوقعات املدرب مل�ستوياتنا.
 7نفهم واجباتنا الهجومية.
 8ال نغري طريقة لعبنا إلر�ضاء املدرب.
 9ن�شعر باالرتياح ال�شرتاكنا يف القرارات املرتبطة بالفريق.
أ
 10ن�ستطيع احل�صول على �إجابات من املدرب يف حالة عدم ت�كدنا من
دور كل منا يف الفريق.
 11نحاول أ�ن نحرتم القواعد املرتبطة ب�سلوكنا خارج امللعب.
 12ن�شعر بالر�ضا عن دور كل منا يف الفريق.
 13نفهم كيفية ان�سجام دور كل منا فمع خطة الفريق ككل.
 14نحاول أ�ن ننفذ اخلطة املو�ضوعة للفريق.
 15ن�شعر باالرتياح للفر�ص التي تتاح لنا ألداء مهام قيادية يف الفريق.
 16نتلقى يف بع�ض أالحيان تعليمات متعار�ضة من املدرب.
 17ننفذ كل ما هو مطلوب منا يف املباراة.
 18ن�شعر باالرتياح جتاه م�سئوالتنا الهجومية.
 19نعرف ما هو متوقع من كل فرد منا خارج مواقف التدريب
واملناف�سات.
 20ن�ؤدي يف املباراة ما نريد ولي�س كما يتوقع املدرب.
 21ال نرتاح بالن�سبة لتوزيع بع�ض امل�سئوليات يف الفريق.
 22نتلقى بانتظام كيفية قيامنا ب أ�داء واجب كل منا يف الفريق.
 23يحاول كل منا أ�داء دوره الذي مت تكليفه به أ�ثناء املباراة.
 24ن�شعر بالر�ضا جتاه م�سئولياتنا الدفاعية.
 25نفهم م�سئولياتنا أ�ثناء املباراة.
 26نحاول أ�ن نتعاون مع قرارات الفريق.
 27ال نرتاح �إىل الواجبات املحددة لكل منا.
 28نعرف �إذا كان أالداء الذي قمنا به مقبول من املدرب.
 29نلتزم باخلطة املحددة أ�ثناء املباراة.
 30ن�شعر باالرتياح اجتاه اخلطط التي ي�ستخدمها الفريق.
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