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مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد 2016 ،(1) 30

العالقة بين مفھوم الذات ومستوى الطموح لدى الالعبين المحترفين لكرة القدم في فلسطين
The Relationship between Self- Concept and Aspiration amongst
Professional Soccer Players in Palestine
محمود األطرش* ،وعالء الدين شتا
Mahmoud Atrash & Aladdin Sheta
*قسم التربية الرياضية ،كلية العلوم التربوية وإعداد المعلمين،
جامعة النحاج الوطنية ،نابلس ،فلسطين
*الباحث المراسل ،بريد الكترونيdr.mahmoudalatrash@yahoo.com :
تاريخ التسليم ،(2014/9/30) :تاريخ القبول(2015/5/18) :
ملخص
ھدفت الدراسة الحالية الى التعرف على العالقة بين مفھوم الذات ومستوى الطموح لدى
الالعبين المحترفين لكرة القدم في فلسطين ،إضافة إلى تحديد الفروق في مفھوم الذات ومستوى
الطموح لدى الالعبين المحترفين لكرة القدم في فلسطين ،تعزى إلى متغيرات ،ترتيب النادي،
مركز اللعب ،الخبرة ،واستخدم الباحث المنھج الوصفي وذلك لمالئمته لطبيعة الدراسة
وتساؤالتھا ،وأظھرت نتائج الدراسة ما يلي :أن مستوى مفھوم الذات لدى الالعبين المحترفين
لكرة القدم في فلسطين كان بمستوى متوسط ،حيث وصل المتوسط الحسابي ) ،(3.45ووصلت
النسبة المئوية لالستجابة إلى ) ،(%69.0أن مستوى الطموح لدى الالعبين المحترفين لكرة القدم
في فلسطين كان بمستوى قليل ،حيث وصل المتوسط الحسابي ) ،(1.94ووصلت النسبة المئوية
لالستجابة إلى ) ،(%56.8وجود عالقة ارتباطيه ايجابية دالة إحصائيا عند مستوى
الداللة ) (0.05= αبين مفھوم الذات ومستوى الطموح لدى الالعبين المحترفين لكرة القدم في
فلسطين ،حيث وصلت قيمة معامل االرتباط بيرسون إلى ) .(0.83وأوصي الباحث بضرورة
اھتمام المدربين بتنمية مفھوم الذات والطموح لدى الالعبين من خالل عمل المعسكرات التدريبية
وإعطاء المحاضرات وذلك قبل البدء بالمنافسة وھو ما يسمى باإلعداد النفسي طويل المدى،
إضافة إلى توجيه النصح لالعبين حول مستقبلھم ووضع أھداف محددة وواضحة تتماشى مع
مستوى طموحھم ،باإلضافة إلى توجيھھم حول طرق التفكير بحل المشكالت وكيفية تقبل التجديد
وتحفيزھم على عدم اليأس.
الكلمات المفتاحية :مفھوم الذات ،الطموح ،االحتراف ،كرة القدم.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the relationship between
self-concept and the level of aspiration among professional soccer
players in Palestine. In addition, to determine the differences in selfconcept and aspiration according to the order of the club, playing
 position, and experience. The results of the study showed the following:The level of self-concept among professional soccer players in Palestine
was moderate, where the percentage of the response was (69.0%). The
level of aspiration amongst professional soccer players in Palestine was
low, where the percentage of the response was (56.8%). There was a
positive correlation between self-concept and the level of aspiration
amongst professional soccer players in Palestine, where the value of
Pearson correlation coefficient was (0.83). Based on the findings of the
study the researcher recommended the coaches to increase attention for
development of self-concept and aspiration amongst players.
Keywords: Self- concept, Aspiration, Soccer.
مقدمة الدراسة
أن كرة القدم اللعبة األكثر شعبية وشيوعا ً في العالم وھي األعظم في نظر الالعبين
والمتفرجين وتطور ھذه اللعبة خالل السنين تعطي فكرة لفھم متطلبات اللعبة الحديثة )المولى،
.(2008
وقد شھدت ھذه الرياضة تطورات عديدة عبر تاريخه الطويل ،كان أھمھا االنتقال من
الھواية إلى االحتراف ،فبعد أن كانت كرة القدم تقوم على مبدأ الھواية ،الذي يرى أن ممارسة
الرياضة تقوم على أساس الدافعية الذاتية وإعالء القيم السلوكية والحفاظ على الصحة الشخصية
والرغبة في إثبات الذات ،أصبحت أالن تعتمد على مبدأ االحتراف ،الذي ھو في أبسط صورھا
أن يقوم الفرد بالعمل العبا ً أو مدربا ً ويكون دخله األساسي مصدر حياته اليومية معتمدا على ما
يتقاضاه نظير اللعب أو العمل كمدرب )عثمان.(1991 ،
ويشير )الوحش ومحمد (1994 ،إلى أن من أھم األسباب التي تؤدي إلى التطور السريع
لھذه أللعبه ،ھو اتخاذ العاملين في حقلھا األسلوب العلمي طريقا ً لھم سواء أكان ذلك في مجال
التدريب أو اإلدارة أو العالج الطبي والطبيعي أو أي مجال آخر يتصل بالعمل على النھوض
بمستوى الالعبين والفريق.
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وشھدت كرة القدم في السنوات األخيرة تطوراً متزايداً وملحوظا ً في جميع النواحي البدنية
والنفسية والخططية والمھارية فھذه النواحي تنصھر وتتداخل بعضھا ببعض للوصول بالالعبين
إلى أعلى المستويات الرياضية من خالل التدريب المبني على األسس والمبادئ العلمية ،وينصب
االھتمام الكبير على المھارات األساسية والتي تعتبر مؤشرا ذو قيمة لقدرات الالعبين في تنفيذ
المھام الرئيسة في اللعبة )األطرش.(2009 ،
ومع تقارب وتكامل العناصر الثالث األولى يعد العامل النفسي ھو العامل الحاسم لنتيجة
المباراة ،ويتمثل الجانب النفسي في الدراسة الحالية في مفھوم الذات وعالقته بمستوى الطموح
نظراً ألھميتھما في الخبرة النفسية ،لذلك تم دراسة العالقة بينھما لدى الالعبين المحترفين لكرة
القدم في فلسطين.
ويرى )حسين (1998 ،إن مفھوم الذات في المجال الرياضي ھو "ما يكونه الرياضي من
صورة عن نفسه من خالل ما يؤديه من مھارات رياضية مختلفة يعدھا مصدراً للتأثير في البيئة
المحيطة" .يعد مفھوم الذات من المفاھيم النفسية المھمة لكل شخص ،يبذل المزيد من الجھد من
أجل حماية ذاته ،وغالبا ً فان المدربين األكفاء يسعون إلى تدعيم قيمة الذات لدى الرياضيين،
اقتناعا ً منھم بأن قيمة الرياضي لذاته ھي مفتاح الدافعية ،وتزداد الدافعية نحو االنجاز بزيادة ھذه
القيمة ،وان الثقة بالنفس تعد بمثابة التعبير عن قيمة الشخص لذاته ،كما أن الخبرات الرياضية
المبكرة ذات أھمية كبيرة في تشكيل الثقة بالنفس لدى الناشئ الصغير ،فھؤالء الذين لديھم
خبرات نجاح مبكرة يكون أكثر ثقة بأنفسھم ،يشعرون بالمزيد من قيمتھم ،ويصبحون أكثر دافعية
لمواصل التفوق ،وفي المقابل فان ھؤالء الذين لديھم خبرات فشل مبكرة يصبحون أقل ثقة
بأنفسھم ويشعرون بقيمة أقل ألنفسھم .
كذلك نجد أن مفھوم الذات يتكون ويتطور عبر مراحل الحياة التي يعيشھا الفرد ويمارس
خبراته فيھا وان الوعي بالذات يبدأ بطيئا عند تفاعل الفرد مع بيئته )صوالحة ،قواسمة.(1994 ،
وفيما يتعلق بمستوى الطموح فھو نتاج تفاعل عنصرين ھما وعي الفرد بذاته وقدراته على
مواجھة نفسه بأن يجعل من نفسه ذاتًا وموضوعًا في آن واحد ،والثاني قدرته على الفعل وتنفيذ
أھدافه بحيث تشعر بتقديره لذاته وتحقيقه لھا وكذلك البيئة الثقافية للفرد .ويعرف أيضًا مستوى
الطموح أنه القرار أو البيان الذي يتخذه الفرد بالنسبة ألدائه المقبل )أبو زيادة.(2001 ،
ويرى معوض وعبد العظيم ) (2005بأنه "سمة ثابتة نسبيا ً تشير إلى أن الشخص الطموح
ھو الذي يتسم بالتفاؤل والمقدرة على وضع األھداف وتقبل كل ما ھو جديد وتحمل الفشل
واإلحباط".
وأشار الزھراني ) (2009أن مستوى الطموح يعبر عن الدوافع المكتسبة ويختلف األفراد
في مستوى طموحھم فمنھم ذو طموح مرتفع ومنھم ذو طموح منخفض ،حيث تلعب الظروف
المحيطة بالفرد دوراً مھما في ذلك.
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أن مستوى الطموح لدى الفرد مرتبط بإمكاناته الشخصية فكلما كان مستوى الطموح قريبا ً
من ھذه اإلمكانات كلما كان الفرد قريبا ً من االتزان االنفعالي )إبراھيم.(2003 ،
وأشارت عبد الفتاح ) (1990أن الدراسات أثبتت أن الشخص الناجح ال يحقق أي مستوى
من الطموح في األمور غير الھامة أو بالنسبة لألمور البدنية التي يعتقد أنھا مستحيلة التحقق وانه
إذا واجه صعوبة فانه يحقق مستوى طموح قريبا ً من حدود إمكاناته.
أن مستوى الطموح ھو األھداف التي يضعھا الفرد لذاته في العديد من المجاالت منھا
التعليمية أو مھنية أو أسرية أو اقتصادية ويحاول تحقيقھا ،ويتسم بالعديد من المؤثرات الخاصة
بشخصية الفرد أو القوى البيئية المحيطة به ،وإذا تناسب مستوى الطموح مع إمكانيات الفرد
وقدراته الحالية والمتوقعة كانت سوية واضحة وإذا لم يتناسب ظھرت التفككية واالضطراب
والغموض ،لذلك يعد مستوى الطموح عامل واقعي لألداء والتفوق كما يعتبر من خصائص
الشخصية الصلبة التي تتحمل الضغوط وتتصف بالتحدي والضبط وااللتزام )باظة.(2004 ،
مشكلة الدراسة
من خالل كون الباحثان مدربين والعبين في الدوري الفلسطيني للمحترفين بكرة القدم،
حيث الحظ ان غموض في الھدف الرئيسي لالعبين ،فعند الفوز بعدد من المباريات في بداية
الدوري يكون الھدف الحصول على الدوري أو البقاء في المراكز األمامية المتقدمة وعندھا يكون
مستوى مفھوم الذات ومستوى الطموح عند الالعبين بدرجة مرتفعة ،وعند أول تعثر يدخل الشك
والضعف في نفوس الالعبين وبعدھا يؤثر على مستوى مفھوم الذات ومستوى الطموح لدى
الالعبين ،ويعمل مفھوم الذات مع مستوى الطموح على أعداد الالعب الرياضي من جميع
جوانب العملية التدريبية وھي )البدنية ،والمھارية ،والخططية ،والنفسية( ،فمن خالل الطموح يتم
تحديد مستقبل الرياضي وآماله ،واألھمية ليس بوجود الطموح فقط ،أنما استغالل ھذا الطموح
بما يتناسب وقدرات الرياضي وإمكانياته وذلك من خالل معرفة الالعب لمفھوم الذات وما
يتصوره الالعب عن قدراته وما الذي يمكن فعله.
فكان من الضروري إجراء الدراسة لبحث العالقة بين مفھوم الذات ومستوى الطموح لدى
الالعبين المحترفين لكرة القدم في فلسطين.
أھداف الدراسة
ھدفت الدراسة الحالية الى تحقيق األھداف اآلتية
 .1مفھوم الذات لدى الالعبين المحترفين لكرة القدم في فلسطين.
 .2مستوى الطموح لدى الالعبين المحترفين لكرة القدم في فلسطين.
 .3عالقة مفھوم الذات بمستوى الطموح لدى الالعبين المحترفين لكرة القدم في فلسطين.
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 .4الفروق في مستوى مفھوم الذات لدى الالعبين المحترفين لكرة القدم في فلسطين تعزى
للمتغيرات المستقلة )ترتيب النادي ،مركز اللعب ،الخبرة(.
 .5الفروق في مستوى الطموح لدى الالعبين المحترفين لكرة القدم في فلسطين تعزى
للمتغيرات المستقلة )ترتيب النادي ،مركز اللعب ،الخبرة(.
تساؤالت الدراسة
اجابة الدراسة الحالية عن التساؤالت اآلتية
 .1ما مستوى مفھوم الذات لدى الالعبين المحترفين لكرة القدم في فلسطين؟
 .2ما مستوى الطموح لدى الالعبين المحترفين لكرة القدم في فلسطين؟
 .3ما العالقة بين مفھوم الذات ومستوى الطموح لدى الالعبين المحترفين لكرة القدم في
فلسطين؟
 .4ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى مفھوم الذات لدى الالعبين المحترفين لكرة
القدم في فلسطين تعزى للمتغيرات المستقلة )ترتيب النادي ،مركز اللعب ،الخبرة(؟
 .5ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الطموح لدى الالعبين المحترفين لكرة
القدم في فلسطين تعزى للمتغيرات المستقلة )ترتيب النادي ،مركز اللعب ،الخبرة(؟
حدود الدراسة
التزم الباحثان أثناء الدراسة بالحدود اآلتية
 .1الحد البشري :العبي كرة القدم المحترفين في الضفة الغربية والمسجلين في الموسم
الرياضي ) (2014/2013من درجة المحترفين ،حيث بلغ عدد األندية ) (12ناد ،حسب
إحصائيات وسجالت االتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
 .2الحد المكاني :مالعب ومقرات األندية الفلسطينية للمحترفين في الضفة الغربية.
 .3الحد الزماني :تم إجراء الدراسة خالل مرحلة بداية الموسم الرياضي ).(2014/2013
حيث تم توزيع أداة الدراسة في الفترة الواقعة بين ) (17/9/2013إلى ).(27/10/2013
مصطلحات الدراسة
االحتراف :ھو عبارة عن مھنة أو حرفة ضمن قواعد وقوانين معينة يمارس من خاللھا
*
الشخص نشاطا ً رياضيا ً معينا ً يعود عليه بالمنفعة المعنوية واالجتماعية والمادية .

*

تعريف اجرائي.
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مفھوم الذات :الفكرة التي يكونھا الفرد عن نفسه وتظھر في عالقاته باآلخرين المحيطين به
من خالل سلوكياته وأفكاره ومعتقداته ،كما انه مجموعه من األبعاد التي تشمل جوانب الشخصية
)نھاد.(1999 ،
مفھوم الذات :ھو تقييم الذات وھي المعلومات التي يقررھا الفرد عن نفسه أو تقيمه لذاته*.
مستوى الطموح :ھو سمة ثابتة ثباتا نسبيا تفرق بين األفراد في الوصول إلى مستوى معين
يتفق والتكوين النفسي للفرد ،وإطاره المرجعي ،ويتحدد حسب خبرات النجاح والفشل التي مره
بھا )عبد الفتاح.(1984 ،
الدراسات السابقة
قام الباحثان بعرض بعض الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة وموضوع
االحتراف ،ومن أھم ھذه الدراسات:
ففي دراسة قامت بھا الھنداوي ) (2012الى التعرف الى العالقة بين مفھوم الذات ودافعية
االنجاز الرياضي لدى العبي والعبات المنتخبات المدرسية في مدارس مديرية جنين ،وكذلك
االختالف في مفھوم الذات ودافعية االنجاز الرياضي تبعا إلى المتغيرات )الجنس ،واللعبة،
ومكان السكان( لدى العبي والعبات المنتخبات المدرسية في مدارس مديرية جنين ،ولتحقيق
ذلك أجريت الدراسة على عينة مكونة من ) (1027العبا والعبه مسجلين رسميا في مدارس
مديرية التربية والتعليم /جنين للعام الدراسي )2012/2011م( ،حيث تم اختيارھم اعتمادا على
المنھج الوصفي باألسلوب المسحي ،واستخدمت الباحثة مقياس بركات لمفھوم الذات )،(2008
ومقياس دافعية االنجاز الرياضي لعالوي ) .(2004وبعد جمع البيانات ومعالجتھا إحصائيا،
أظھرت النتائج أن درجة مفھوم الذات لدى العبي والعبات المنتخبات المدرسية جاءت بدرجة
كبيرة ،حيث وصلت النسبة المئوية إلى ) ،(%72.6وأظھرت النتائج انه ال يوجد اختالف في
مفھوم الذات ودافعية االنجاز الرياضي تعزى إلى المتغيرات )الجنس ،واللعبة ،ومكان السكان(
لدى العبي والعبات المنتخبات المدرسية في مدارس مديرية جنين ،وأظھرت النتائج أيضا
وجود عالقة ايجابية بين مفھوم الذات ودافعية االنجاز الرياضي لدى العبي والعبات المنتخبات
المدرسية في مدارس مديرية جنين حيث وصلت قيمة معامل االرتباط بيرسون إلى ).(0.63
وقد قامت الخصاونة ) (2011بدراسة ھدفت التعرف إلى مس توى تق دير ال ذات ل دى الطلب ة
المس جلين لمس اق الجمب از ،والف روق ف ي مفھ وم ال ذات )البدني ة ،والشخص ية ،واالجتماعي ة( ب ين
الطلبة المس جلين لمس اق الجمب از تبع ا إل ى متغي ري )الج نس ،والس نة الدراس ية( ،عل ى عين ة م ن
طالب وطالبات كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك م ن المس جلين لمس اق الجمب از ،الب الغ
عددھم ) (60طالبا وطالب ة ،واس تخدم مقي اس تنس ي لتق دير ال ذات ،وتوص لت نت ائج الدراس ة إل ى
وج ود مس توى مرتف ع م ن تق دير ال ذات بأبع اده )البدني ة ،والشخص ية ،واالجتماعي ة( ل دى ط الب
وطالب ات ،وال ى ع دم وج ود ف روق دال ة إحص ائيا ف ي مس توى تق دير ال ذات تبع ا إل ى متغي ري
)الجنس ،والسنة الدراسية(.
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كما أجرى العزازمة ) (2012دراسة ھدفت التعرف إلى العالقة بين تماسك الجماعي
للفريق ومستوى الطموح لدي العبي كرة القدم في الضفة الغربية ،إضافة إلى تحديد الفروق في
مستوى التماسك ومستوى الطموح لدى العبي كرة القدم في الضفة الغربية تبعا إلى متغيرات،
المؤھل العلمي ،ومركز اللعب ،والخبرة في اللعب ،ودرجة النادي ،وطبق عليھا مقياس كارون
وآخرون ) (1985لقياس التماسك الجماعي للفريق ،والمكون من ) (34فقرة ،موزعة على أربع
أبعاد ھي) :التكامل الجماعي في ما يتعلق بواجبات العمل ،وجاذبية الفرد نحو الجوانب
االجتماعية للجماعة ،والتكامل الجماعي في ما يتعلق بالجوانب االجتماعية ،وجاذبية الفرد نحو
مھام الجماعة( ،ولغاية قياس مستوى الطموح استخدم الباحث مقياس معوض وعبد العظيم
) ،(2005أظھرت النتائج أن مستوى الطموح لدى العبي كرة القدم في الضفة الغربية كان عاليا
على جميع األبعاد ،وبينت النتائج وجود عالقة ايجابية بين تماسك الجماعي للفريق ومستوى
الطموح لدى العبي كرة القدم في الضفة الغربية ،حيث وصل معامل االرتباط بيرسون إلى
) .(0.74وأوصى الباحث بضرورة تنمية التماسك والطموح لدى الالعبين قليلي الخبرة بشكل
خاص من خالل توعيتھم بأھمية ھذه العوامل في رفع مستوى الفريق.
وقام القدومي وخنفر ) (2012بدراسة ھدفت التعرف إلى مستوى الطموح لدى طلبة
تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية ،إضافة لتحديد االختالف بين أبعاد مقياس
الطموح ،والتعرف على الفروق في مستوى الطموح تبعا إلى متغيرات )الجنس ،والمستوى
الدراسي ،والمعدل التراكمي ،ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامھا ) (170طالبا
وطالبة من مختلف السنوات الدراسية ،وطبق عليھا مقياس معوض وعبد العظيم )،(2005
والمكون من ) (36فقرة ،موزعه على أربع أبعاد وھي) :التفاؤل ،والمقدرة على وضع األھداف،
وتقبل الجديد ،وتحمل اإلحباط( .وبعد جمع البيانات ومعالجتھا إحصائيا ،أظھرت نتائج الدراسة
أن مستوى الطموح لدى طلبة تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية كان
متوسطا ،حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة ) ،(%67-65وكان أفضل األبعاد :بعد التفاؤل
) ،(%33-70يليه بعد تقبل التجديد ) ،(%67يليه بعد المقدرة على وضع األھداف )،(%65
وأخيرا بعد تحمل اإلحباط ) .(%60_335كما أظھرت النتائج انه ال يوجد فروق ذات داللة
إحصائية في مستوى الطموح تعزى إلى متغيري )الجنس ،والمستوى الدراسي( ،بينما كانت
الفروق دالة إحصائيا تبعا إلى متغير )المعدل التراكمي( ،ولصالح المعدل األعلى.
وقام جل فلورز وآخرون ) (Gil- Flores, et al. 2011بدراسة حول تأثير الجنس،
والتحصيل الدراسي والمتغيرات المتعلقة باألسرة على مستوى الطموح األكاديمي للطلبة،
وباستخدام بيانات من تقييم التحصيل األكاديمي في األندلس في اسبانيا خالل )،(2006/2007
واإلجابة على مقياس الطموح إلى ) (3963طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية ،و) (3842أسره،
تم التوصل إلى معلومات حول نتائج اختبارات الطلبة وطموحاتھم األكاديمية والموارد
االجتماعية والتعليمية ألسرھم ،وأجريت اختبارات مربع االنحدار القانوني للتعرف إلى تأثير
المتغيرات المستقلة على طموحاتھم ،وأظھرت النتائج أن جميع المتغيرات ذات عالقة في طموح
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الطلبة ولكن عند النظر في اآلثار مجتمعه للمتغيرات المدروسة تبين أن التحصيل الدراسي
ومستوى تعليم اآلباء ،كانا أكثر عاملين تأثيرا على مستوى الطموح لدى الطلبة ولكال الجنسين.
وقام خالد ) (2008بدراسة ھدفت الى التعرف الى مستوى الطموح األكاديمي والثقة بالنفس
وعالق ة ك ل منھ ا بالتحص يل الدراس ي ،تكون ت عين ة الدراس ة م ن ع دد  4626طالب ا ً وطالب ة م ن
مختلف كليات جامعة سبھا ،اس تخدمت الباحث ة ف ي ھ ذه الدراس ة اس تبيان الطم وح األك اديمي م ن
إعداد الباحثة ومقياس الثقة بالنفس من إع داد س يدنى ش وجر -ترجم ة ع ادل عب د ﷲ وأم ا بالنس بة
لقياس مستوى التحصيل فكان عن طريق التق دير ال ذي حص ل علي ه الطال ب ف ي الفص ل الماض ي
بالنسبة لط الب نظ ام فص ل والس نة الماض ية بالنس بة لط الب نظ ام س نة ،وتوص لت الدراس ة إل ى
النت ائج التالي ة :توج د عالق ة ارتباطي ه ب ين الطم وح األك اديمي والتحص يل الدراس ي ،وال توج د
عالق ة ارتباطي ه ب ين الثق ة ب النفس والتحص يل الدراس ي ،وتوج د عالق ة ارتباطي ه موجب ة ب ين
الطموح األكاديمي والثقة بالنفس.
وق ام جط يالوي ) (2004بدراس ة ھ دفت ال ى التع رف ال ى مفھ وم ال ذات وعالقت ه ب التوافق
النفسي للطالب الجامعي وتحصيله الدراسي ،وتكونت عينة الدراس ة م ن  370طال ب وطالب ة م ن
مختلف األقس ام الدراس ية بكلي ة اآلداب جامع ة س بھا .اس تخدمت الباحث ة ف ي ھ ده الدراس ة مقي اس
مفھوم الذات من إعداد محمد عم اد إس ماعيل ومقي اس التواف ق لطلب ة الجامع ات م ن إع داد زين ب
االوجلى ،جامعة قار يونس ،أما بالنسبة لمستوى التحصيل الدراسي للطالب فقد تم استخدام نت ائج
االمتحانات التحصيلية القياسية لدى أفراد العينة.
ومن أھ م التوص يات الت ي يوص ى ب ه الباح ث يوج د عالق ة ذات دالل ة إحص ائية ب ين مفھ وم
الذات والتوافق النفسي لدى طالب الجامعة.
الطريقة واإلجراءات
منھج الدراسة
استخدم الباحثان المنھج الوصفي التحليلي ،في جميع إجراءاته من حيث تحديد مجتمع
الدراسة وعينتھا وتطبيق أداة الدراسة ،وذلك نظراً لمالئمته ألغراض الدراسة.
مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع العبي كرة القدم في الدوري الفلسطيني للمحترفين في
الضفة الغربية في موسم ) ،(2014/2013حيث بلغ عدد الالعبين ) (288العبا ً موزعين على
) (12نادياً ،وفقا لسجالت االتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
عينة الدراسة
اختيرت العينة بالطريقة العشوائية من العبي كرة القدم في الدوري الفلسطيني للمحترفين
في الضفة الغربية في موسم ) ،(2014/2013وبلغ عدد أفراد العينة ) (140العباً ،بنسبة بلغت
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) (%48.61من المجتمع الكلي ،وھم موزعين على متغيرات ھذه الدراسة ،والجدول رقم )(1
يبين ذلك.
جدول ) :(1توزيع أفراد العينة تبعا للمتغيرات المستقلة.
المتغير
ترتيب النادي

مركز الالعب

سنوات الخبرة

المستويات
من 4 -1
من 8 -5
من 12 -9
المجموع
مركز دفاع
مركز وسط
مركز ھجوم
المجموع
أقل من  5سنوات
من  10 - 5سنوات
أكثر من  10سنوات

العدد
32
88
20
140
51
57
32
140
60
66
14

النسبة المئوية %
22.9
62.9
14.3
%100.0
36.4
40.7
22.9
%100.0
42.9
47.1
10.0

أداتي الدراسة
قام الباحثان ببناء أداتي الدراسة من خالل االطالع على األدب التربوي المتعلق بمفھوم
الذات ومستوى الطموح بشكل عام والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة ومنھا )بركات
 ،2009معوض وعبد العظيم  ،2005خصاونة  ،2011رسول  ،2004حسين  ،2005الناطور
 ،(2007حيث تكونت األداة بصورتھا األولية من ) (74فقرة ،موزعة على استبانتي الدراسة.
صدق األدوات
تم عرض اداتي الدراسة على مجموعة من المحكمين المختصين في مجال التربية
الرياضية من العاملين في كليات التربية الرياضية في الجامعات الفلسطينية والبالغ عددھم
) (8والملحق رقم ) (1يوضح أسمائھم ورتبھم العلمية وتخصصاتھم ومكان عملھم ،وقد
طلب من المحكمين أبداء الرأي في الفقرات من حيث صياغة الفقرات ،ومدى مناسبتھا ،إما
بالموافقة أو التعديل أو حذفھا لعدم مالئمتھا أو أھميتھا ،ولقد تم األخذ بالرأي الذي اجمع
عليه ) (6محكمين فأكثر على الفقرات ،بحيث أصبح عدد الفقرات لالداتين بصورتھما
النھائية ) (67فقرة.
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ثبات االدوات
لق د ت م اس تخراج معام ل الثب ات ألدات ي الدراس ة باس تخدام معادل ة )كرونب اخ ألف ا( كمؤش ر
لالتساق الداخلي لالستبيانات ،والجدول رقم ) (2يبين معامالت الثبات ألداتي الدراسة.
جدول ) :(2معامالت ثبات باستخدام معادلة )كرونباخ ألفا( ألداتي الدراسة.
أداة الدراسة
استبانه مفھوم الذات
استبانه مستوى الطموح

عدد الفقرات
31
36

كرونباخ ألفا
0.92
0.78

يتضح من الجدول رقم ) (2أن معامالت الثبات )كرونب اخ ألف ا( الس تبانه مفھ وم ال ذات ك ان
مرتفع ا ً ج داً حي ث بل غ ) ،(0.92ف ي ح ين بل غ معام ل الثب ات )كرونب اخ ألف ا( الس تبانه مس توى
الطموح كان متوسطا ً حيث بلغ ) ،(0.78وجميعھا معامالت ثبات تفي بأغراض الدراسة.
متغيرات الدراسة
اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية
أوال :المتغيرات المستقلة
 −ترتيب النادي وله ثالث مستويات) :من  1إلى  ،4من  5إلى  ،8من  9إلى .(12
 −مركز الالعب وله ثالثة مستويات) :دفاع ،وسط ،ھجوم(.
 −عدد سنوات الخبرة ولھا ثالث مستويات :أقل من  5سنوات ،أكثر من  5سنوات إلى اقل
من 10سنوات ،أكثر من  10سنه.
ثانيا :المتغيرات التابعة
تتمثل في استجابة أفراد العينة )الالعبين( على استبانه مفھوم الذات واستبانه الطموح في
المجال الرياضي.
المعالجات اإلحصائية
م ن أج ل اإلجاب ة ع ن تس اؤالت الدراس ة اس تخدم الباح ث برن امج ال رزم اإلحص ائية للعل وم
االجتماعية ) ،(SPSSذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية:
)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ،معادلة كرونباخ ألفا ،معامل
ارتب اط االرتب اط بيرس ون ،تحلي ل التب اين األح ادي ) ،(One Way ANOVAاختب ار ش يفيه
) ،(Scheffe Testللمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية عند اللزوم(.
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عرض نتائج الدراسة
أوال :النتائج المتعلقة في التساؤل األول والذي نصه
ما مستوى مفھوم الذات لدى الالعبين المحترفين لكرة القدم في فلسطين؟
لإلجاب ة ع ن ھ ذا الس ؤال ت م اس تخدام المتوس طات الحس ابية والنس ب المئوي ة لك ل فق رة
وللمستوى ونتائج الجدول رقم ) ،(3تبين ذلك.
جدول ) :(3المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمستوى مفھوم الذات لدى الالعبين المحت رفين
لكرة القدم في فلسطين لفقرات استبانة مفھوم الذات.
الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

نص الفقرة

مستوى أدائي الرياضي ضعيف.
أنا محبوب من قبل زمالئي في الفريق.
تنقصني الثقة بالنفس في مواقف المنافسة
الرياضية.
أخجل من مظھري الشخصي.
أتقبل النقد الموجه لي من اآلخرين وخصوصا
المدرب.
أعتني بجسمي جيدا.
أشعر بالحرج عندما أتحدث مع مدربي.
أتوقع الفشل دائما في عملي المستقبلي.
أشعر أن زمالئي في الفريق أفضل مني.
استحق ثقة الجماھير على إخالصي في عملي.
أشعر أنني عضو ھام في فريقي.
أكره نفسي كلما تذكرت عيوبي.
أشعر أنني أستطيع تحقيق أھدافي المنشودة.
أشعر دائما بأن الجمھور يراقبني في الملعب.
أفضل الفوز على الھزيمة في اللعب.
أستطيع أن أكون صداقات جديدة داخل الفريق.
أتضايق بسرعة عندما يلومني احد من أعضاء
النادي.
أشعر بالرضا عن حياتي الرياضية مع الفريق.

المتوسط
الحسابي

النسبة
المئوية

المستوى

3.79
3.45

%75.9
%69.0

مرتفعة
متوسط

3. 35

%67.1

متوسط

3.52

%70.4

مرتفعة

3.33

%66.7

متوسط

3.48
3.32
3.8
3.52
3.13
3.26
3.37
3.61
3.41
3.42
3.45

%69.7
%66.4
%76.1
%70.6
%62.7
%65.3
%67.4
%72.3
%68.3
%68.6
%69.0

متوسط
متوسط
مرتفعة
مرتفعة
متوسط
متوسط
متوسط
مرتفعة
متوسط
متوسط
متوسط

3.34

%66.9

متوسط

3.25

%65.0

متوسط
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 ...تابع جدول رقم )(3

الرقم
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

نص الفقرة
ال أجد صعوبة في إقناع زمالئي داخل الفريق في
وجھة نظري.
أشعر بأنني جدير باحترام نفسي.
معظم زمالئي محبوبون أكثر مني.
غالبا ما أتمنى لو أنني شخص آخر.
أتمسك برأيي في المناقشات طالما كان صوابا.
استخدم أحيانا وسائل غير مشروعة لشق طريقي
أتمتع بشعبية بين األشخاص من نفس عمري.
أشعر أن أفكاري مقبولة لدى اآلخرين.
أنا راضي عن الطريقة التي أعامل بھا زمالئي
بالفريق.
أرتبك واجد صعوبة عندما يسألني شخص ال
أعرفه.
أحب أن أكون جذابا أكثر عند الجنس اآلخر.
أعتمد كثير على اآلخرين من الزمالء فيما أقوم به
من أعمال.
أحب أن أتخذ قراراتي بنفسي وأتمسك بھا.
الدرجة الكلية

المتوسط
الحسابي

النسبة
المئوية

المستوى

3.34

%66.9

متوسط

%73.7 3.68
%68.9 3.44
%70.6 3.52
%72.1
3.6
%70.9 3.54
%69.4 3.4714
%70.6 3.52

مرتفعة
متوسط
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسط
مرتفعة

3.52

%70.6

مرتفعة

3.41

%68.3

متوسط

3.56

%71.3

مرتفعة

3.23

%64.7

متوسط

3.25
3.45

%65.1
%69.0

متوسط
متوسط

*أقصى درجة لالستجابة ) (5درجات.
يتضح من الجدول رقم ) (3أن مستوى مفھوم الذات لدى الالعبين المحترفين لكرة القدم ف ي
فلسطين لفقرات االستبانه كان كبيرا ،حي ث كان ت نس بة المئوي ة لالس تجابة عليھ ا تت راوح م ا ب ين
) ،(%76.1-4،70وك ان متوس طا عل ى كام ل الفق رات المتبقي ة وع ددھا ) (18فق رة ،حي ث
تراوحت النسبة المئوية لالستجابة عليھا بين ) ،(%7،4-62،69وفيما يتعل ق ف ي المس توى الكل ي
لمفھوم الذات كان متوس ط حي ث وص ل المتوس ط الحس ابي إل ى ) (3.45ووص لت النس بة المئوي ة
لالستجابة إلى ).(%69.0
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ثانيا :النتائج المتعلقة في التساؤل الثاني والذي نصه
ما مستوى الطموح لدى الالعبين المحترفين لكرة القدم في فلسطين؟
لإلجابة عن التساؤل استخدمت المتوسطات الحس ابية والنس ب المئوي ة لك ل فق رة وللمس توى
ونتائج الجدول رقم ) (4تبين ذلك.
جدول ) :(4المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمستوى الطموح لدى الالعبين المحترفين
لكرة القدم في فلسطين لفقرات استبانة مستوى الطموح.
الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

نص الفقرة

أسعى لتحقيق األھداف التي رسمتھا.
اعرف جيدا ما أريد أن افعله.
إنني واثق من تحقيق أھدافي.
استطيع أن التغلب على ما يواجھني من عقبات.
من األفضل أن يضع الفرد أھدافا بديله.
يشغلني التفكير في المستقبل.
أرى أن الحياة ستستمر مھما حدث.
استطيع وضع أھداف واقعية في حياتي.
ينبغي االستفادة من التجارب الفاشلة.
أحدد أھدافي في ضوء إمكاناتي.
أشعر بالرغبة في الحياة.
أتطلع إلى المستقبل.
أسعى لتحقيق ما ھو أفضل.
لدي القدرة على تعديل أھدافي حسب الظروف.
اعتقد أن توظيف التطورات التكنولوجية مطلوب.
لدي المقدرة على تحديد أھدافي.
أستطيع توجيه إمكاناتي واالستفادة منھا.
ينبغي عدم االستسالم للفشل.
أشعر بالتفاؤل نحو المستقبل.
أستطيع استبدال أھدافي التي ال تتحقق.
اعتقد أن الفشل أول خطوات النجاح.
أؤمن بالقول "رب ضارة نافعة".
ينتابني الشعور باليأس.

المتوسط
الحسابي

النسبة
المئوية

المستوى

1.68
2.7
1.76
3.25
2.27
2.32
2.04
1.78
2.1
3.36
2.5
1.89
1.76
1.88
1.34
1.68
1.89
1.87
1.65
1.98
1.96
1.77
2.08

%42.1
%67.5
%44.1
%81.3
%56.8
%58.0
%51.1
%44.6
%52.5
%84.1
%62.7
%47.3
%44.1
%47.1
%33.6
%42.1
%47.3
%47.0
%41.3
%49.6
%49.1
%44.3
%52.1

قليل جدا
متوسط
قليل جدا
كبير جدا
قليل
قليل
قليل
قليل جدا
قليل
كبير جدا
متوسط
قليل جدا
قليل جدا
قليل جدا
قليل جدا
قليل جدا
قليل جدا
قليل جدا
قليل جدا
قليل جدا
قليل جدا
قليل جدا
قليل
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 ...تابع جدول رقم )(4

الرقم
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

المتوسط
الحسابي

نص الفقرة
ينبغي أن يستعد اإلنسان لمواجھة المستقبل
بتحدياته.
اعتقد انه ال يوجد وقت يشبه الحاضر.
أعتقد أن المعاناة تكون دافعا لالنجاز.
أؤمن بأن بعد العسر يسرا.
لدي الرغبة في مواكبة التحوالت الجوھرية التي
يشھدھا العالم.
أدرك أن الحياة متغيرة.
أجد صعوبة في تقبل كل ما ھو جديد.
أرى أن التجديد أساس استمرارية الحياة بشكل جيد.
شغلني التفكير في الماضي بمشكالته.
أؤمن أن كل ما ھو جديد ناتج لجھود سابقة.
أسعى وراء المعرفة الجديدة.
أرغب في االطالع على كل ما ھو جديد ومثير.
أجد صعوبة في تخطيط ما أقوم به من نشاط.
الدرجة الكلية

النسبة
المئوية

المستوى

1.54

 %38.6قليل جدا

1.57
1.24
1.55

 %39.3قليل جدا
 %31.1قليل جدا
 %38.9قليل جدا

1.59

 %39.8قليل جدا

1.13
2.55
1.79
2.3
2.15
2.57
1.76
1.69
1.94

قليل جدا
متوسط
قليل جدا
قليل
قليل جدا
متوسط
قليل جدا
كبير جدا
قليل

%28.4
%63.8
%44.8
%57.7
%42.1
%67.5
%44.1
%81.3
%56.8

*أقصى درجة لالستجابة ) (5درجات.
يتض ح م ن الج دول رق م ) (4أن مس توى الطم وح ل دى الالعب ين المحت رفين لك رة الق دم ف ي
فلسطين لفقرات االستبانة كان كبيرا جدا عل ى الفق رات ) ،4،10،(36حي ث كان ت النس بة المئوي ة
لالستجابة عليھا أكثر من ) ،(%80وكان متوسطا على الفقرات ) 2،11،30، (34حيث تراوحت
النس بة المئوي ة لالس تجابة عليھ ا ب ين ) ،(%7،5-62،67وك ان قل يال عل ى الفق رات
) ،(5،6،7،9،23،32حيث تراوحت النسبة المئوية لالس تجابة عليھ ا ب ين ) ،(%1،58-51وك ان
قليال جدا على كامل الفقرات المتبقية وع ددھا ) (23فق رة ،حي ث كان ت النس بة المئوي ة لالس تجابة
عليھا أقل من ).(%50
وفيما يتعلق في المستوى الكلي لطموح كان قليال حيث وصل المتوسط الحسابي إلى
) (1.94و وصلت النسبة المئوية لالستجابة ).(%56.8
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ثالثا ً :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث والذي نصه
ما العالقة بين مفھ وم ال ذات ومس توى الطم وح ل دى الالعب ين المحت رفين لك رة الق دم ف ي
فلسطين؟
لإلجابة عن التساؤل الثالث تم استخدام معام ل االرتب اط بيرس ون ،ونت ائج الج دول رق م )(5
تبين ذلك.
جدول ) :(5نتائج معامل االرتباط بيرسون للعالقة بين مفھوم الذات ومستوى الطموح لدى
الالعبين المحترفين لكرة القدم في فلسطين.
مفھوم الذات
االنحراف
المتوسط
0.73
3.45

مستوى الطموح
االنحراف
المتوسط
0.23
1.94

ر

الداللة

0.83

*.0001

*دال إحصائيا عند مستوى الداللة )(0.05= α
يتضح من الجدول رقم ) (5وجود عالقة ارتباطيه ايجابية دالة إحصائيا عند مس توى الدالل ة
) (0.05=αبين مفھوم الذات ومستوى الطموح لدى الالعبين المحترفين لكرة القدم في فلسطين،
حيث كانت قيمة معامل االرتباط عالية وصلت إلى ).(0.83
رابعا ً :النتائج المتعلقة بالتساؤل الرابع والذي نصه
ھل توجد فروق في مستوى مفھوم الذات لدى الالعبين المحترفين لكرة القدم في فلسطين
تعزى إلى متغيرات )ترتيب النادي ،مركز اللعب ،الخبرة(؟
ولإلجابة عن ھذا التساؤل تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرف ات المعياري ة واختب ار
تحليل التباين االحادي واختبار ش فيه للمقارين ات البعدي ة لفحص ة دالل ة الف روق ف ي مفھ وم ال ذات
تبعا ً لمتغيرات )ترتيب النادي ،مركز اللعب ،الخبرة( ،وفيما يلي عرض لنتائج التس اؤل تبع ا إل ى
المتغيرات المستقلة.
جدول ) :(6المتوسطات الحسابية لمفھوم الذات لدى الالعبين المحترفين لكرة القدم في فلسطين
تبعا إلى متغيرات ترتيب النادي ،مركز اللعب ،الخبرة.
المتغيرات
ترتيب النادي
مركز الالعب

مستويات المتغير
من 4 -1
من 8 -5
من 12 -9
مركز دفاع
مركز وسط

العدد
32
88
20
51
57

المتوسط الحسابي
3.41
3.48
3.39
3.36
3.66
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 ...تابع جدول رقم )(6

المتغيرات

مستويات المتغير
مركز ھجوم
أقل من  5سنوات
من  10 - 5سنوات
أكثر من  10سنوات

سنوات الخبرة

العدد
32
60
66
14

المتوسط الحسابي
3.21
3.34
3.46
3.42

يتبين من الجدول السابق وجود فروق ظاھرية بين المتوسطات الحسابية ،وللتحقق من
الداللة االحصائية لتكل الفروق تم اجراء تحليل التباين االحادي كما ھو موضوح في الجدول رقم
).(6
جدول ) :(7نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAلداللة الفروق في مفھوم
الذات لدى الالعبين المحترفين لكرة القدم في فلسطين تبعا إلى متغيرات ترتيب النادي ،ومركز
اللعب ،الخبرة.
المتغيرات
المستقلة

ترتيب
النادي
مركز
الالعب
سنوات
الخبرة

بين المجموعات
مجموع درجات متوسط
المربعات الحرية المربعات

داخل المجموعات
مجموع درجات متوسط
المربعات الحرية المربعات

F

الداللة

1.556

2

.778

74.197

137

.542

.241 1.437

4.727

2

2.363

71.027

137

.518

.012 4.559

.195

2

.097

75.559

137

.552

.838

.176

يتض ح م ن الج دول رق م ) (7أن ه ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة
) (0.05=αفي مفھوم الذات لدى الالعبين المحترفين لكرة القدم في فلسطين تعزى الى متغي رات
ترتيب النادي ،وسنوات الخبرة .بينما كانت الفرق دال ة احص ائيا تبع ا ال ى متغي ر مرك ز الالع ب.
ولتحديد الفروق استخدم اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات ونتائج الج دول رق م )(8
تبين ذلك.
جدول ) :(8نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق في مستوى مفھوم الذات لدى الالعبين المحترفين
لكرة القدم في فلسطين تعزى لمتغير مركز الالعب.
مركز الالعب
دفاع
وسط
ھجوم

دفاع

وسط
*.29 -

ھجوم
 .15* .44
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يتض ح م ن الج دول رق م ) (8وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة
) (0.05=αب ين مرك ز الالع ب ف ي منطق ة الوس ط ومنطقت ي الھج وم وال دفاع ولص الح منطق ة
الوسط.
خامس ا :النت ائج المتعلق ة بالتس اؤل الخ امس وال ذي نص ه :ھ ل توج د ف روق ف ي مس توى
الطم وح ل دى الالعب ين المحت رفين لك رة الق دم ف ي فلس طين تع زى للمتغي رات )ترتي ب الن ادي،
ومركز اللعب ،والخبرة(؟
ولإلجابة عن ھذا التساؤل تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرف ات المعياري ة واختب ار
تحليل التباين االحادي واختبار شفيه للمقارينات البعدية لفحصة داللة الفروق في مستوى الطموح
تبعا ً لمتغيرات )ترتيب النادي ،مركز اللعب ،الخبرة( ،وفيما يلي عرض لنتائج التس اؤل تبع ا إل ى
المتغيرات المستقلة.
جدول ) :(9المتوسطات الحسابية لمستوى الطموح لدى الالعبين المحترفين لكرة القدم في
فلسطين تبعا إلى متغيرات ترتيب النادي ،ومركز اللعب ،والخبرة.
المتغيرات
ترتيب النادي

مركز الالعب

سنوات الخبرة

مستويات المتغير
من 4 -1
من 8 -5
من 12 -9
مركز دفاع
مركز وسط
مركز ھجوم
أقل من  5سنوات
من  10 - 5سنوات
أكثر من  10سنوات

العدد
32
88
20
51
57
32
60
66
14

المتوسط الحسابي
1.89
1.99
1.80
1.93
1.97
1.90
1.61
1.95
1.93

يتبين من الجدول السابق وجود فروق ظاھرية بين المتوسطات الحسابية لكذا وكذا ،...
وللتحقق من الداللة االحصائية لتكل الفروق تم اجراء تحليل التباين االحادي كما ھو موضوح في
الجدول رقم ).(9
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جدول ) :(10نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAلداللة الفروق في مفھوم
الذات لدى الالعبين المحترفين لكرة القدم في فلسطين تبعا إلى متغيرات ترتيب النادي ،ومركز
اللعب ،الخبرة.
المتغيرات
المستقلة

ترتيب
النادي
مركز
الالعب
سنوات
الخبرة

بين المجموعات
مجموع درجات متوسط
المربعات الحرية المربعات

داخل المجموعات
مجموع درجات متوسط
المربعات الحرية المربعات

F

الداللة

.711

2

.355

6.693

137

.049

7.276

.001

.118

2

.059

7.286

137

.053

1.112

.332

.074

2

.037

7.330

137

.054

.689

.504

يتضح من الجدول رقم ) (10أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
) (0.05=αفي مستوى الطموح لدى الالعبين المحترفين لكرة القدم في فلسطين تعزى الى
متغيرات مركز الالعب ،وسنوات الخبرة ،بينما كانت الفرق دالة احصائيا تبعا الى متغير ترتيب
النادي.
ولتحديد الفروق استخدم اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات ونتائج الجدول رقم
) (11تبين ذلك.
جدول ) :(11نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق في مستوى الطموح لدى الالعبين المحترفين
لكرة القدم في فلسطين تعزى لمتغير ترتيب النادي.
ترتيب النادي
4-1
8-5
12-9

4-1

8-5
.10-

12-9
.09*.19

يتض ح م ن الج دول رق م ) (11وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة
) (0.05=αبين ترتيب النادي ) (8-5وبين ترتيب النادي ) ( 4-1و) (12-9ولصالح ).(8-5
مناقشة نتائج الدراسة
التساؤل األول :ما مستوى مفھوم الذات لدى الالعبين المحترفين لكرة القدم في فلسطين؟
يتضح من الجدول رقم ) (3أن مستوى مفھوم الذات لدى الالعبين المحترفين لكرة القدم ف ي
فلسطين لفقرات االستبانه كان كبيرا ،حي ث كان ت نس بة المئوي ة لالس تجابة عليھ ا تت راوح م ا ب ين
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد  2016 ،(1) 30ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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) ،(%76.1-4،70وك ان متوس طا عل ى كام ل الفق رات المتبقي ة وع ددھا ) (18فق رة ،حي ث
تراوحت النسبة المئوية لالستجابة عليھا بين ) ،(%7،4-62،69وفيما يتعل ق ف ي المس توى الكل ي
لمفھوم الذات كان متوس ط حي ث وص ل المتوس ط الحس ابي إل ى ) (3.45ووص لت النس بة المئوي ة
لالستجابة إلى ) ،(%69.0ويعزو الباحثان أن مفھوم ال ذات ل دى الالعب ين المحت رفين لك رة الق دم
ف ي فلس طين ك ان بدرج ة متوس طة ،وذل ك م ن خ الل قل ة االلت زام بالت دريب م ن الناحي ة البدني ة
والمھارية والخططية والنفسية مما ينعكس في مفھ وم ال ذات ل ديھم ،فم ن خ الل دوري المحت رفين
ي تم تنمي ة الص فات االيجابي ة كالثق ة ب النفس ،وتحم ل المس ؤولية ،والش جاعة ،والمب ادرة ،وتنمي ة
روح التع اون ل ديھم ،وتنمي ة ص فة اتخ اذ الق رار ،وك ذلك ينم ي ل ديھم تقب ل النق د م ن الم درب
واإلداري والجمھ ور والالعب ين ،وبالت الي ي نعكس عل يھم ايجابي ا ً م ن خ الل ال تخلص م ن القل ق
والخ وف والش ك ب النفس .وتتف ق ھ ذه النتيج ة م ع دراس ة ك ل م ن ديري ك واخ رون )(2012
والبص ول ) (2008ومنص ور ) (2007والت ي أظھ رت نتائجھ ا أن مس توى مفھ وم ال ذات ك ان
متوس طاً ،وتختل ف ھ ذه النتيج ة م ع دراس ة ك ل م ن الھن داوي ) (2012وخص اونة )(2011
والزعبي وآخرون ) (2006والقدومي ) ،(1998والتي أظھرت نتائجھا أن مستوى مفھ وم ال ذات
لدى العينات المختارة كان عاليا ً.
التساؤل الثاني :ما مستوى الطموح لدى الالعبين المحترفين لكرة القدم في فلسطين؟
يتض ح م ن الج دول رق م ) (4أن مس توى الطم وح ل دى الالعب ين المحت رفين لك رة الق دم ف ي
فلسطين لفقرات االستبانة كان كبيرا جدا عل ى الفق رات ) ،4،10،(36حي ث كان ت النس بة المئوي ة
لالستجابة عليھا أكثر من ) ،(%80وكان متوسطا على الفقرات ) 2،11،30، (34حيث تراوحت
النس بة المئوي ة لالس تجابة عليھ ا ب ين ) ،(%7،5-62،67وك ان قل يال عل ى الفق رات
) ،(5،6،7،9،23،32حيث تراوحت النسبة المئوية لالس تجابة عليھ ا ب ين ) ،(%1،58-51وك ان
قليال جدا على كامل الفقرات المتبقية وع ددھا ) (23فق رة ،حي ث كان ت النس بة المئوي ة لالس تجابة
عليھا أقل من ).(%50
وفيما يتعلق في المستوى الكلي لطموح كان قليال حيث وصل المتوسط الحسابي إلى
) (1.94ووصلت النسبة المئوية لالستجابة ).(%56.8
ويعزو الباحثان ذلك أن الالعبين المحترفين في فلسطين غير قادرين على تحديد أھدافھم
المراد تحقيقھا ،وذلك بسبب التدني الملحوظ للمستوى الرياضي في فلسطين ،وعدم التزام إدارات
األندية بالمستحقات المادية المطلوبة لالعبين ،وبالتالي يؤثر ذلك على انخفاض مستوى الطموح
لدى الالعبين .وتختلف ھذه النتيجة مع دراسة قدومي وخنفر ) (2012واألسود ) (2009والتي
أظھرت نتائجھا أن مستوى الطموح لدى العينات المختارة كان متوسط ،وتختلف أيضا ً مع دراسة
كالً من عزازمة ) (2012وجل فلورز وآخرون ) (2011وحسين ) (2005وباندي )(2002
التي أظھرت نتائجھا أن مستوى الطموح كان عاليا ً.
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ً
الثالث :ما العالقة بين مفھوم الذات ومس توى الطم وح ل دى الالعب ين المحت رفين
التساؤل
لكرة القدم في فلسطين؟
يتضح من الجدول رقم ) (5وجود عالقة ارتباطيه ايجابية دالة إحصائيا عند مس توى الدالل ة
) (0.05=αبين مفھوم الذات ومستوى الطموح لدى الالعبين المحترفين لكرة القدم في فلسطين،
حيث كانت قيمة معامل االرتباط عالية وصلت إلى ).(0. 83
ويعزو الباحثان ذلك أن ھناك العديد من العوامل التي تربط ما بين مفھوم الذات ومستوى
الطموح مثل :خبرات النجاح والفشل التي تتداخل بين المفھومين .وان العالقة بين مفھوم الذات
ومستوى الطموح عالقة طردية ،أي كلما زاد مفھوم الذات زاد مستوى الطموح .وتتفق ھذه
النتيجة مع دراسة كل من بركات ) (2009والناطور ) (2007ودراسة بريس ) (2004والتي
أظھرت النتائج إلى وجود عالقة موجبة بين مفھوم الذات ومستوى الطموح .وتختلف ھذه النتيجة
مع دراسة كل من أنليوف ) (2003و واكسلير ) (2002التي أظھرت إلى عدم وجود عالقة بين
مفھوم الذات ومستوى الطموح.
التساؤل الرابع :ھل توجد فروق في مستوى مفھوم الذات ل دى الالعب ين المحت رفين لك رة
القدم في فلسطين تعزى إلى متغيرات )ترتيب النادي ،مركز اللعب ،الخبرة(؟
يتض ح م ن الج دول رق م ) (8وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى
الداللة ) (0.05=αبين مركز الالعب في منطقة الوسط ومنطقتي الھجوم والدفاع ولصالح منطقة
الوسط.
يعزو الباحثان إلى ارتفاع مفھوم الذات لدى الالعبين في مركز الوسط في الدوري
الفلسطيني للمحترفين في كرة القدم أن المطلوب من العبين الوسط استالم الكرة من مركز الدفاع
وتسليمھا إلى مركز الھجوم مع القيام ببعض العمليات الدفاعية والھجومية ،وھذا ما يخفف
الضغط عليھم ،على عكس الالعبين في مركز الھجوم المطلوب منھم إحراز األھداف وتحقيق
الفوز واستغالل كل الفرص المتاحة طوال فترة المباراة ،وأيضا الالعبين في مركز الدفاع
مطلوب منھم التركيز التام خالل المباراة ومراقبة تحركات العبين الھجوم في الفريق الخصم
وعدم السماح بدخول الكرة في مرماھم ،وبالتالي ينعكس على مفھوم الذات لديھم.
التساؤل الخامس :النتائج المتعلقة بالتس اؤل الخ امس وال ذي نص ه :ھ ل توج د ف روق ف ي
مس توى الطم وح ل دى الالعب ين المحت رفين لك رة الق دم ف ي فلس طين تع زى للمتغي رات )ترتي ب
النادي ،ومركز اللعب ،والخبرة(؟
يتض ح م ن الج دول رق م ) (11وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى
الداللة ) (0.05=αبين ترتيب النادي ) (8-5وبين ترتيب النادي ) (4-1و) (12-9ولص الح )(8-
.5
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يعزو الباحثان إلى أن مستوى الطموح بشكل عام كان بمستوى منخفض "قليل" لدى جميع
الالعبين سواء كان ترتيب النادي في المقدمة أو في منطقة الوسط أو حتى في أسفل الترتيب،
وذلك الن جميع األندية "اإلداريين" غير ملتزمة باألمور المادية المستحقة لدي الالعبين ،وعدم
تلبية حاجات الالعب األساسية ،وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون مستوى الطموح لدى الفرق في
متوسط الترتيب أفضل من المقدمة وأسفل الترتيب ،وذلك الن الطموح لديھم قابل للتحقيق أو
محقق أساساً ،مما يؤثر على مستوى الطموح لديھم ،ويعزو الباحث أيضا إلى ارتفاع الطموح
لدى الالعبين في منطقة الوسط إلى أن اغلب األندية متوسطة الترتيب من منطقة الشمال التي ال
تنافس على اللقب أو حتى مراكز متقدمة كما في الجنوب.
االستنتاجات
 .1أن مستوى مفھوم الذات لدى الالعبين المحترفين لكرة القدم في فلسطين كان بمستوى
متوسط ،حيث وصل المتوسط الحسابي ) ،(3.45ووصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى
).(%69.0
 .2أن مستوى الطموح لدى الالعبين المحترفين لكرة القدم في فلسطين كان بمستوى قليل،
حيث وصل المتوسط الحسابي ) ،(1.94ووصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى ).(%56.8
 .3انه كلما قل مفھوم الذات لدى الالعبين قل مستوى الطموح ،وكذلك العكس كلما زاد مفھوم
الذات وكان عاليا كان الطموح عاليا أيضا.
 .4توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05=αفي مفھوم الذات لدى
الالعبين المحترفين لكرة القدم في فلسطين ،تبعا إلى متغير مركز الالعب ،ولصالح منطقة
الوسط ،أي أن الالعبين في مركز الوسط أكثر فھما ً لذاتھم من الالعبين في مركز الھجوم
والدفاع.
 .5توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05=αفي مستوى الطموح لدى
الالعبين المحترفين لكرة القدم في فلسطين ،تبعا إلى متغير ترتيب النادي ،ولصالح )،(8-5
أي أن األندية من ترتيب ) (8-5أفضل مستوى طموح من األندية من ترتيب ) (4-1و)12-
.(9
التوصيات
 .1ضرورة اھتمام المدربين بتنمية الصفات النفسية لدى الالعبين وخاصة مفھوم الذات
ومستوى الطموح لما لھما من دور ايجابي في تنمية روح القتالية والشجاعة لتحقيق الھدف
والتمسك به ،والعمل على تنمية مفھوم الذات والطموح بشكل متوازي ألنه يؤثر كل منھما
على األخر ،وذلك من خالل عمل المعسكرات التدريبية وإعطاء المحاضرات التي من
شانھا أن توضح أھمية مفھوم الذات لالعبين ورفع مستوى الطموح لدى الالعبين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد 2016 ،(1) 30

21

Published by Arab Journals Platform, 2016

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 30 [2016], Iss. 1, Art. 1

"......  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "العالقة بين مفھوم الذات ومستوى الطموح لدى22

 ضرورة العمل على تنمية مستوى الطموح لدى الالعبين وذلك من خالل توجيھھم بواقعية.2
 وتوجيھھم،حول مستقبلھم ووضع أھداف محددة وواضحة تتماشى مع مستوى طموحھم
.حول طرق التفكير بحل المشكالت وكيفية تقبل التجديد وتحفيزھم على عدم اليأس
 يعمل على بتنمية، ضرورة وجود أخصائي نفسي رياضي ضمن الجھاز الفني المسئول.3
مفھوم الذات ورفع مستوى الطموح لدى الالعبين قليلي الخبرة والتجربة بشكل خاص
.بتوعيتھم بأھمية ھذه العوامل
. إجراء دراسات مشابھة على العاب رياضية مختلفة وبفئات عمرية اصغر.4
.  إجراء دراسات حول مفھوم الذات بمتغيرات دراسة أخرى.5
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