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 الملخص
 الجماعية في جامعة النجاح الوطنية األلعابالعالقات االجتماعية لدى العبي فرق 

 
 األلعابمستوى العالقات االجتماعية لدى العبي فرق  إلىهدفت الدراسة التعرف  

تحديد الفروق في هذه العالقات تبعا لمتغيرات  إلى إضافةالجماعية في جامعة النجاح الوطنية، 
 ( العبا من57، والخبرة، والمشاركات الدولية، والمعدل التراكمي. تكونت عينة الدراسة من )اللعبة

للعالقات ( 1997)عويس والهاللي، الجماعية وطبق عليها مقياس  األلعابفرق العبي 
 االجتماعية الرياضية.

الجماعية في  األلعابنتائج الدراسة ان مستوى العالقات االجتماعية لدى العبي فرق  أظهرت 
 إلى لالستجابةالوطنية كانت بدرجة متوسطه حيث وصلت النسبة المئوية  حجامعة النجاجامعة 

في العالقات  حصائيةإتوجد فروق ذات داللة  نه الأظهرت النتائج أ، كما (%76.66)
 .، والمعدل التراكمياالجتماعية تعزى لمتغيرات اللعبة، والخبرة، والمشاركات الدولية

اهتمام عمادة شؤون الطلبة بالعالقات همها ضرورة أ احث بعدة توصيات من الب ىصأو و  
 .االجتماعية

 
 .جامعة النجاح الوطنية ،الجماعية األلعابفرق  ،العالقات االجتماعية :الكلمات الدالة
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Abstract 
 

The social relationships of team sport game players at An-najah 
National University 
Dr. Jamal Shaker 

 
The purpose of this study was to investigate social relationships of 

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

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

Based on the finding of the study the researcher recommended to 
Increases attention by the students affairs deanship on the social 
Relationships of the players. 
 
Key Words: social relationships, team sport game, An-najah National 
University.  
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 الجماعية األلعابالعالقات االجتماعية لدى العبي فرق 
 في جامعة النجاح الوطنية

 
 النظرية وخلفيتهامقدمة الدراسة 

ن الفوورد يعوود أاجتموواعي بووالطبح ، حيووث  نسوواناإلمقدمتووه مقولتووه المشووهورة  بوون خلوودون فووي ايقووول 
ن أ إلووووى( 1997عووووويس والهاللووووي ) أشووووارحيووووث  سوووواس الجماعووووة وال يسووووتطيح العووووي  بوووودونها،أ

توورهطهم عالقووات اجتماعيووة ويحوودث بيوونهم تفاعوو   أفوورادالجماعووة هووي وحوودة اجتماعيووة مكونووة موون 
ويموور الفوورد خووالل تنشووئة اجتماعيووة بمراحوو   تحقيقهووا، إلووىيهوودفون  أهوودافاجتموواعي متبووادل لهووا 

ثوووم المدرسوووة ثوووم جماعوووة الهوايوووات  ءاألصووودقاثوووم جماعوووة اللعوووب موووح  األسووورةلهوووا جماعوووة أو متعوووددة 
قتصوادية. وكو  هوذه ، والدينية والسياسيه والمنظمات االجتماعية وااللخاصة والجماعات الرياضيةا

المختلفة خالل تفاعله االجتمواعي لوذلت تقواس شخصوية  تكسب الفرد خبرات ومهارات في المواقف
را أدواوتلعب الرياضة في العصر الحديث  .ليها في المجتمحإونضج الفرد بالجماعات التي ينتمي 

 دووظائف متعددة ومعقده داخ  النسوق االجتمواعي والفهوم الحقيقوي للرياضوة كظواهرة اجتماعيوة يعو
فدراسوة الرياضوة مون المنظوور  .التحكم فيها وظبطها وتوجيهها للصوال  االجتمواعي أدوات أهممن 

 أردنووا إذاصووحية  ه، بوو  هووي حضوواريلتصووليد دورهووا لووةاو مح أوالمجتمعووي لوويس نوعووا موون العبووث 
  .إبداعاته طالقوا  رتقاء بالمجتمح ومحاصرة نواقصه اال

 الذي الفردن أ، حيث الفرد مح المجتمحرا في حسن تكيف وتلعب العالقات االجتماعية دورا كبي
 على أقدر سيكون  ومسؤولية ومهارة بمرونة حوله من مح ويتعام  اآلخرين فهم على القدرة يمتلت
   شلنج  كد على ذلتأو  ،اآلخرينة مح ياجتماعية ايجاب عالقات إقامة في النجاح

(Schilling,1996)   تحسن من مستوى االداء  االجتماعية المهارات إلى أن إشارتهفي
، وتقل  المشكالت السلوكية لدى الطلبة، وهي من المتطلبات الرئيسية للنجاح كاديمياأل
 (.1997 كاديمي )الياس،األ
هميووووة البحوووووث أ هتمووووام بتطبيووووق المعرفووووة فووووي العلوووووم االجتماعيووووة لوووويس بالجديوووود وتتمركووووز ن االا  و 

اجتماعيوووة موووا يتطلوووب معلوموووات تووودعم ذلوووت ن اتخووواذ القووورار بخصوووو  مشوووكلة أاالجتماعيوووة فوووي 
العلووووم  أنمثووو  لحوو  المشوووكالت، فكمووا القوورار، وتضوووفي عليووه المعرفوووة االجتماعيووة هوووو السووبي  األ

 إلووىن تقووود المجتموح أن العلووم االجتماعيووة يمكون إالتكنولووجي، فوو إلووىنسوان ة قود قووادت اإلالطبيعيو
 .(1996، لبداينهالممارسات التي تجع  المجتمح سعيدا وصحيا وحكيما )ا

هتم الباحثون في إجراء العديد من ا ونظرا ألهمية العالقات االجتماعية في المجال الرياضي  
 التماست مستوى  إلىالتعرف  ( بدراسة هدفت2011قام بني هاني ) ، حيثالعلمية الدراسات
 اللعب، وسنوات العلمي، المؤه  لمتغيرات: وفقا   األردن في اليد كرة العبي لدى الجماعي
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 فرق  لدى الرياضي االنجاز بمستوى  الجماعي التماست كذلت عالقة والنادي، الالعب، وتصنيف
 المجتمح يمثلون  العبا   (128) على عينة الدراسة اشتملت وقد باألردن، لىو األ الدرجة أندية
 مقياس باستخدام وقام المسحية، بصورته الوصفي المنهج الباحث استخدم ولقد .للدراسة الكلي

 استخدام تم الفروق  اتجاه لمعرفة .فقرة (27) ويتضمن (2007) هاني لبني الجماعي التماست
 فرق  ق أ ختباراو  المتعدد، التباين وتحلي  المعيارية نحرافاتالمتوسطات الحسابية واال

 الجماعي التماست بين موجبة ارتباطيه عالقة وجود الدراسة نتائج أظهرت وقد ، (L.S.D)معنوي 
 بزيادة يسهم مما المعسكرات التدريبية عم  بضرورة صىأو الرياضي، و  االنجاز ومستوى  للفريق
  .نتائجه على ذلت نعكاساو  الفريق تماست
 من الرياضي الفريق تماست في المدرب تحديد دور إلىدراسة هدفت  (2004) محمد أبو وأجرى 
 الدرجة أندية فرق  من العبا    (164)الدراسة عينة وهلغت األردن، في اليد كرة العبي نظر وجهة
 العبا   (54) لىو األ الدرجة أندية العبي عدد بلغ حيث األردن، في اليد لكرة والثانية لىو األ

 تماست في المدرب دور لقياس لو األ استبيانين استخدام تم وقد ،العبا   (110) الثانية والدرجة
 الفريق تماست فقرة، ومقياس (38) وهواقح مجاالت أرهعة من مكون  وهو الرياضي الفريق

 في للمدرب دور هنات أن الدراسة إليها توصلت التي النتائج وكانت أهم فقرة، (15) الرياضي
 المجال دوره في وأما عالية، بدرجة والنفسي والفني االجتماعي المجال على الفريق تماست
 هنات وأن الفريق تماست في للمدرب كبير دور وجود أظهرت وكذلت متوسطا ، فكان اإلداري 
 في الثانية، الدرجة ولصالد النادي درجة لمتغير تعزى  تماست الفريق في المدرب دور على فروق 
 .الفريق مح اللعب وسنوات العلمي المؤه  لمتغيري  تعزى  فروق  تظهر لم حين

)المسافة االجتماعية  دراسة البعد االجتماعيإلى ( بدراسة هدفت 2007قام قاسم وهركات )و 
العبا  ( 19)جريت الدراسة على عينة قوامها أللقبول( لفريق نادي تشرين في سوريا، ولتحديد ذلت 

من العبي فريق نادي تشرين للتعرف على اختيارات القبول لهم في محور الصداقة والمباراة 
ن هذه العالقات وتم التعبير ع ،)السوسيومتري( ووقت الفراغ عن طريق استمارة االختبار

بالخريطة االجتماعية )السوسيو جرام( كما تم تحديد المكانة االجتماعية لالعبين النجوم في ك  
أن البنية االجتماعية للفريق ال تحتوي ظواهر سلبية تشير إليها  إلىوقد توص  الباحثان  ،محور

مغلقة وقلة العالقات المتبادلة العالقات االجتماعية الثالث. بيد أن البنية تميزت بكثرة العالقات ال
الفريق  أفرادنخفاض القيمة االجتماعية لالعب النجم في المجالت الثالث. فضال عن تكوين او 

جماعات اجتماعية صغيرة في داخ  الجماعة األساسية، وهذه الجماعات يرتبط أعضاؤها 
 بعالقات مباشرة وغير مباشرة. 
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( بدراسة حول العالقات االجتماعية لفريق نادي الميناء بكرة القدم للموسم 2000قاسم )وقام 
العبا  من العبي فريق نادي  (21تكونت من )ية اجتماعية حوهي دراسة مس 2000 -1999

، فقد استخدم الباحث قياسا  2000-1999الميناء المشارت في الدوري العراقي للموسم 
الثة أسئلة للتعرف على مدى اختيار القبول لالعبين لبعضهم في ثالثة سوسيومتريا  مؤلفا  من ث

ومن ثم حساب نتائج . مختلفة من حياة الالعبين وهي الصداقة ووقت الفراغ ووقت المباراة راو مح
االختيار السوسيومتري لك  العب والمكانة السوسيومترية لالعبين النجوم والخارطة االجتماعية 

الثالثة آنفة  راو المحلعالقات االجتماعية التي ترهط أعضاء الفريق في أشكال ا إلى للتعرف
عدم وجود الالعبين المنبوذين وانخفاض المكانة السوسيومترية لالعبين  إلىالذكر، وقد توص  

النجوم وكثرة العالقات التتابعية والمتبادلة وقلة العالقات المغلقة التي تعني قلة الكت  االجتماعية 
صى الباحث في ضوء ذلت بضرورة االهتمام بالدراسات االجتماعية أو وقد  ،يقداخ  الفر 

جراء التحلي  لها واال ستفادة من نتائجها في تعزيز فاعلية للجماعات الرياضية بمختلف أشكالها وا 
 الفرق الرياضية لتحسين األداء ومعالجة األخطاء.

التواصوووو  والتماسووووت لالعبووووي فحوووو  هوووودفت إلووووى  ( دراسووووة,Sullicvan 1995سووووليفان ) أجوووورى و 
واسووتخدم الباحووث االسووتبيان  ،( العبووا موون الووذكور55وقوود اشووتملت عينووة الدراسووة علووى ) ،الرجبووي

التوصووو  ميوووز بسوووتة عوامووو  هوووي التسوووامد،  أن إلوووىالنتوووائج  وأظهووورت ،كوسووويلة لجموووح المعلوموووات
ومقارنووات متعووددة لهووذه العواموو   .الثقووةو الفاعليووة ، و ،  ن او التعووو الحووب ، و القوودرة علووى االحتمووال، و 

، االسوتقامةو ، ن او التعوو ، األمانوةللتماسوت الجمواعي )  األرهعة األبعادواحد من  أنبوضوح  أظهرت
التواصو  بوين  أنوهذه المعطيات تقتورح  .األنماطاالنفتاح( الحب والفعالية كانت واضحة في ك  و 

العبوووي الرجبوووي كالعوووائالت وكموووا فوووي هوووذه الووونظم وغيرهوووا التواصووو  الصوووحي مووورتبط موووح التماسوووت 
 .الجماعي

العالقوات االجتماعيوة بووين  إلووىالتعورف  ( هودفت(Cachay, 1990وفوي دراسوة قوام بهووا سواخاي 
الباحوووث وانجووواز الفريوووق واسوووتخدام  أداءخوووارل الملعوووب علوووى مسوووتوى  أوالفريوووق سوووواء داخووو   أفوووراد

هوووذه  أجريوووتوقووود  .للحصوووول علوووى المعلوموووات كوووةداةاختيوووار العالقوووات االجتماعيوووة السوسووويومترية 
 ثوراهنوات  أنوكوان مون نتوائج هوذه الدراسوة  ألمانيوافوي  لوىو األالدراسة على عينة من فورق الدرجوة 
مسووتوى  أنخووارل الملعووب كمووا تبووين  أوالفريووق سووواء داخوو   أفوورادكبيوور للعالقووات االجتماعيووة بووين 

الفريق ونتيجة لمشاركة األصدقاء واألهو  فوي النشواطات الرياضوية  أفرادالعالقات االجتماعية بين 
فووي رفووح درجووة ومسووتوى العالقووات االيجابيووة خووالل  وأساسوويااالجتماعيووة للفريووق يلعووب دورا رئيسوويا 

 .اللعب
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داء مقارنووووة للمكانووووة السوسوووويومترية وعالقتهووووا بوووواأل عنوانهووووا( بدراسووووة 1988كووووذلت قامووووت عمووووارة )
ترتيوب الفورق  التعورف إلوىوهودفت هوذه الدراسوة  .زالممتواالمهاري ونتائج فريق كرة اليد في الدوري 
و تكونوووت عينوووة  .المهووواري ونتائجهوووا فوووي الووودوري  األداءبالنسوووبة للعالقوووات السوسووويومترية ومسوووتوى 

 أن إلوىالنتوائج  أهومفورق لكورة اليود للسويدات وكوان مون  العبة موزعة على ثالث (40)الدراسة من 
 األداءترتيووب الفوورق موون حيووث العالقووات االجتماعيووة فووي هووذه الدراسووة يتفووق مووح ترتيبهووا موون حيووث 

 .المهاري وكذلت نتائج الفرق في الدوري 
( بإجراء دراسة عون توةثير بعوض البنواء االجتمواعي للجماعوات علوى نجواح 1980و قامت فكري )

خصووائ  جماعووة فوورق كوورة اليوود الناجحووة واالهتمووام  إلووىتعوورف الالدراسووة هوودفت و  ،كوورة اليوودفريووق 
العبا يمثلون عشرة  115))عينة قوامها  أجريت الدراسة علىبالجماعة في عمليات التدريب، وقد 

 وجوودن أ الدراسوة نتوائج هومأ وقود كوان  ،واستخدمت الباحثة االستبيان كوةداة لجموح المعلوموات ،فرق 
 .ماعات الفرق الرياضية المتفاعلةضرورية لنجاح ج كانت درجة عالية من التماست

ثووور العالقوووات االجتماعيوووة علوووى تركيوووب الفريوووق ا( بدراسوووة إليضووواح ,Lenk 1987نوووت )يو قوووام ل
العبوووا ( 16عينوووة الدراسووة علوووى )شوووتملت ا، حيووث وذلوووت باسووتخدام اختيوووار سوسووويومتري  نفعووالياال

الفريووق صوواحب  أنالدراسووة  إليهووا أشووارتالنتووائج التووي  أهووم. وموون للتجووديفموووزعين علووى فووريقين 
 أعضووواءنعووودام الصوووراعات الداخليوووة بوووين ايتمتوووح بعالقوووات اجتماعيوووة ايجابيوووة موووح  األعلوووىاالنجووواز 

الغرهيووة  أللمانيووالمبيووة و فوورق التجووديف األ أن إلووى أيضووا ت نتووائج الدراسووةوتوصوول، الفريووق الثمانيووة
 .األعضاءالرغم من انخفاض التماست ب  والصراع الداخلي بين  كانت ناجحة جدا على

تبحووث فووي موضوووع العالقووات االجتماعيووة  التوويبقة وموون خووالل العوورض السووابقة للدراسووات السووا   
 أن إلوووىهوووذه الدراسوووات  أشوووارتفقووود  ،بالنسوووبة لنتوووائج الفووورق  وأهميتوووهالفريوووق الواحووود  أعضووواءبوووين 

ن الفريووق صوواحب االنجوواز العووالي أو  ،العالقووات بووين الالعبووين ضوورورية لنجوواح  الفوورق الرياضووية
الفريوق تزيود مون التماسوت وهوذا  أعضواءن هذه العالقات بين ، حيث أيتمتح بقدرات اجتماعية جيدة

هووذه الدراسووة ونقوو  الدراسووات  إلجووراءضوووء مووا سووبق والحاجووة  وفووي .الدراسووات السووابقة أكدتووهمووا 
 الدراسة. إجراء أهميةحول الموضوع في الواقح الفلسطيني تظهر  أجريتي الت
 

 -ة :ـــــــالدراس أهمية
 الدراسة فيما يلي: أهمية إيجازيمكن 

مسووتوى الجامعووات الفلسووطينية والتووي تهووتم  الدراسووات الرائوودة  نتعوود الدراسووة الحاليووة موو -1
وبالتوالي  ،ضوية الجماعيوةالريا األلعوابعية لدى العبوي فورق بدراسة العالقات االجتما

تصووووور واضوووود لموووودرهي هووووذه الفوووورق حووووول مسووووتوى هووووذه  عطوووواءإ سوووووف تسوووواهم فووووي 
رضية الملعوب لتنفيوذ الخطوط أستفادة من ذلت في توزيح الالعبين على العالقات، واال
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والتماسوت ونتوائج المباريوات كذلت دراسة العالقوة بوين ديناميوة التفاعو   .والمهام بنجاح
 .ضيةالريا

اثر المتغيرات )اللعبة ، والخبورة ، والمشواركات  إلىتساهم الدراسة الحالية في التعرف  -2
عيوووة لووودى العبوووي فووورق الدوليوووة ، والمعووودل التراكموووي( علوووى مسوووتوى العالقوووات االجتما

 .ضية الجماعية في جامعة النجاح الوطنيةالريا األلعاب
 إفوووادةن نتوووائج، فوووي النظوووري للدراسوووة وموووا نتوصووو  اليوووه مووو اإلطووواريتوقوووح مووون خوووالل  -3

 أخووورى لعووواب وفعاليوووات أخووورى و أالبووواحثين فوووي اجوووراء دراسوووات مشوووابهة علوووى عينوووات 
 .متنوعةو 

 
 وتساؤالتها:ة ـــــــــــــكلة الدراســـــمش

 عووووودادإليتطلوووووب النجووووواح فوووووي المجوووووال الرياضوووووي علوووووى التكامووووو  فوووووي الجوانوووووب المختلفوووووة 
ن ونظووورا أل .الرياضووويين مووون جميوووح الجوانوووب البدنيوووه والنفسوووية واالجتماعيوووة والمهاريوووة والخططيوووة

ضووية الجماعيووة تعتموود علووى العموو  الجموواعي المتكاموو  موون حيووث الريا األلعووابطبيعووة النجوواح فووي 
ن دراسوووة العالقوووات االجتماعيوووة بوووين الالعبوووين تعووود مووون إلوووذا فووو ة.والقيوووادة والتبعيوووة الجيووود ن او التعووو

رض الملعووب لتنفيووذ أالمؤشوورات الهامووة للموودرهين فووي كيفيووة التعاموو  مووح الالعبووين وتوووزيعهم علووى 
موون خووالل عموو  الباحووث فووي هووذا المجووال ومزاملتووه لكثيوور موون الموودرهين فووي وموون  .الخطووط بنجوواح

 أنموون خووالل هووذه الدراسووة وجوود  األبحوواثموون  طالعووه علووى الكثيووراالجامعووات الفلسووطينية وكووذلت 
يعيوورون اهتمامووا كبيوورا للعالقووات االجتماعيووة مووا بووين الالعبووين، والووذي  الموودرهين بشووك  خووا  ال

 أحسنالالعبين معا قد ال ينتج عنه  أحسنتجميح  إن( 1992ي )و عال أكدهبدوره الفريق وهذا ما 
المزيوووود موووون فاعليووووة الفريووووق ينبغووووي اختيووووار الالعبووووين الووووذين  إلووووىللفريووووق ولضوووومان الوصووووول  أداء

 .المنافسة أوالتدريب  أثناءيستطيعون التفاع  معا بدرجة كبيره وهذا يتم اكتشافه من قب  المدرب 
وفي ظ  النق  فوي اجوراء هوذه الدراسوات فوي الواقوح الجوامعي الفلسوطيني ظهورت مشوكلة  

 األلعوابعية لدى العبوي فورق تحديدها بدراسة العالقات االجتماالدراسة لدى الباحث، والتي يمكن 
 وذلت من خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:ضية الجماعية في جامعة النجاح الوطنية الريا

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

 األلعوابفوي العالقوات االجتماعيوة لودى العبوى فورق  ةإحصائيه  توجد فروق ذات داللة  -2
المشاركات الدولية، و  ،الخبرةو الجماعية في جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغيرات اللعبة، 

 ؟المعدل التراكميو 
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 الدراسة : أهداف
 -:اآلتية هدافتحقيق األ إلى ةسعت الدراس 
ضووية الجماعيووة فووي جامعووة الريا األلعووابوى العالقووات لوودى العبووى فوورق مسووت إلووىالتعوورف  -1

 .الوطنية حالنجا
ضوية الريا األلعوابعية لدى العبوي فورق الفروق في مستوى العالقات االجتما إلىالتعرف  -2

المشواركات الدوليوة، و  ،الخبورةو اللعبوة، الجماعية في جامعة النجاح الوطنية تبعا لمتغيورات 
 ي.المعدل التراكمو 

 حدود الدراسة :
 -تية:تنفيذ الدراسة بالحدود اآل أثناءلتزم الباحث ا 
ضووووية الجماعيووووة فووووي جامعووووة النجوووواح الريا األلعووووابقتصووورت الدراسووووة علووووى العبووووي فوووورق ا -1

 .الوطنية
الواقعوة بوين تواري  الثواني فوي الفتورة الزمنيوة الجوامعي الدراسوة فوي الفصو  الدراسوي  أجريت -2

2014/4/20-3/20. 
 .خدمة لقياس العالقات االجتماعيةالمست داةلألتتصف نتائج الدراسة بالخصائ  العلمية  -3
 .دراسة خاصة بمجتمح وعينة الدراسةنتائج هذة ال -4
 

 مصطلحات الدراسة :
 -:األتيعلى النحو  إجرائيايمكن تعريف المصطلحات  
 

، كورة اليودو ، كورة السولةو ، القودم ب كورةلعواأالجماعية يقصود بهوا  األلعاب -: الجماعية األلعاب
 .والكرة الطائرة

 
هي الدرجة التي يحص  عليها الالعب على مقياس عويس الهاللوي  -: العالقات االجتماعية

 .( للعالقات االجتماعية في المجال الرياضي1997) 
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 واإلجراءاتالطريقة 
 منهج الدراسة:

 .غراض الدراسةاستخدام المنهج الوصفي المسحي نظرا لمالءمته أل
 

 :مجتمع الدراسة 
للووذكور فووي جامعووة  الرياضووية الجماعيووة األلعووابتكووون مجتمووح الدراسووة موون العبووي فوورق 

والبووالغ عووددهم  ،وكوورة القوودم ،وكوورة اليوود ،والكوورة الطووائرة ،لعوواب كوورة السوولة، وذلووت ألالنجوواح الوطنيووة
 .يبين ذلت (1) رقم الجدولو  ،لعاب( العبا وموزعين تبعا لأل60)

 (1)رقم الجدول 
 الدراسة تبعا لمتغير اللعبةتوزيح مجتمح 

 النسبة المئوية) %( التكرار  اللعبة
 18.34 11 كرة سلة

 25 15 كرة طائرة 
 20 12 كرة يد 
 36.66 22 كرة قدم

 100 % 60 المجموع 
 

 عينة الدراسة:
للذكور  الرياضية الجماعية األلعابمن العبي فرق  ( العبا60الدراسة على عينة قوامها ) أجريت

سووبب ، تووم اختيارهوا بطريقووة الحصور الشووام  واسووتبعد ثوالث اسووتبانات بفوي جامعووة النجواح الوطنيووة
رقووم ل و ، والجووداسووتبانه( 57) إلووى، وتووم اجووراء التحليوو  االحصووائي عوودم اسووتكمال تعبئووة االسووتبانة

 .المستقلةبين توزيح عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها ي ( 2)
 (2الجدول رقم )

 (57)ن=متغيرات الدراسة المستقلة  إلىتوزيح عينة الدراسة تبعا 

 النسبة المئوية % العدد مستويات المتغيرات المتغيرات المستقلة
 17.5 10 كرة سلة اللعبة

 26.3 15 كرة طائرة 
 17.5 10 كرة يد 
 38.6 22 كرة قدم

 49.1 28 سنوات5 اق  من  في اللعب الخبرة
 36.8 21 سنوات  10-5
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 14 8 سنوات 10من  أكثر
 10.5 6 مشارت المشاركات الدولية

 89.5 51 غير مشارت 
 19.3 11 70%اق  من  65- المعدل التراكمي

 66.7 38 80%اق  من  70-
 14 8 90%اق  من 80-

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

ماعيوا  تعكوس ( موقفوا اجت17شوتم  المقيواس علوى )ااالجتماعية في المجال الرياضوي، حيوث 
التقودير علوى لكو  موقوف وزنوا مودرجا وفوق سولم )ليكورت( ثالثوي  عطويأ ، العالقات االجتماعيوة

 ( يبين1نادرا درجة واحدة، والملحق رقم )و درجتان،  أحياناو  ،درجاتثالثة دائما  اآلتي:النحو 
 .المقياس
 :األداةصدق 
، وللتةكيود علووى صوودق لقياسووهالمقيواس المسووتخدم فوي الدراسووة صوادق فووي قيواس مووا وضوح  

ل معاموو  االرتبوواط بيرسوووون بووين الفقوورات والدرجوووة الكليووة للمقيوواس، حيوووث ااسوووتخر تووم المقيوواس 
صوووودق ( وجميعهووووا دالووووة إحصووووائيا وتؤكوووود 0.88-0.56قوووويم معاموووو  االرتبوووواط بووووين ) تراوحوووت

 االتساق الداخلي للمقياس.
 :األداةثبات 

ستخرال الثبوات حيوث وصو  معامو  لفا الأداة استخدمت معادلة كرونباخ للتحقيق من ثبات األ
 .راض الدراسةغ( وهو جيد أل0.78)  إلىالثبات 

 متغيرات الدراسة:
م  علوووى متغيووورات )اللعبوووة، ت: وتشووو(Independent variables)المتغيووورات المسوووتقلة  .أ

 .المشاركات الدولية، والمعدل التراكمي(و  الخبرة في اللعب،و 
عينووة الدراسووة  أفووراد(: ويتمثوو  فووي اسووتجابات Dependent variableالمتغيوور التووابح ) .ب

 .على المقياس المستخدم لقياس العالقات االجتماعية في الدراسة
 الدراسة: إجراءات

 :للخطوات اآلتية القد تم اجراء الدراسة وفق
 .داة الدراسةالباحث من معاملي الصدق والثبات ألتحقق  .1
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 .عينة الدراسة أفرادتحديد  .2
 .عينة الدراسة أفرادعلى الدراسة  أداةتوزيح  .3
دخالهوووووا تاالسوووووتبياناجموووووح  .4 باسوووووتخدام البرنوووووامج  إحصوووووائيافوووووي الحاسووووووب، ومعالجتهوووووا  وا 

 .(SPSSللعلوم االجتماعية ) اإلحصائي
 :اإلحصائيةالمعالجات 

 ،(SPSSللعلوم االجتماعية ) اإلحصائيةج  معالجة البيانات استخدم برنامج الرزم أمن  
 -:اآلتية حصائيةاإلوذلت باستخدام المعالجات 

 .المتوسطات الحسابية والنسب المئوية -1
 .اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين -2
 .األحاديي  التباين لتح -3
 

 نتائج الدراسة ومناقشتها :
الرياضوية الجماعيوة  األلعوابهدفت الدراسة لدراسة العالقات االجتماعية لدى العبي فرق  

، ا( العبوو57جريووت الدراسووة علووى عينووة قوامهووا )أفووي جامعووة النجوواح الوطنيووة، ولتحقيووق ذلووت 
 -لنتائج الدراسة تبعا لتسلس  اسئلتها : ايلي عرض وفيما

 
 ل :واأل  تساؤلال: النتائج المتعلقة بالأو 

الرياضية الجماعيوة فوي جامعوة  األلعابالعبي فرق ما مستوى العالقات االجتماعية لدى  
، والنسوووب طات الحسوووابياسوووتخدمت المتوسوووولإلجابوووة عووون التسووواؤل األول  النجووواح الوطنيوووة ؟

 .( تبين ذلت3)رقم  لو الجدالمئوية لك  موقف وللدرجة الكلية ونتائج 
 

 المئوية االتية :ج  تفسير النتائج اعتمدت النسبة أومن 
  .فاكثر مستوى كبير جدا 80 %

  .مستوى كبير 70 -79.9 %
 .مستوى متوسط 60 -69.9 %
  .مستوى قلي  50 -59.9 %

 .مستوى قلي  جدا %  50اق  من 
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 (3) رقم الجدول 
 األلعابالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمستوى العالقات االجتماعية لدى العبي فرق 

 (57)ن = الرياضية الجماعية في جامعة النجاح الوطنية 
متوسط  الموقف الرقم

 *االستجابة 
 المستوى  النسبة المئوية ) % (

 كبير جدا 89.33 2.68 التدريب معا 1
 كبير جدا 90.00 2.70 اللعب معا 2
 كبير 77.66 2.33 مناقشة الخطة معا 3
 قلي  55.33 1.66 التنزه معا 4
 قلي  جدا 44.33 1.33 نترنت معالالالذهاب  5
 متوسط 60.66 1.82 قضاء وقت الفراغ معا 6
 متوسط 61.33 1.84 تبادل الزيارات المنزلية  7
 متوسط 61.66 1.85 مشاهدة المباريات المختلفة معا 8
 قلي  59.33 1.78 الذهاب للرحالت معا 9

 قلي  57.14 1.75 تشارة في المشكالت الشخصيةساال 10
 كبير جدا 86.00 2.58 أصدقائتتعتبر بعض العبي الفريق من  11
 كبير  75.33 2.26 انتخاب رئيس الفريق 12
قيام العب ما بقيادة تدريب الفريق عند  13

 غياب المدرب
 كبير 79.33 2.38

 كبير 70.66 2.12 يقوم العب بالتمرن باسم الفريق  14
 قلي   52.00 1.56 تبادل استخدام مالبس التدريب 15
 متوسط 68.33 2.05 االستذكار سويا  16
 قلي  59.33 1.78 المشاركة في دوالب المالبس 17
 متوسط 67.66 2.03 الدرجة الكلية للعالقات االجتماعية  18

 ( درجات3درجة لالستجابة )  أقصى *
 األلعوووابمسوووتوى العالقوووات االجتماعيوووة لووودى العبوووي فووورق  أن( 3) رقوووم يتضووود مووون الجووودول

، 2، 1الرياضية الجماعية في جامعة النجواح الوطنيوة كوان كبيورا علوى المواقوف ذات االرقوام )
 إلوى( ومون خوالل النظور 80 %كثور مون )أ( حيث كانت النسبة المئوية لالسوتجابة عليهوا 11

نها ذات صولة مباشورة فوي التودريب الرياضوي، ويتطلوب النجواح فوي أهذه المواقف يالحظ على 
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جوو  حسوون تنفيووذ الخطووط المطلوبووة أعبووين والعووب معووا موون العلووى توودريب ال األلعووابمثوو  هووذه 
ن الفريق الفريق الواحد أل أفرادن يكون هنات صداقة بين أوتحقيق الفوز والنجاح، كما يتطلب 

 .يؤثر سلبا على الفريق نالالعبيحد أخل  عند  أين ا  الجسم ك  متكام  و كمث  
يعوودون  األقووران أن إلووى( 1995االجتموواعي كمووا اشووار عنووان )وتؤكوود علووى ذلووت نظريووة الووتعلم 
مسوتوى العالقوات االجتماعيوة  أن أيضوانتائج ال أظهرتكما  .من محددات السلوت االجتماعي
النسووووبة المئويووووة  حووووتاو تر ( حيووووث 14، 13، 12، 3) رقوووواماألكووووان كبيوووورا علووووى المواقووووف ذات 

وكوووووان المسووووتوى بدرجوووووة متوسووووطة علوووووى  ،(70.66-79.33%بووووين )موووووا لالسووووتجابة عليهووووا 
بوين موا النسبة المئوية لالسوتجابة عليهوا  حتاو تر ( حيث 16، 8، 7، 6رقام )المواقف ذات األ

، 10، 9، 4رقوام )وكان المستوى بدرجوة قليلوة علوى المواقوف ذات األ ،(%68.33-60.66)
وكان المستوى ( 52-59.33 %بين )ما النسبة المئوية لالستجابة عليها  حتاو تر ( حيث 15

االنترنوووت حيوووث كانوووت  إلوووى( والمتعلوووق بالوووذهاب معوووا 5بدرجوووة قليلوووة جووودا علوووى الموقوووف رقوووم )
وفيمووا يتعلووق بالمسووتوى الكلووي للعالقووات االجتماعيووة  .(44.33%) النسووبة المئويووة لالسووتجابة

الرياضووووية الجماعيووووة فووووي جامعووووة النجوووواح الوطنيووووة كووووان بدرجووووة  األلعووووابلوووودى العبووووي فوووورق 
 .(67.66 %) إلىيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة متوسطة، ح

ن العالقات االجتماعية كانت كبيرة جدا وكبيرة على أومن خالل النظر للنتائج تبين 
ة العامه فكان المستوى ما ما هو مرتبط بالعالقات االجتماعيأ ،المواقف المرتبطة في التدريب

ندية وفترة يمثلون الفرق وهم من مختلف األن الالعبين في الجامعة ، وذلت نظرا ألق أبدرجة 
، وتؤكد الدراسة غير كافية لتطوير مث  هذه العالقات كما هو الحال على مستوى النادى الواحد

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

أن العوام  االجتماعية وحسن العالقات لها تةثير ايجابي على  إلى نتائجهاشارت أوالتي  (2001
 ستقاللية.، والشعور باالفرادتعزيز الدوافح الداخلية، وتلبية االحتياجات األساسية لأل

 
 -الثاني: تساؤلثانيا : النتائج المتعلقة بال

( فووي العالقووات االجتماعيووة a=0.05هوو  توجوود فووروق ذات داللووة احصووائية عنوود مسووتوى الداللووة )
عبوة، لالرياضوية الجماعيوة فوي جامعوة النجواح الوطنيوة تعوزى لمتغيورات ال األلعابلدى العبي فرق 

اسووووتخدم تحليوووو   تسوووواؤل الثووووانيعوووون ال لإلجابووووة ؟والخبرة, والمشاركات الدولية، والمعدل التراكمي
بينمووا واالنحووراف المعيوواري،  ية( تبووين المتوسووطات الحسوواب4)رقووم ونتووائج الجوودول التبوواين االحووادي 

 .األحادي( نتائج تحلي  التباين 5) رقم يبين الجدول
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 (4)رقم الجدول 
الرياضية الجماعية في  األلعابالحسابية للعالقات االجتماعية لدى العبي فرق  تالمتوسطا

 التراكمي الخبرة، والمشاركات الدولية، والمعدلو  جامعة النجاح الوطنية تبعا لمتغيرات اللعبة،
 اال نحراف المعياري  المتوسط الحسابي  مستويات المتغير   المتغيرات المستقلة

 0.26 2.13 كرة سلة اللعبة الممارسة 
 0.33 1.94 كرة طائرة 

 0.25 1.93 كرة يد
 0.30 2.14 كرة قدم 

 0.29 2.04 سنوات 5اق  من  الخبرة في اللعب  
 0.35 2.03 سنوات 10-5
 0.27 1.98 سنوات 10اكثرمن 

 0.28 2.02 مشارت المشاركات الدولية 
 0.31 2.03 غير مشارت 

 70 %اق  من  65- المعدل التراكمي 
 

2.06 0.44 

 % 80اق  من  70-
 

2.01 0.26 

 90 %اق  من  80-
 

2.07 0.33 

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

 حووادياألجوو  فحوو  الفووروق تبعووا لكوو  متغيوور اسووتخدام تحليوو  التبوواين أحوود، وموون االمسووتق  الو 
 .(5)رقم كما في الجدول 

 
 (5)رقم الجدول 

حادي لداللة الفروق في العالقات االجتماعية لدى العبي فرق نتائج تحلي  التباين األ
الخبرة، و الرياضية الجماعية في جامعة النجاح الوطنية تبعا لمتغيرات اللعبة،  األلعاب

 التراكمي  لمعدلاو المشاركات الدولية، و 
درجات  مصدر التباين  المتغيرات المستقلة

 الحرية 
مجموع مربعات 

 االنحراف 
متوسط 
 المربعات 

الداللة  ) ف (
* 

 0.13 1.95 0.181 0.543 3بين المجموعات  اللعبة الممارسة
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المجموعات داخ  
 المجموع

53 
56 

4.911 
5.454 

0.092 

بين المجموعات  الخبرة في اللعب
داخ  المجموعات 

 المجموع

2 
54 
56 

0.015 
5.43 
4.45 

0.017 
0.10 

0.10 0.89 

بين المجموعات  المشاركات الدولية 
داخ  المجموعات 

 المجموع

2 
54 
56 

0.046 
5.40 
5.45 

0.023 
0.10 

0.23 0.79 

بين المجموعات  المعدل التراكمي 
داخ  المجموعات 

 المجموع

1 
55 
56 

0.00016 
5.54 
5.54 

0.016 
0.099 

0.000 0.99 

 .( a=0.05عند مستوى )  إحصائيا*دال 
توجووووود فوووووروق ذات داللوووووة احصوووووائية عنووووود مسوووووتوى الدالوووووة  ( انوووووه ال5)رقوووووم يتضووووود مووووون الجووووودول 

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

تشووابه ظووروف التوودريب  إلووىوالسووبب الوورئيس فووي عوودم ظهووور الفووروق تبعووا لهووذه المتغيوورات يعووود 
والحوووافز الماديووة المختلفووة  واألنشووطةموون حيووث العالقووات االجتماعيووة والدراسووة والحيوواة الجامعيووة 

 .بغض النظر عن مث  هذه المتغيرات نالالعبيالتي يتعرض لها و 
 

 ستنتاجات :اال
 :تياآلفي ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يمكن استنتال  
الرياضية الجماعية في جامعوة النجواح  األلعابالعالقات االجتماعية لدى العبي فرق  إن -1

بدرجووة كبيوورة للمواقووف ذات العالقووة المباشوورة فووي التوودريب الرياضووي، ويقوو  مسووتوى  كانووت
 .الحياة العامة إلىهذه العالقات كلما خرجنا 

الرياضوية الجماعيوة  األلعوابمستوى من العالقات االجتماعيوة لودى العبوي فورق  أعلى إن -2
اللعووب معووا حيووث وصوولت النسووبة المئويووة لالسووتجابة موقووف فووي جامعووة النجوواح كووان علووى 

معووا حيووث  االنترنووت إلووىقوو  مسووتوى علووى الموقووف الووذهاب أبينمووا كووان  ،(90 %) إلووى
 .(44.33 %) إلىوصلت النسبة المئوية لالستجابة 
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الرياضووية فووي جامعووة النجوواح  األلعووابمسووتوى العالقووات االجتماعيووة لوودى العبووي فوورق  إن -3
 (67.66 %) إلىكان بدرجة متوسطة حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة 

( فووووي العالقوووووات a=0.05توجوووود فووووروق ذات داللوووووة احصووووائية عنووووود مسووووتوى الداللوووووة ) ال -4
ة فوووي جامعوووة النجووواح الوطنيوووة الرياضوووية الجماعيووو األلعووواباالجتماعيوووة لووودى العبوووى فووورق 

 .الخبرة، والمشاركات الدولية، والمعدل التراكميو متغيرات اللعبة،  إلىتعزى 
 
 

 التوصيات:
 :يليبما  يوصي الباحثالدراسة ونتائجها  أهداففي ضوء  
ضوورورة اهتمووام عمووادة شووؤون الطلبووة فووي جامعووة النجوواح الوطنيووة بالعالقووات االجتماعيووة  -1

العامة لالعبين وعدم اقتصار االهتمام على ماهو متعلق بالتدريب الرياضي فقط ، حيوث 
الرياضووية الجماعيووة فووي جامعووة  األلعووابتبووين ان العالقووات االجتماعيووة لوودى العبووى فوورق 

لمواقووف ذات العالقووة المباشوورة فووي التوودريب الرياضووي، ويقوو  النجوواح تكووون بدرجووة كبيوورة ل
 .الحياة إلىمستوى هذه العالقات كلما خرجنا 

الرياضية الجماعية في  األلعابندية أدراسة حول العالقات االجتماعية عند العبي  إجراء -2
 .فلسطين
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