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ملخص
ھدف البحث التعرف الى العالقات األجتماعية لدى طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة
النجاح الوطنية ،وكذلك التعرف الى طبيعة العالقات االجتماعية لدى طلبة كلية التربية الرياضية
في جامعة النجاح الوطنية تبعا ً للمتغيرات التالية )المستوى الدراسي ،الجنس ،مكان السكن(،
واستخدم الباحث المنھج الوصفي وذلك لمالئمته ألھداف البحث ،واجرى البحث على عينة
قوامھا ) (75طالبا وطالبة ،وطبق عليھم استبانه مكونه من ) (33فقرة لقياس العالقات
االجتماعية ،وتوصل البحث الى أن مستوى العالقات االجتماعية لدى الطلبة كان مرتفعا ً ،حيث
وصل متوسط االستجابة الى ) (2.39درجة ،ومن أھم النتائج التي توصل اليھا الباحث ضرورة
إجراء وتنفيذ بحوث ودراسات مختلفة حول العالقات االجتماعية في جميع طلبة جامعة النجاح
الوطنية ،وضرورة إجراء دراسات مختلفة حول العالقات االجتماعية وتأثيرھا على األلعاب
الجماعية والفردية.
الكلمات الدالة :العالقات االجتماعية ،طلبة كلية التربية الرياضية ،جامعة النجاح الوطنية.
Abstract
This research aims to identify the level of social relations among the
students of the Faculty of Physical Education at An-najah National
University, and the researcher followed the descriptive approach for its
suitability to the research objectives. The research was conducted on a
sample consists of (75) students who were selected randomly to represent
the variables which are school year, sex and place of residency, the
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research tool was chosen by reviewing previous studies. Which aimed
measuring the level and nature of social relationships among students of
Physical Education College at An-najah National University. The
questioner consisted of 33 items, and the most important results which
the Researcher concluded are, No statistical significant differences were
found at (α = 0.05) in the level of social relationships among the students
of the Faculty of Physical Education at An-najah National University due
to the variable sex, and there are no statistical significant differences
were found at (α = 0.05) in the level of social relationships among the
students due to the variable of school year. The researcher
recommendations: The Researcher suggests conducting and applying and
various studies on the social relations among all students at An-najah
National University, and the importance of conducting different studies
on social relations and its effect on individual collective games.
Key word: The social relationships, The students of the Faculty of
Physical Education, An_ najah National University
مقدمة البحث
إن الجماعة اإلنسانية تظھر عدة عالقات ،البعض منھا تعمل على وحدة الجماعة وتدعيمھا
وتماسكھا ،والبعض اآلخر يعمل على تھذيبھا ،وتعد كلية التربية الرياضية مؤسسة تربوية
أجتماعية يتوقف نجاحھا في تأدية رسالتھا وتحقيق أھدافھا على عوامل عديدة أھمھا طبيعة الجو
األجتماعي والذي يتمثل في مجمل العالقات األجتماعية بين الطلبة والعالقات كذلك بين الطلبة
وأعضاء الھئية التدريسية )ارتنجر.(2002 ،
وتعد العالقات األجتماعية اإليجابية بين أفراد الجماعة الواحدة إحدى الركائز األساسية التي
يتأسس عليھا نجاح وفاعلية تلك الجماعة.
وتعد العالقات األجتماعية من المفاھيم األساسية المتصلة بشخصية الطالب وبصحته
النفسية وعالقته التكيفية مع الوسط البيئي والمجتمعي ،وكذلك طبيعة ومستوى العالقات
األجتماعية بين الطلبة تؤثر الى حد كبير في نمو شخصية الطالب وتنسيق سلوكه وضبط
اتجاھاته وتحديد مستوياته ومعاييره قيمه ،ذلك أن نمو شخصية الطالب والتفاعل األجتماعي
يتوقف على كمية ونوعية تفاعله مع زمالئه ،كما أن النمو المتوازن والطبيعي لشخصية الطالب
يعتمد على القدر الذي يتمتع به من طمأنينة في تعامله وتفاعله مع زمالئه الطلبة ،ويجعل الطالب
يتخذ قرار يؤثر على رغبته في تكوين العالقات األجتماعية )الھاللي.(1988 ،
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وتعد العالقات االجتماعية حسب كل من )الحشحوش) ،(2013 ،عويس،(1998 ،
)العزاوي) ،(2002 ،شتا) ،(2003 ،الحسن (smith, 2009) ،(2005 ،عبر برامج التربية
البدنية والرياضية أحد األسس الرئيسة ،فھي تتسم بثراء المناخ االجتماعي ووفرة العمليات
والتفاعالت االجتماعية ،والتي من شأنھا إكساب الممارس للتربية البدنية والرياضة عدداً كبيراُ
من القيم والخبرات والحصائل االجتماعية المرغوبة ،والتي تنمي الجوانب االجتماعية في
شخصيته ،وتساعده في التطبيع والتنشئة االجتماعية والتكيف مع مقتضيات المجتمع ونظمه
ومعاييره االجتماعية واألخالقية.
وقد أستعرض كوكلي  ،(1999) Coakleyالجوانب والقيم االجتماعية للرياضة ،فيما
يلي :
-

التعاون.

-

الروح الرياضية.

-

االنضباط الذاتي.

-

التنمية االجتماعية.

-

تنمية الذات المنفردة.

-

اللياقة والمھارات النافعة.

-

المتعة والبھجة االجتماعية.

-

اكتساب المواطنة الصالحة.

-

التعود على القيادة والتبعية.

-

الحراك واالرتقاء االجتماعي.

-

متنفس للطاقات مقبول اجتماعيا ً.

-

قتبل اآلخرين بغض النظر عن الفروق.

ويتمثل السلوك االجتماعي المقبول كما يشير )حافظ (2000 ،في قدرة الطالب على القيام
بالمھارات أو الكفايات االجتماعية التالية:
-

القدرة على تكوين عالقة إيجابية مع الزمالء واألقران في المواقف االجتماعية في المنزل
والمدرسة ،وغيرھا.

-

اإللمام بقواعد السلوك االجتماعي المرعية في جماعات األسرة والمدرسة ،وھي قواعد
قائمة على األخذ والعطاء دون تجاوز أو خطأ أو عدوان.
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-

تقبل الذات ،وتقبل اآلخرين والتعاون معھم لتحقيق الھدف المشترك )توافق اجتماعي(.

-

اكتساب المھارات االجتماعية الفعالة أو اإليجابية التي تتمثل في الكفاية االجتماعية ،وفي
االتصال باآلخرين ،والتعاون البناء معھم ،والتاتف في تحقيق الھدف المنشود.

ويذكر كوبن وزيجموند ) (Coben & Zigmond, 1986أن غياب الكفاءة االجتماعية
لھؤالء الطالب يجعلھم أكثر عرضه لسوء التكيف المدرسي ،وضعف التحصيل األكاديمي،
واالنقطاع عن المدرسة ،والميل للسلوكيات السيئة ،وبعض المشاكل الصحية والعقلية ،وبالمقابل
تم ربط الوضع االجتماعي عند ھؤالء الطالب في مرحلة الطفولة مع مستوى التحصيل
األكاديمي ،ومع قدرتھم على التكيف.
ويفرق ) (Gresham, 2001بين الضعف في أكتساب المھارات االجتماعية وبين الضعف
في أداء المھارات االجتماعية .ويعتبر ھذا الفرق ھاما ً ألنه يحدد األسلوب المناسب للتدخل في
عالج المھارات االجتماعية ،كما أن ھناك نوعا ً ثالثا ً من الضعف يعرف بضعف الطالقة ،حيث
يعرف الطالب كيف يقوم بالعمل ولكن ينقصه األداء بفاعلية وكفاءة.
ويضيف ) (Gresham, 2001أن الضعف في اكتساب المھارات االجتماعية يعود الى
غياب المعرفة التي تمكن الطالب من إنجاز المھمة االجتماعية في حدود األحوال المثلى ،وكذلك
فشل الطالب في تحديد السلوك االجتماعي الذي يتالءم مع موقف معين .ويعود الضعف في
األداء االجتماعي إلى فشل الطالب في أداء المھارات االجتماعية الموجودة في مخزونه
السلوكي ،أو الفشل في استدعائھا بالمستوى المطلوب .ويمكن تفسير ضعف الطالقة على أنه
ناتج عن قلة تعرض لنماذج السلوط االجتماعي ،وقلة ممارسة ھذه المھارات ،أو قلة معدالت
التعزيز لما يصدر عنه من سلوكيات.
أھمية البحث
تأتي أھمية البحث الحالي بالنقاط التالية:
-

أھمية دراسة موضوع طبيعة العالقات االجتماعية لدى طلبة كلية التربية الرياضية.

-

لما لھا تأثير واضح على سلوك وشخصية وتعامل الطلبة في المواقف األجتماعية المختلفة
وتحصليھم األكاديمي مما يؤثر نمو شخصية الطلبة.

-

نقص الدراسات السابقة التي أھتمت بدراسة العالقات االجتماعية لدى طلبة تخصص
التربية الرياضية.

مشكلة البحث وتساؤالته
تكمن مشكلة البحث في البحث على طبيعة العالقات االجتماعية بين طلبة كلية التربية
الرياضية بجامعة النجاح الوطنية وبالتحديد فإن الدراسة تحاول اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
 .1ما مستوى العالقات األجتماعية لدى طلبة كلية التربية الرياضية بجامعة النجاح الوطنية ؟
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 .2ھل توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى العالقات األجتماعية لدى طلبة كلية
التربية الرياضية بجامعة النجاح الوطنية تعزى الى متغير الجنس ؟
 .3ھل توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى العالقات األجتماعية لدى طلبة كلية التربية
الرياضية بجامعة النجاح الوطنية تعزى الى متغير السنة الدراسية ؟
 .4ھل توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى العالقات األجتماعية لدى طلبة كلية التربية
الرياضية بجامعة النجاح الوطنية تعزى الى متغير مكان السكن ؟
أھداف البحث
ھدف البحث التعرف الى:
 .1مستوى العالقات األجتماعية لدى طلبة كلية التربية الرياضية بجامعة النجاح الوطنية.
 .2الفروق في مستوى العالقات األجتماعية لدى طلبة كلية التربية الرياضية بجامعة النجاح
الوطنية تبعا ً الى متغيرات )الجنس ،والمستوى الدراسي ،ومكان السكن(.
مجاالت البحث
 .1المجال البشري :طلبة كلية التربية الرياضية بجامعة النجاح الوطنية.
 .2المجال المكاني :كلية التربية الرياضية بجامعة النجاح الوطنية.
 .3المجال الزماني :الفترة الزمنية بين 2012-12-20م2013-1-20/م.
مصطلحات البحث
العالقات األجتماعية :سلوك متواتر متوقع يحدث بين شخصين ،فيؤثر أحدھما في اآلخر
ويتأثر به )الھاللي.(1988 ،
العالقات االجتماعية :فيقصد فيھا الدرجة التي يحصل عليھا الطلبة على استبانة قياس
العالقات االجتماغية المستخدمة في البحث الحالي)*(.
التفاعل األجتماعي :مجموعة األفعال وردود األفعال التي تصدر عن أفراد الجماعة في
موقف عن المواقف األجتماعية )الكندي.(1996 ،
الدرسات السابقة
اجرى شمروخ وخصاونة ) (2011دراسة ھدفت الى التعرف الى الفوائد األجتماعية
الناتجة عن ممارسة النشاط الرياضي من وجھة نظر طلبة جامعة اليرموك ،وتم أستخدام المنھج
الوصفي وذلك لمالئمته ألھداف الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ) (986طالبا ً وطالبة ،ومن
)*( تعريف اجرائي.
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أھم النتائج الت توصل اليھا الباحثان ان الفوائد األجتماعية الناتجة عن ممارسة النشاط الرياضي
ھي :التفاعل األجتماعي والفوائد األجتماعية الشخصية والروابط األجتماعية والفوائد األجتماعية
الثقافية واألنتماء للجامعة مرتبة تنازليا ً وھذا يدلل على أھمية ممارسة النشاط الرياضي
الترويحي لدى طلبة الجامعة ،وقد أوصى الباحثان بزيادة األھتمام باألنشطة الرياضية الالمنھجية
في الجامعة وتشجيع الطلبة للمشاركة في ھذه األنشطة من خالل زيادة النشاطات والبرامج
المطروحة للطلبة ،وكذلك األھتمام بزيادة عدد المشرفين والمدربين والصاالت والمالعب لھذا
الغرض.
وقام بوجمعة وآخرون ) (2008دراسة التعرف الى العالقات األجتماعية وأنعكاساتھا على
السمات األنفعالية في الرياضات الجماعية ،وأستخدم الباحث المنھج الوصفي وذلك لمالئمته
لطبيعة تساؤالت الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ) (91طالب وطالبة ،وتم أختيار العينة
بالطريقة الطبقية العشوائية ،ومن أھم النتائج التي توصل اليھا الباحثون ضرورة الكشف عن
العالقات األرتباطية القائمة بين العالقات األجتماعية والسمات األنفعالية في الرياضات
الجماعية ،ويوصى الباحث إجراء دراسات آخرى مشابھة على العبي األنشطة األخرى للتعرف
على العالقات األجتماعية المميزة لكل نشاط من ھذه األنشطة.
واجرى الخفاجي وآخرون ) (2006دراسة ھدفت الى التعرف الى طبيعة العالقات
األجتماعية بين طلبة كلية التربية الرياضية في كل من جامعتي بابل والقادسية ،وأستخدم الباحث
المنھج الوصفي وذلك لمالئمته لطبيعة تساؤالت الدراسة ،وتكونت عينة البحث من ) (204طالبا ً
وطالبة ،وأختيروا عشوائيا ً من طلبة الكلية ،ومن أھم النتائج التي توصل اليھا الباحث وجود
عالقات أجتماعية سليمة تربط أغلب الطلبة مع بعضھم البعض ،وتباين في قوة العالقات
األجتماعية عند الجنسين ،ومن أھم التوصيات التي يوصى بھا الباحث ضرورة العمل على تنمية
وتطوير العالقات األجتماعية بين الطلبة من خالل دعم النشاطات الالصفية وإقامة الرحالت
والمھرجانات الفنية والرياضية.
وقام ناصر ) (2002دراسة ھدفت الى التعرف الى العالقات األجتماعية لممارسي بعض
العاب القوى ،وأستخدم الباحث المنھج الوصفي وذلك لمالئمته لطبيعة أھداف الدراسة ،وتكونت
عينة الدراسة من ) (60متسابق من المتقدمين والشباب ،ومن أھم النتائج التي توصل اليھا
الباحث ان العالقات األجتماعية السائدة لالعبي بعض العاب القوى ھي العالقات العامة العابرة،
العالقات القائمة على المنفعة المشتركة والعالقات األجتماعية بأنواعھا المختلفة ،ويوصى
الباحث ضرورة التركيز على العالقات األجتماعية األيجابية في تحقيق األنجاز الرياضي
المطلوب.
وأجرى ) (Artinke,2002دراسة بعنوان الكشف عن الفوائد األجتماعية لطلبة الجامعة
الذين يعيشون قربيا ً أو داخل الجامعة ،وأستخدم الباحث المنھج الوصفي وذلك لمالئمته ألھداف
الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ) (349طالبا ً وطالبة ،وقد أشتملت الدراسة على خمسة
محاور وھي  :الشخصية والروابط والعالقات أو الثقافية ،والعمل ضمن جماعات ،وأشارت
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نتائج الدراسة الى ان ھناك فروقا ً دالة إحصائيا ً لمدى تقدير الفوائد لدى اإلناث أكثر من الذكور،
كما أشارت النتائج أن ھناك فروقا ً دالة احصائيا ً لصالح الطالب الذين يعيشون داخل وقريب من
الجامعة ،من الذين يسكنون أماكن بعيدة عن الجامعة ،علما ً أن الطلبة البعيدين عن الجامعة لديھم
فرص أكبر عن أولئك الذين يسكنون في الجامعة ،كما أشارت النتائج الى وجود فروق دالة
إحصائيا ً الى درجة األستفادة من ممارسة النشاط الرياضي لصالح طلبة السنة األولى مقارنة
بطلبة السنوات الثانية والثالثة والرابعة.
وفي دراسة أجراھا ) (Sculley et al, 1988بھدف التعرف الى أثر المشاركة في النشاط
التربوي الرياضي على الحالة األجتماعية والنفسية للطلبة ،مستخدما ً إستبيان لھذا الغرض،
وأستخدم الباحث المنھج الوصفي وذلك لمالئمته ألھداف الدراسة ،ومن أھم النتائج التي توصل
اليھا الباحث أن المشاركة في النشاط الرياضي كان لھا تأثيراً على تخفيف التوتر الناتج عن
التفاعل األجتماعي مع اآلخرين وزيادة الشعور بالرضا عن النفس ،والمشاركة في النشاط ولدة
طويلة يرفع من قدرة الفرد على تقييم ذاته ،ومعرفته قدراته وإمكانياته ،والمساعدة في السيطرة
على األنفعاالت ،ورفع درجة األستعداد للتفاعل األجتماعي بعيد المدي مع اآلخرين خصوصا ً مع
الغرباء.
التعليق على الدراسات السابقة
 −استخدمت جميع الدراسات السابقة المنھج الوصفي باحدى صورته المسحية.
 −اعتمدت الدراسات على االستبيان كأداة لجمع البيانات.
 −اختالف البيئات التي أجريت فيھا الدراسات واالبحاث.
 −اختالف مجتمعات الدراسة التي أجريت عليھا ھذه الدراسات ،حيث كانت بعض الدراسات
على العبين وطالب وحكام ومدربين.
 −اختالف في حجم وجنس العينة فبعض الدراسات شملت اعداد محددة.
 −اختلف معظم الدراسات في طريقة اختيار العينة فبعض الدراسات استخدمت العينة
العشوائية وبعض الدراسات االخرى العينة القصدية.
قد تميز ھذا البحث عن الدراسات السابقة
−

البحث الوحيد في حد علم الباحث التي تناولت موضوع العالقات االجتماعية لدى طلبة كلية
التربية الرياضية.

−

تناولت متغيرات لم يتم تناولھا من قبل على حد علم الباحث )الجنس ،مكان السكن ،السنة
الدراسية(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد 2014 ،(7) 28

 1556ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "العالقات االجتماعية لدى طلبة كلية التربية الرياضية في "......

الطريقة واإلجراءات
منھج البحث
استخدم الباحث المنھج الوصفي المسحي باستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات وذلك نظراً
لمالئمته ألغراض البحث.
مجتمع البحث
تك ّون مجتمع البحث من جميع طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية
والمسجلين في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  2013/2012والبالغ عددھم )(375
طالبا ً وطالبة ،وھو موزعون على أربعة مستويات دراسية ھي (100) :طالب وطالبة في السنة
األولى وكان منھم ) (60طالبا ً و) (40طالبة ،و) (80طالبا ً وطالبة في السنة الثانية وكان منھم
) (20طالبا ً و) (60طالبة ،و) (85طالبا ً وطالبة في السنة الثالثة وكان منھم ) (40طالب و)(45
طالبة ،أما طلبة السنة الرابعة فكانوا ) (110منھم ) (55طالبا ً و) (55طالبة ،والجدول رقم )(1
يبين توزيع مجتمع الدراسة تبعا ً الى متغيرى المستوى الدراسي والجنس.
جدول ) :(1توزيع مجتمع البحث تبعا ً الى متغيرى المستوى الدراسي والجنس) ،ن=.(385
المتغير
الجنس

المستوى الدراسي

المستوى
ذكور
إناث
السنة األولى
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الرابعة

التكرار
175
200
100
80
85
110

النسبة المئوية %
46.67
53.33
26.67
21.33
22.67
29.33

عينة البحث
اجريت الدراسة على عينة قوامھا ) (75طالبا وطالبة ،وتم اختيارھم بالطريقة الطبقية
العشوائية لتمثيل متغيري المستوى الدراسي والجنس ،ومثل ھذه العينة تمثل ما نسبته  %20من
مجتمع الدراسة ،والجدول ) (2يبين توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيراتھا المستقلة.
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جدول ) :(2توزيع عينة البحث تبعا لمتغيراتھا المستقلة) ،ن=.(75
المتغيرات المستقلة
الجنس

السنة الدراسية

مستويات المتغيرات المستقلة
ذكور
إناث
السنة األولى
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الرابعة

التكرارات
36
39
21
15
17
22

النسبة المئوية %
48
52
28
20
22.67
29.33

أداة البحث
في ضوء اطالع الباحث على الدراسات السابقة مثل دراسة كل من )شمروخ وخصاونة،
 ،(2012و)بوجمعة ،(2008 ،تم بناء أداة الدراسة الحالية ،والتي ھدفت الى قياس مستوى
العالقات اإلجتماعية لدى طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية ،وقد إشتملت
االستبانة في صورتھا األولية على  33فقرة ،وكانت اإلستجابة على فقرات االستبانة وفق سلّم
ليكرت الثالثي )موافق ،ال أدري ،غير موافق( ،كما إشتملت األداة على فقرات كان بعضھا ذو
صياغة موجبة وبلغ عدد ذلك ) (12فقرة ،وھي باقي الفقرات كانت ذات صياغة سلبية.
صدق األداة وثباتھا
تم توزيع عدد من النسخ األولية على بعض مدرسي جامعة النجاح الوطنية في كلية التربية
الرياضية ،وقسم علم النفس في كلية العلوم التربوية ،وبلغ عدد ھؤالء المحكمين ) (13محكما ً من
ذوي الخبرة واإلختصاص ،وكان الھدف من ذلك ضمان فھم العينة لجميع الفقرات الواردة في
االستبانة وللتعرف الى الصدق الظاھري ،وبعد تلقي المالحظات واالقتراحات ومناقشة بعض
األمور المتعلقة بفقرات االستبانة مع الزمالء تم تنقيح وتصويب فقرات االستبانة في ضوء ذلك
أعتمد الباحث الفقرات التي أجمع عليھا  %70فأكثر من المحكمين.
كما قام الباحث باستخراج ثبات األداة بطريقة حساب اإلتساق الداخلي كرونباخ ألفا
) ،(Cronbach's Alphaوبلغ معامل الثبات بھذه الطريقة  0.76وھذا معامل مقبول ويفي
بأغراض البحث الحالي.
متغيرات البحث
المتغيرات المستقلة
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المتغيرات التابعة
يتمثل في إستجابات افراد عينة البحث على أداة قياس العالقات االجتماعية المستخدمة في
البحث.
إجراءات البحث
لقد تم إجراء ھذه البحث وفق الخطوات اآلتية:
-

إعداد أداة الدراسة بصورتھا النھائية.

-

تحديد أفراد عينة الدراسة.

-

توزيع االستبانة.

-

تجميع االستبانة من أفراد العينة وترميزھا وإدخالھا إلى الحاسب ومعالجتھا إحصائيا
باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ).(SPSS

-

تفريغ استجابات أفراد العينة.

-

استخراج النتائج وتحليلھا ومناقشتھا.

-

كتابة التوصيات.

المعالجات اإلحصائية
لالجابة عن تساؤالت البحث استخدم برنامج الرزم األحصائية للعلوم األجتماعية )(SPSS
وذلك بإستخدام المعالجات االحصائية اآلتية:
 .1المتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية.
 .2تحليل التباين االحادي .One Way ANOVA
عرض النتائج
أوالً :النتائج المتعلقة بالتساؤل األول
ما مستوى العالقات اإلجتماعية لدى طلبة كلية التربية في جامعة النجاح الوطنية؟
لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لكل فقرة
من فقرات األداة باإلضافة الى الدرجة الكلية ،ومن أجل تفسير النتائج اعتمد الباحث التقدير
التالي:
 1.66-1.00 −مستوى منخفض.
 −من  2.33 -1.67مستوى متوسط.
 −من  3.00-2.34مستوى مرتفع.
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والجدول رقم ) (3يبيّن النتائج المتعلقة بمستوى العالقات اإلجتماعية بين طلبة كلية التربية
في جامعة النجاح الوطنية.
جدول ): (3المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والتقديرات لمستوى العالقات
اإلجتماعية لدى طلبة كلية التربية في جامعة النجاح الوطنية )ن=.(75
م

الفقرات

.1
.2

زمالئي يسخرون مني.
زمالئي يكرھونني.
أشعر أن زمالئي أعلى مستوى مني من
الناحية الثقافية.
أحترم آراء زمالئي حتى لو كنت ضد آرائي.
أشعر بالوحدة حتى لو كنت مع زمالئي في
الكلية.
كثيراً ما يحصل خصام بيني وبين بعض
زمالئي.
الطلبة في الكلية متعاونون في حل مشاكلھم.
ال أدخل في نقاشات مع زمالئي.
كثيراً ما يجرح الطلبة شعوري.
أحضر الحفالت التي تقام في المناسبات.
أقدم ھديه لزميلي في عيد ميالده.
أشجع زميلي الذي يمتلك موھبة معينة.
أتأثر بالمظھر الخارجي للطلبة.
أشعر بالسعادة عند ما يتخاصم زمالئي.
أحكم على الطلبة قبل معرفتي بھم جيداً
أحب أن يكون زميلي صريحا ً معي حتى لو
كان النقد ضدي.
ال يعجبني الطلبة الذي ال يأخذون بآرائي.
أصدق ما يقوله زمالئي.
كثيراً ما أسامح أصدقائي من الطلبة.
أزور أي زميل لى في الكلية اذا مرض.
ال أثق بغيري من الطلبة.
ال أحب مشاركة الطلبة في نشاطاتھم.

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

المتوسط
الحسابي
1.38
1.52

اإلنحراف
المعياري
0.59
0.62

1.49

0.69

2.50

0.79

مرتفع

1.49

0.78

منخفض

1.47

0.80

منخفض

2.20
1.32
1.47
2.32
2.20
2.72
1.78
1.28
1.58

0.83
0.62
0.81
0.90
0.93
0.65
0.88
0.69
0.84

متوسط
منخفض
منخفض
متوسط
متوسط
مرتفع
متوسط
منخفض
منخفض

2.61

0.75

مرتفع

1.86
2.11
2.63
2.39
1.67
1.35

0.90
0.85
0.72
0.79
0.83
0.65

متوسط
متوسط
مرتفع
مرتفع
متوسط
منخفض

المستوى
منخفض
منخفض
منخفض
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 ...تابع جدول رقم )(3

م
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29

الفقرات
أشعر بالسعادة والسرور عند األجتماع
بالطلبة.
ال أرغب مصادقة عدد كبير من الطلبة.
أشعر أن الطلبة ال يفھمون وجھة نظري.
أعتقد أن الطلبة يشوھون سمعة بعضھم
البعض.
أكره الطلبة الذين يكذبون.
عادة ما أتعاون مع زمالئي في شرح ما
يستعصي عليھم في المواد الدراسية.
أحب أن يشاركني الطلبة في حل مشكالتي.
الدرجة الكلية

المتوسط
الحسابي

اإلنحراف
المعياري

المستوى

2.66

0.67

مرتفع

1.76
1.63

0.90
0.77

2.20

0.84

متوسط
منخفض
مرتفع

2.73

0.65

2.68

0.66

مرتفع
مرتفع

2.39
2.39

0.85
0.41

مرتفع
مرتفع

*اقصى درجة لالستجابه ) (3درجات.
يتضح من الجدول ) (3ان مستوى العالقات اإلجتماعية بين طلبة كلية التربية في جامعة
النجاح الوطنية كانت مرتفعة أي إيجابية ،إذ بلغت الدرجة الكلية  2.39وبإنحراف معياري قدره
 ،0.41وھذا عامةً يشير الى كون العالقات اإلجتماعية بين الطلبة طيبة ،اما أكثر الفقرات
إنخفاضا ً من حيث التقدير فكانت الفقرة رقم ) (14وھي تدور حول شعور الطالب بالسعادة إذا
تخاصم زمالئه وبلغ المتوسط الحسابي لھذه الفقرة  1.28وبإنحراف معياري قدره  ،0.69ومن
الجدير بالذكر ان ھذه الفقرة سلبية وھذا مؤشر على عدم موافقة العينة على ھذه الفقرة ،أما أكثر
الفقرات إرتفاعا ً من حيث التقدير فكانت الفقرة رقم ) (27وھي تدور حول إعتقاد الطالب أن
زمالءه يشوھون سمعة بعضھم بعضا ً وبلغ المتوسط الحسابي لھذه الفقرة  2.73وبإنحراف
معياري قدره  ،0.65ومن الجدير بالذكر ان ھذه الفقرة سلبية وھذا مؤشر على موافقة العينة على
ھذه الفقرة ،وعلى العموم فقد كان ھناك  11فقرة كانت تقديراتھا منخفضة من أصل  29فقرة مع
العلم أن جميع ھذه الفقرات كانت صياغتھا سلبية ،وھذا يعني أن العينة لم توافق على محتوى
ھذه الفقرات وعارضتھا ،وھذا يعزز فكرة كون العالقات بين الطلبة عالقات إيجابية ،وفي
المقابل فقد بلغ عدد الفقرات التي كانت تقديراتھا مرتفعة  10فقرات مع العلم أن منھا  9فقرات
ذات صياغة موجبة ،وھذا يعني أن العينة توافق على محتوى ھذه الفقرات ،وھذا يعزز مرة
أخرى فكرة كون العالقات بين الطلبة عالقات إيجابية.
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ثانيا ً :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني
ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند )  (0.05=αفي مستوى العالقات اإلجتماعية لدى
طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية تعزى الى متغير الجنس؟
لالجابة عن التساؤالت استخدم الباحث اختبار ) (t – testللبيانات المستقلة ،ونتائج الجدول
) (4تبيّن ذلك.
جدول ) :(4نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في مستوى العالقات اإلجتماعية بين الطلبة تبعا ً الى
متغير الجنس.
الجنس

التكرارات

الذكور
اإلناث

36
39

المتوسط
الحسابي
2.45
2.25

االنحراف
المعياري
0.42
0.32

درجات
الحرية

قيمة ت
المحسوبة

مستوى
الداللة

73

*2.19

0.03

يتضح من الجدول ) (4أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند )  (0.05 =αفي مستوى
العالقات اإلجتماعية بين طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة النجاح تعزى لمتغير الجنس،
ولصالح الذكور اي أن مستوى العالقات اإلجتماعية لديھم أفضل حاالً مما ھو عليه لدى اإلناث.
ويعزو الباحث ذلك الى أن الذكور أكثر اختالط وانسجام مع اآلخرين ،وكذلك أكثر أنخراط في
األنشطة الرياضية على مستوى جامعة النجاح الوطنية ،وكذلك تأثير العادات والتقاليد على الحد
من مشاركة اآلناث في جميع العالقات االجتماعية وبالتالي تكون العالقات االجتماعية مقصورة
على الذكور دون اآلناث.
وأتفقت ھذه النتيجة مع دراسة )شمروخ والخصاونة) ،(2011 ،حسين ،(1996 ،وأختلف
ھذه النتيجة مع دراسة )ارتنجر (2002 ،التي توصلت الى أن تقدير العالقات االجتماعية لدى
اآلناث أكثر من الذكور ،ويعزو الباحث ذلك األختالف الى أختالف طبيعة المجتمعين الذين تم
فيھما الدراستين.
ثالثا ً :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث
ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند )  (0.05=αفي مستوى العالقات اإلجتماعية لدى
طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنيو تعزى الى متغير المستوى الدراسي؟
الختبار ھذه الفرضية استخدم الباحث اختبار تحليل التباين األحادي ) One Way
 ،(ANOVAوذلك كما في الجدول رقم ).(5
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جدول ) :(5نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مستوى العالقات اإلجتماعية بين
الطلبة تبعا ً لمتغير السنة الدراسية.
مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي

مجموع
المربعات
1.180
10.997
12.177

درجة الحرية
3
71
74

متوسط
المربعات
0.393
0.155

قيمة ف
2.539

مستوى
الداللة
0.063

يتضح من الجدول رقم ) (5أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند )  (0.05 =αفي
مستوى العالقات اإلجتماعية بين طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة النجاح تعزى لمتغير
السنة الدراسية .ويعزو الباحث ذلك ان متغير السنة )األولى والثانية والثالثة والرابعة( ليس لھا
تأثير على طبيعة العالقات االجتماعية الن جميع السنوات الدراسية متساوية في نسبة العدد بين
الذكور واآلناث ،وكذلك جميع السنوات الدراسية )األولى والثانية والثالثة والرابعة( كان لديھم
نفس الدرجة في العالقات االجتماعية.
رابعا ً :النتائج المتعلقة بالتساؤل الرابع
ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند )  (0.05=αفي مستوى العالقات اإلجتماعية لدى
طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية تعزى الى متغير مكان السكن.
لالجابة عن التساؤل استخدم الباحث اختبار تحليل التباين األحادي ) One Way
 ،(ANOVAوذلك كما في الجدول ).(6
جدول ) :(6نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مستوى العالقات اإلجتماعية بين
الطلبة تبعا ً الى متغير مكان السكن.
مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي

مجموع
المربعات
0.155
12.022
12.177

درجة الحرية
2
72
74

متوسط
المربعات
0.077
0.167

قيمة ف
0.464

مستوى
الداللة
0.631

يتضح من الجدول ) (6أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند )  (0.05 =αفي
مستوى العالقات اإلجتماعية لدى طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية تعزى
الى متغير مكان السكن .ويعزو الباحث ذلك ان متغير السكن )مدينة وقرية ومخيم( ليس لھا تأثير
على العالقات االجتماعية ،وكذلك ان العادات والتقاليد الموجود في المدينة والقرية والمخيم
متشابة الى درجة كبيرة.
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األستنتاجات
في ضوء أھداف البحث ونتائجھا يستنتج الباحث مايلي
-

وجود عالقات اجتماعية ايجابية بين طلبة كلية التربية الرياضية.

-

وجود تباين في مستوى العالقات االجتماعية عند الجنسين.

-

طبيعة العالقات اإلجتماعية بين طلبة كلية التربية الرياضية ايجابية للسنوات الدراسية
المختلفة.
تلعب كلية التربية الرياضية دوراً مميزاً في تنمية العالقات االجتماعية بين طلبھا.

-

تلعب تنمية العالقات االجتماعية دوراً ھاما ً لدى الطلبة )القيادة ،احترام الذات ،تقدير
اآلخرين(.

-

التوصيات
من أھم التوصيات التي يوصي بھا الباحث
-

تنمية وتطوير العالقات االجتماعية بين الطلبة وخاصة األناث من خالل األنشطة
الالمنھجية.

-

التخفيف من القيود االجتماعية التي تحد من اندماج الطالبات وبما يتفق مع العادت والتقاليد
واألعراف السائدة في المجتمع.

-

يقترح الباحث إجراء وتنفيذ بحوث ودراسات مختلفة حول العالقات االجتماعية في جميع
طلبة جامعة النجاح الوطنية.

-

إجراء المزيد من الدراسات للمقارنة بين طلبة كلية الترية الرياضية وكليات آخرى.

-

ضرورة إجراء دراسات مختلفة حول العالقات االجتماعية وتأثيرھا على األلعاب الجماعية
والفردية.
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