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ملخص
ھدفت الدراسة إلى التعرف إلى مدى شيوع ظاھرة السلوك التنافس ي ل دى العب ي ك رة الق دم
في محافظات قطاع غزة تبعا للمتغيرات اآلتية )الدرجة – المركز( ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة
على عينة قوامھا ) (١٤٠العبا من العب ي ال دوري الفلس طيني الممت از واألول لك رة الق دم أي م ا
نس بته ) (% ٢٨م ن مجتم ع الدراس ة األص لي والب الغ ) (٥٠٠الع ب  ،ولجم ع بيان ات الدراس ة
وتحقيق أھدافھا تم استخدام المنھج الوصفي ،واختبار السلوك التنافسي من تص ميم دوث ي ھ اريس
 (١٩٨٤) Harrisومن تعريب محمد عالوي ) (١٩٩٨وأظھرت نتائج الدراسة أن درج ة ش يوع
ظاھرة السلوك التنافسي لدى العب ي ك رة الق دم ف ي محافظ ات قط اع غ زة ج اءت متوس طة حي ث
وصلت النسبة المئوية لالس تجابة ل ديھم إل ى ) .(%٦٦.١ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي
درج ة ش يوع ظ اھرة الس لوك التنافس ي ل دى العب ي ك رة الق دم تع زى لمتغي ر الدرج ة )الممت ازة،
األول ى( .وال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي درج ة ش يوع ظ اھرة الس لوك التنافس ي ل دى
العبي كرة القدم تعزى لمتغير المركز )ھجوم ،دفاع(.
Abstract
The study aimed to identify the prevalence of the phenomenon of
competitive behavior among football players in the governorates of the
Gaza Strip, according to the following variables (level - status) and to
achieve this study was conducted on a sample of (140) players from the
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league players and the first Palestinian excellent football equivalent (28
%) of the community of the original study (500) player, and to collect
data and achieving the objectives of the study was the use of the
descriptive approach, and test the competitive behavior of the design
Dothei Harris Harris (1984) On the Arabization of Mohammed Alawi
(1998) and the results showed that: - The prevalence of the phenomenon
of competitive behavior among football players in the governorates of the
Gaza Strip, where the medium the percentage of response to have to
(66.1%). No statistically significant differences in the degree of
prevalence of the phenomenon of competitive behavior among football
players due to a variable degree (excellent, I). There were no statistically
significant differences in the degree of prevalence of the phenomenon of
competitive behavior among football players due to the changing status
(attack, defense).
المقدمة
للوصول للمستويات العالية من أھ م األم ور الت ي تش غل عق ل وفك ر الرياض يين والم دربين،
ول ذلك ينبغ ي أن ي تم االھتم ام بعملي ة الت دريب الرياض ي كونھ ا عملي ة تربوي ة منظم ة تخض ع
لألساليب والمب ادئ ،مس تفيدة م ن مب دأ التكام ل م ن العل وم والمع ارف المختلف ة والت ي تھ دف إل ى
الوصول بالالعب لتحقيق أفضل االنجازات الرياضية في المواق ف التنافس ية ف ي ح دود م ا تس مح
به قدراته البدنية والفسيولوجية والمھارية والخططية والنفسية والعقلية.
والسلوك التنافسي ذو طبيعة إنجازيه ھادفة إل ى اإلش باع النفس ي ،ولھ ذا تختل ف دوافع ه م ن
حي ث الن وع والق وة ع ن ذل ك الس لوك ف ي الت دريب والت رويح ،فحال ة االس تعداد للتن افس ووج ود
الخص م والحك ام والمش اھدين وغيرھ ا م ن متغي رات الموق ف التنافس ي تس تثير دافعي ة س لوك
الرياض ي لالنج از بطريق ة تختل ف تمام ا ع ن تل ك الحال ة الت ي تس تثيره ف ي الت دريب والت رويح
الرياضي  .وھذا ما يفس ر طبيع ة الس لوك التنافس ي للرياض ي باعتب اره س لوكا إنجازي ا يتمث ل ف ي
إشباع بعض الحاجات النفسية )فوزي ،٢٠٠٦ ،ص.(٢٣٥
ويضيف )عنان ،١٩٩٥ ،ص  (٤٢٢أن السلوك التنافسي جزء من مركب الشخص ية الكلي ة
لالعب.
ويض يف أن الس لوك التنافس ي الن اجح لجماع ة الفري ق ھ و حص يلة كف اءات أف راد جماع ة
الفريق ،وتؤثر دافعية االنجاز في رفع مستوى طموح الفريق كجماعة لھا ھدف واح د .ويؤك د أن
الس لوك التنافس ي يعتم د جزئي ا عل ى الطبق ة االجتماعي ة واالقتص ادية للف رد ويب دو التن افس لف رق
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منخفض ة المس توى أو الطبق ة ف ي كثي ر م ن المواق ف بص ورة أكث ر فعالي ة م ن جماع ات أو ف رق
مرتفعة المستوى أو الطبقة.
ويش ير )ع الوي ،٢٠٠٢ ،ص (١٤٦إل ى أن الس لوك ال دافعي للممارس ين للرياض ة ال ي نجم
عن العوامل الشخصية بمفردھا أو من العوامل الموقفية بمفردھا ،ولكنه ينجم عن التفاع ل م ا ب ين
ھذين المتغيرين.
ويضيف )فوزي ،٢٠٠٦ ،ص  (٢٤٢أن السلوك التنافسي يك ون نتاج ا للتفاع ل ب ين دافع ين
متضادين ،حيث يرتبط بكل س لوك إمكاني ة النج اح وم ا يس تثيره م ن اإلحس اس ب الفخر ،وإمكاني ة
الفشل وما يصاحبه من اإلحساس بالخجل .بمعنى أن السلوك التنافس ي ينظ ر إلي ه كنت اج للص راع
والتفاعل االنفعالي بين أماني الفوز ومخاوف العزيمة.
ويع رف )عن ان ،١٩٧٦ ،ص  (٥المنافس ة الرياض ية بأنھ ا موق ف اختب اري ذو ش دة عالي ة
تبرز فيه جميع خبرات ومھارات الالعب )أو الفريق( والمكتسبة من خالل حياته التدريبية بھ دف
التفوق على منازل )الفريق( في لقاء تحكمه القواعد و القوانين المحلية والدولية.
ويش ير )ف وزي ،٢٠٠٤ ،ص (٢٣٩إل ى أن الس لوك مجموع ة األفع ال المناس بة لن وع وش دة
االنفعال والتي من شأنھا إزالة الحالة االنفعالية أو التخفيف من حدتھا ،وفي نفس الوقت ينظر إلى
ھذه األفعال على أنھا ھادفة إلى التكيف مع الموقف االنفعالي أو الحالة االنفعالية.
ويتفق الباحث مع دراسة كال من باس م ش ھيد ) ،(٢٠٠٥ودراس ة ولي د أب و طال ب )،(٢٠٠٣
ودراس ة آالء عل ي ) ،(٢٠٠٣ودراس ة نظي ر إس ماعيل ) (٢٠٠٤عل ى أھمي ة دراس ة الس لوك
التنافسي لدى الالعبين.
مشكلة الدراسة
تعتبر المنافسات الرياضية مظھرا من مظاھر النشاط اإلنساني والتي تتطلب ضرورة تعبئ ة
الفرد ألقصى قواه وقدراته النفسية والعقلية لتحقي ق أفض ل مس توى ممك ن ،وخاص ة ف ي المواق ف
التقويمية الضاغطة ،وترتبط المنافسات الرياضية بالعديد من المواقف المتباينة ف ي قوتھ ا وش دتھا
كما أنھا تعتبر مصدراً لكثير من المواقف االنفعالية ذاتھا حيث تتع دد خب رات النج اح والفش ل م ن
لحظ ة ألخ رى ف ي الموق ف الواح د ،وك ذلك تختل ف م ن نش اط ألخ ر ويتف ق العدي د م ن العلم اء
)م ارتينيز  , Martensھينتش ن  ,Henschenمحم د ع الوي ،العرب ي ش معون ،أس امة رات ب(
على أن المنافسة الرياضية تعتبر بمثابة موقف اختبار تقويمي لقدرات الفرد الرياضي ،تحمل ف ي
طياتھا العديد من مصادر التھديد والضغوط النفسية التي قد تؤثر سلبيا على أداء الرياضي.
ومن خالل متابعة الباحث الميدانية للمشكالت والمعوقات الت ي تواج ه العب ي ك رة الق دم ف ي
فلسطين اتضح بوض وح توق ف ال دوري الفلس طيني لك رة الق دم المف اجئ والمتت الي أكث ر م رة ف ي
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الع ام الواح د ،وم ن خ الل الع رض الس ابق أرت ئ الباح ث لدراس ة ظ اھرة الس لوك التنافس ي ل دى
العبي كرة القدم في فلسطين ،وتأثير ذلك من الناحية التنافسية على الالعبين.
أھمية الدراسة
تتحدد أھمية الدراسة في النقاط التالية من وجھة نظر الباحث.
 .١تكمن أھمية الدراسة في كونھا األولى في علم الباحث التي تتناول موضوع ظ اھرة الس لوك
التنافسي لدى العبي كرة القدم في فلسطين.
 .٢تزويد االتحاد الفلسطيني لكرة القدم وكذلك المدربين القائمين عن التدريب بنتائج الدراسة.
أھداف الدراسة
تھدف الدراسة الحالية إلى التعرف على
 .١مدى شيوع ظاھرة السلوك التنافسي لدى العبي كرة القدم في محافظات قطاع غزة.
 .٢الفروق في مدى شيوع ظاھرة السلوك التنافسي لدى العب ي ك رة الق دم ف ي محافظ ات قط اع
غزة تبعا للمتغيرات التالية )الدرجة  -مركز اللعب(.
تساؤالت الدراسة
في ضوء أھداف الدراسة يضع الباحث التساؤالت التالية
 .١ما مدى شيوع ظاھرة السلوك التنافسي لدى العبي كرة القدم في محافظات قطاع غزة.
 .٢ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (٠.٠٥ف ي الس لوك التنافس ي ل دى العب ي
كرة القدم تعزى لمتغير الدرجة )الممتازة  -األولى(.
 .٣ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (٠.٠٥ف ي الس لوك التنافس ي ل دى العب ي
كرة القدم تعزى لمتغير مركز اللعب )ھجوم  -دفاع(.
حدود الدراسة
حدود الدراسة ،تتحدد صالحية نتائج ھذه الدراسة بـ) :المج ال الجغراف ي ،المج ال البش ري،
المجال الزماني(.
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٠ ،(١٠)٢٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رمزي جابر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٩٧٣

المجال الجغرافي :أجريت الدراسة على مالعب كرة القدم في محافظات قطاع غزة.
المج ال البش ري :أجري ت الدراس ة عل ى العب ي ال دوري الفلس طيني الممت ازة واألول لك رة
القدم.
المج ال الزم اني :أجري ت الدراس ة ف ي الفت رة الزمني ة الواقع ة ب ين  ٢٠٠٨/٦/٢٠إل ى
.٢٠٠٩/٢/١٣
الدراسات السابقة المرتبطة
ق ام الباح ث ب إجراء دراس ة مس حية للدراس ات الس ابقة المرتبط ة بمج ال ھ ذا البح ث ،وق د
توصل الباحث إل ى ) (٦دراس ات ،منھ ا ) (٥دراس ات عربي ة (١) ،دراس ة أجنبي ة ،وس وف يق وم
الباحث بعرض تلك الدراسات وفقا لتاريخ إجرائھا من األحدث إلى األقدم.
دراسة باسم شھيد ) (٢٠٠٥بعنوان "تق ويم الس لوك الت دريبي لم دربي والعب ي منتخب ات
محافظات الف رات األوس ط لك رة الس لة" ھ دفت الدراس ة إل ى التع رف عل ى الس لوكيات التدريبي ة
لمدربي والعب ي منتخب ات )باب ل وك ربالء والديواني ة والنج ف( لك رة الس لة ،وك ذلك الكش ف ع ن
الفروقات بين سلوكيات المدربين أنفس ھم وب ين س لوكيات الالعب ين أنفس ھم ،وأيض ا التق ويم الكل ي
لس لوكيات الم دربين والالعب ين ،اس تخدم الباح ث الم نھج ألمس حي ،وتكون ت عين ة الدراس ة م ن
) (١١٩العب ا وم دربا ،إم ا أدوات البح ث فكان ت :اس تمارة تس جيل الس لوك  /للم درب ولالع ب.
وأظھرت النت ائج اس تخدام نظ ام س لوك الم درب ولالع ب ص ورة واض حة ع ن أنم اط الس لوكيات
التي يقضيھا المدرب والالعب في تدريباتھم -.ظھور نس ب عالي ة ف ي تك رارات س لوك الم دربين
في األنماط الس لوكية )اإلرش ادات والتعليم ات ،التغذي ة الراجع ة بش كل األداء( .يليھ ا بنس ب قليل ة
ظ واھر الس لوك األخ رى التنظيمي ة واإلداري ة - .ع دم ظھ ور فروق ات فردي ة م ؤثرة لتص رفات
المدربين في سلوكياتھم إثناء التدريب.
دراس ة نظي ر إس ماعيل ) (٢٠٠٤بعن وان" :اث ر اس تخدام أس اليب التن افس ف ي التط وير
واالحتفاظ ببعض مھارات كرة اليد لطالب الصف الثاني المتوسط" :ھدفت الدراسة إل ى الكش ف
عن :اثر استخدام أس اليب التن افس )ال ذاتي والمق ارن والجم اعي( ف ي تط وير مس توى أداء بع ض
مھارات كرة اليد –.وكذلك المقارنة ب ين اس تخدام أس اليب التن افس )ال ذاتي والمق ارن والجم اعي(
في تطوير مستوى أداء بع ض مھ ارات ك رة الي د -.وأيض ا اث ر اس تخدام أس اليب التن افس )ال ذاتي
والمق ارن والجم اعي( ف ي نس بة االحتف اظ ف ي مس توى أداء بع ض مھ ارات ك رة الي د .واس تخدم
الباحث المنھج الوصفي ،واجري البح ث عل ى عين ة ع ددھا ) (٤٧طالب ا ً .ت م التوص ل إل ى النت ائج
اآلتي ة - :إن أس اليب التن افس الثالث ة )أس لوب التن افس ال ذاتي والمق ارن والجم اعي( ھ ي أس اليب
فعالة في تطوير مستوى األداء للمھارات )التمرير والطبطبة والتھديف( في كرة اليد ولكن بنس ب
مختلف ة -.أدى اس تخدام أس لوب التن افس المق ارن إل ى تط وير مس توى أداء مھ ارتي )التمري ر
والتھديف( في كرة اليد بدرجة اكبر من أسلوبي التنافس الجماعي والذاتي - .أدى استخدام أسلوب
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التنافس الجماعي إلى تطوير مستوى أداء مھارة )التھديف( في كرة اليد بدرجة أفضل من أسلوب
التن افس ال ذاتي - .أدى اس تخدام أس لوب التن افس المق ارن إل ى نس ب احتف اظ اكب ر ف ي مھ ارتي
)التمرير والتھديف( في كرة اليد قياسا ً إلى أسلوبي التنافس الجماعي والذاتي.
دراس ة ولي د أب و طال ب ع ام ) (٢٠٠٣بعن وان" :الخص ائص النفس ية وعالقتھ ا بالتوج ه
التنافسي لدى ال نشء الرياض ي" :ھ دفت الدراس ة إل ى التع رف عل ى دراس ة الف روق ف ي درج ة
الخصائص النفسية والتوجه التنافسي للنشء الرياض ي وفق ا لتص نيف األنش طة الرياض ة ،وك ذلك
دراسة الفروق في درج ة الخص ائص النفس ية والتوج ه التنافس ي لل نشء الرياض ي وفق ا لتص نيف
األنش طة الرياضة،واس تخدم الباح ث الم نھج الوص في ،وتكون ت عين ة البح ث م ن ) (٤٤٠ناش ئ
رياضي ،و مقياس البروفيل النفسي للنشء الرياضي من إعداد رات ب وخليف ة ) ،(٢٠٠٢ومقي اس
التوجه الرياضي من إعداد عالوي .أسفرت النت ائج ع ن تمي ز العب ي األنش طة الجماعي ة بارتف اع
درجة بعض الخصائص النفسية المميزة مقارنة بالعبي األنش طة الفردي ة – .تمي ز العب ي أنش طة
االحتكاك بدرجة متوسطة في درجة بعض الخص ائص النفس ية مقارن ة بالعب ي أنش طة االحتك اك
بدرجة مرتفعة والعبي األنشطة الفردية.
دراسة آالء علي ) (٢٠٠٣بعنوان" :تقويم الس لوك الترب وي الرياض ي ل دى طلب ة الص ف
الس ادس اإلع دادي ف ي مدين ة الموص ل" :ھ دفت الدراس ة إل ى الكش ف ع ن معرف ة الف روق ف ي
السلوك الترب وي الرياض ي ل دى أف راد عين ة البح ث ف ي االختص اص والج نس - .والتع رف عل ى
الفروق ف ي الس لوك الترب وي الرياض ي ف ي مج االت النش اط الترب وي الرياض ي ب ين أف راد عين ة
البح ث - .معرف ة الف روق ف ي الس لوك الترب وي الرياض ي ف ي متغي رات االختص اص والج نس-.
تقويم الس لوك الترب وي الرياض ي ل دى أف راد عين ة البح ث بش كل ع ام .اس تخدمت الباحث ة الم نھج
الوصفي.أجري البحث على عين ة م ن مكون ة ) (٥٥٥طال ب وطالب ة .اس تخدمت الباحث ة المقي اس
ك أداة للقي اس ،إذ قام ت ببن اء مقي اس الس لوك الترب وي الرياض ي ،وف ي ض وء النت ائج اس تنتجت
الباحثة ما يأتي -:عدم وجود فروق ذات دالل ة معنوي ة ف ي الس لوك الترب وي الرياض ي ب ين أف راد
عين ة البح ث - .وج ود ف روق ذات دالل ة معنوي ة ف ي الس لوك الترب وي الرياض ي ب ين أف راد عين ة
البح ث ف ي مج ال درس التربي ة الرياض ية والنش اط الرياض ي ال داخلي ولمص لحة طالب ات الف رع
العلمي .وسجلت فروق ذات داللة معنوية في مجال النشاط الرياضي الخ ارجي لمص لحة طالب ات
الف رع األدب ي - .وج ود ف روق ذات دالل ة معنوي ة ف ي الس لوك الترب وي الرياض ي -.ع دم وج ود
ف روق ذات دالل ة معنوي ة ف ي الس لوك الترب وي الرياض ي ب ين طالب ات الف رع العلم ي واألدب ي
ى جي دا م ن الس لوك الترب وي
وط الب وطالب ات الف رع العلم ي - .حق ق أف راد عين ة البح ث مس تو ً
الرياض ي - .س جلت طالب ات الف رع العلم ي س لوك ترب وي رياض ي ع الي ،تلتھ ا طالب ات الف رع
األدبي ،تالھا طالب الفرع العلمي ،وجاء طالب الفرع األدبي بالمرتبة األخيرة.
دراسة عادل أحمد حسين عام ) (١٩٩٣بعنوان" :أث ر التن افس عل ى الع دوان ل دى أطف ال
المؤسسات" :وتھدف الدراسة إلى معرفة أثر التنافس )التنافس الفردي ،الثنائي ،الجماعي( عل ى
السلوك العدواني لألطفال وتكونت عينة البح ث م ن ) (٧٥طف ال تت راوح أعم ارھم م ا ب ين ١٢-٨
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سنة ،استخدم الباحث المقياس كأداة للقياس ،والمنھج الوصفي ،وأشارت نتائج الدراسة إلى وج ود
فروق ذات داللة لصالح كل من التنافس الفردي والتنافس الجماعي ،مما يشير إلى أن التنافس في
حد ذاته أدى إلى خفض العدوان من خالل أساليب مقبولة اجتماعيا.
دراس ة دانيلس ون  ،Danielsonزيلھ ارت  ،Zelhartدري ك  1975 Drakeبعن وان:
"القياس المتعدد األبعاد والتحليل العاملي للسلوك التدريبي كما يدركه العبي الھوكي بالمدارس
الثانوية" :ھدفت الدراسة إلى تحديد أبعاد السلوك التدريبي المعتاد لمدربي رياض ة الھ وكي كم ا
يدركه العبيھم ،وتكونت عينة الدراسة من ) (١٦٠العبا ً م ن العب ي الھ وكي بالم دارس الثانوي ة،
واستخدم الباحثون المقياس كأداة للقياس ،والمنھج الوص في .وق د ت م التوص ل إل ى وج ود عش رين
عامالً يزيد ضررھا الكامن عن الواحد الصحيح ،وقد قبل من بين ھذه العوام ل ثماني ة فق ط تق يس
ثماني ة أبع اد مس تقلة ھ ي )الت دريب التنافس ي ،المب ادرة ،التفاع ل ب ين أف راد الفري ق ،الس لوك
االجتم اعي ،تمثي ل الفري ق ،التواص ل المن تظم ،التميي ز ،اإلث ارة العام ة( - .أن س لوك م دربي
الھ وكي م ع العب يھم ذو طبيع ة اتص الية ،أي أن ه ينط وي عل ى نق ل المعلوم ات م ن الم درب إل ى
الالعب ،أو العكس دون إمكانية وصف ھذا السلوك بأنه سلوك مسيطر أو دكتاتوري.
التعليق على الدراسات السابقة
يتضح لنا من العرض السابق للدراسات العربية واألجنبية ذات الصلة باھتمامات الدراس ات
الحالية أنھا تميزت بما يلي:
 .١أھتم عدد من ھذه الدراسات بدراسة السلوك التنافسي والتدريبي لدى الالعبين.
 .٢تعدد البيئات التي أجريت فيھا الدراسات فمنھا العربية واألجنبية.
وقد تم االستفادة من الدراسة السابقة في
 .١تحديد مشكلة الدراسة.
 .٢صياغة تساؤل الدراسة.
 .٣تحديد مفاھيم الدراسة.
 .٤تحديد المعالجات اإلحصائية منھا المتوسطات الحسابية.
 .٥يمكن أن تساعد نتائج ھذه الدراسات في تفسير نتائج الدراسة الحالية واالسترشاد بھا في
مناقشة ھذه النتائج.
وتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في
 تناولھا لظاھرة لسلوك التنافسي .
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 استخدام المنھج الوصفي كمنھج للدراسة .
فيما تختلف الدراسة الحالية ع ن الدراس ات الس ابقة ف ي أن الموض وع ال ذي تناولت ه الدراس ة
حيث لم تتناوله الدراسات الس ابقة م ن حي ث أداة البح ث وعين ة الدراس ة والبيئ ة الت ي أجري ت بھ ا
الدراسة.
إجراءات الدراسة :
منھج الدراسة
استخدم الباحث في ھذه الدراسة المنھج الوصفي التحليلي.
عينة الدراسة
أجريت الدراسة على عينة قوامھا ) (١٤٠العبا ممن تراوحت أعمارھم م ا ب ين )(٣٥ -١٧
سنة وتم توزيع استبانه السلوك التنافسي على جميع الالعبين في مختلف الدرجات م وزعين عل ى
) (٢٠ناديا ھي خدمات رفح ،شباب رفح ،نادي اتح اد خ انيونس ،جم اعي رف ح ،ن ادي المغ ازي،
خ دمات النص يرات ،خ دمات الش اطئ ،ن ادي الش جاعية ،ن ادي الھ الل ،أھل ي غ زة ،ن ادي غ زة
الرياضي ،نادي الزيتون )درجة ممتازة( .شباب جباليا ،بيت حانون ،خدمات البريج ،خدمات دير
البلح ،نادي الصداقة ،المجمع اإلس المي ،خ دمات جبالي ا ،ن ادي أھل ي النص يرات )درج ة أول ى(،
وقد بلغ عدد االستبيانات التي جمعت ) (١٥٠إستبانة ،واستبعد ) (١٠إستبانات ،وذلك نظ را لع دم
اس تكمال االس تجابة عل ى فق رات المقي اس ،وت م التحلي ل اإلحص ائي لالس تبيانات الت ي اس توفت
شروط االستجابة والتي بلغ عددھا ) (١٤٠إستبانة التي تمثل ما نسبته ) (%٢٨تقريبا من مجتم ع
الدراسة األصلي والبالغ ) (٥٠٠الع ب والج دول رق م ) (٢) ،(١يب ين توزي ع عين ة الدراس ة تبع ا
لمتغيراتھا المستقلة.
أوال :متغير الدرجة في اللعب
جدول ) :(١توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير الدرجة في اللعب.
الدرجة

التكرار

النسبة المئوية

درجة ممتازة

٩٠

%٦٤.٣

درجة أولى

٥٠

%٣٥.٧

المجموع

١٤٠

%١٠٠
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ثانيا :متغير المركز في اللعب
جدول ) :(٢توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير المركز في اللعب.
مركز اللعب

التكرار

النسبة المئوية

ھجوم

٦٧

%٤٧.٩

دفاع

٧٣

%٥٢.١

المجموع

١٤٠

%١٠٠

أداة الدراسة
استخدم الباحث اختبار دورتي ھاريس للسلوك التنافسي المع رب م ن قب ل ع الوي )(١٩٩٨
واختصاره إلى عشرين فقرة ،ويقوم الالعب الرياضي باالستجابة لعبارات االختب ار عل ى مقي اس
ثالثي التدريج )دائما ،أحيانا ،أبدا(.
التصحيح
يتض من االختب ار  ٩عب ارات ف ي اتج اه الس لوك التنافس ي االيج ابي وأرقامھ ا كم ا يل ي:
.١٧/١٣/١٢/١١/١٠/٨/٦/٣/٢
وعند تصحيح ھذه العبارات يتم منح درجاتھا كما يلي:
دائما = درجة واحدة ،أحيانا = درجتان ،أبدا =  ٣درجات.
كما يتضمن االختبار  ١١عبارة في اتجاه السلوك التنافسي السلبي وأرقامھا كما يلي:
.٢٠/١٩/١٨/١٦/١٥/١٤/٩/٧/٥/٤/١
وعند تصحيح ھذه العبارات يتم منح درجاتھا كما يلي:
دائما=  ٣درجات ،أحيانا = درجتان ،أبدا = درجة واحدة.
وتكون سلم االستجابة على فقرات االختبار من ) (٥استجابات وھي:
 %80 فما فوق درجة كبيرة جدا
 %70 إلى  %79درجة كبيرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(١٠)٢٤

 ٢٩٧٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "مدى شيوع ظاھرة السلوك التنافسي لدى العبي كرة القدم في"......

 %60 إلى  %69متوسطة
 %50 إلى  %59قليلة
 أقل من  %50درجة قليلة جدا
وبناء على ھذا التصنيف سيتم التعليق عليھا في مناقشة نتائج الدراسة
وفي الدراسة الحالية حسب الباحث صدق االختبار وثباته على النحو اآلتي:
أوالً :صدق المحتوى
عرض االختبار على خمسة من أعضاء ھيئة التدريس في كلية التربية البدنية والرياضة في
جامعة األقصى ،واتفق على صالحية االختبار للبيئة الفلسطينية.
ثانيا :صدق االتساق الداخلي
جرى التحقق من صدق االتساق ال داخلي لالختب ار بتطبي ق االختب ار عل ى عين ة اس تطالعية
مكونة من ) (٤٠العب من خارج أفراد عين ة الدراس ة ،وت م حس اب معام ل ارتب اط بيرس ون ب ين
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرج ة الكلي ة لالختب ار وك ذلك ت م حس اب معام ل
ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية ،والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ) :(٣معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االستبيان مع الدرجة الكلية لالختبار )ن=.(٤٠
االرتباط مع
الدرجة الكلية

مستوى الداللة

١

ينخفض مستوى أدائي في المنافسة التي يشاھدھا
بعض األشخاص المھمين

٠.٧٤٣

داله عند ٠.٠١

٢

عندما أرتكب بعض األخطاء أثناء المنافسة فإنني ال
أجد صعوبة في استعادة تركيز انتباھي

٠.٨٦٣

داله عند ٠.٠١

٣

تزداد ثقتي في نفسي كلما اقترب موعد المنافسة

٠.٣٧٠

داله عند ٠.٠١

٤

أعنف نفسي عندما أرتكب بعض األخطاء أثناء
المنافسة

٠.٦٤٨

داله عند ٠.٠١

٥

عندما ينتقدني مدربي أو أحد زمالئي أثناء المنافسة
فأنني أجد صعوبة في تركيز انتباھي طوال الفترة
الباقية من المنافسة

٠.٨٧٦

داله عند ٠.٠١

م

الفقرة
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 ...تابع جدول رقم )(٣

االرتباط مع
الدرجة الكلية

مستوى الداللة
داله عند ٠.٠١

م

الفقرة

٦

تظھر قدراتي العالية بصورة واضحة أثناء المواقف
الحاسمة في المنافسة

٠.٨٦٣

٧

في المنافسات الھامة أشعر بالقلق من عدم قدرتي
على األداء بصورة جيدة

٠.٨١١

داله عند ٠.٠١

٨

قبل اشتراكي في المنافسة ال أحتاج للمزيد من
الوقت لكي أستعد نفسيا وذھنيا

٠.٩٢٩

داله عند ٠.٠١

٩

ينتابني القلق الشديد قبل اشتراكي في منافسة ھامة

٠.٨٤٣

داله عند ٠.٠١

 ١٠عندما تسوء األمور في المنافسة فإن ذلك ال يسبب
في االرتباك أو القلق

٠.٦٥٩

داله عند ٠.٠١

 ١١أدائي في المنافسة الرياضية أفضل بكثير من أدائي
أثناء التدريب

٠.٨٥٢

داله عند ٠.٠١

 ١٢أثناء المنافسة عندما أعتقد أن الحكم قد أخطأ في
بعض قراراته بالنسبة لي ) أو لزمالئي ( فإنني ال
ألنفعل

٠.٦٨٧

داله عند ٠.٠١

 ١٣بعد انتھاء المنافسة أستطيع أن أتذكر كل ما حدث
في المنافسة

٠.٨٧٦

داله عند ٠.٠١

 ١٤أخشى من احتمال إصابتي أثناء اشتراكي في
المنافسة

٠.٦٥٤

داله عند ٠.٠١

 ١٥أحاول تجنب التفكير في المنافسة القادمة ألن ذلك
يزيد لي المزيد من الضيق

٠.٧٤٨

داله عند ٠.٠١

 ١٦قبل اشتراكي في المنافسة مباشرة أشعر بأنني ال
أستطيع تذكر شئ

٠.٦٩٢

داله عند ٠.٠١

 ١٧مستوى أدائي ثابت في المنافسات وفي حدود أقصى
قدراتي

٠.٦٥٧

داله عند ٠.٠١
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 ...تابع جدول رقم )(٣

االرتباط مع
الدرجة الكلية

مستوى الداللة

 ١٨بعد انتھاء المنافسة أشعر بأنني كنت أستطيع األداء
بصورة أفضل

٠.٦٣٩

داله عند ٠.٠١

 ١٩أجد متعة أثناء التدريب بدرجة أكبر منھا أثناء
المنافسة

٠.٧٤٩

داله عند ٠.٠١

 ٢٠أرتكب بعض األخطاء في اللحظات الحساسة في
المنافسة

٠.٦٣٤

داله عند ٠.٠١

الفقرة

م

يتضح من الجدول السابق أن جميع فقرات االختبار ترتبط بالدرجة الكلي ة لالختب ار ارتباط ا
ذو دالل ة إحص ائية عن د مس توى دالل ة ) (٠.٠١وھ ذا يؤك د أن االختب ار يتمت ع بدرج ة عالي ة م ن
االتساق الداخلي
ثبات االختبار
تم تقدير ثبات االختبار على أفراد العينة وذلك باستخدام طريقة معامل كرونباخ ألفا.
طريقة كرونباخ ألفا
استخدم الباحث طريقة كرونباخ ألفا وذلك إليجاد معامل ثبات االختبار ،حيث حص لت عل ى
قيم ة معام ل ألف ا ) (٠.٧١٢وھ ذا ي دل عل ى أن االختب ار يتمت ع بدرج ة عالي ة م ن الثب ات تطم ئن
الباحث إلى تطبيقھا على عينة الدراسة.
األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
 .١التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية.
 .٢إليجاد صدق االتساق الداخلي لالختبار تم استخدام معامل ارتباط بيرسون.
 .٣إليجاد معامل ثبات االختبار تم استخدام معامل ارتباط كرونباخ ألفا.
 .٤اختبار .T.test
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٠ ،(١٠)٢٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رمزي جابر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٩٨١

نتائج الدراسة وتفسيرھا
نص السؤال األول على
ما مدى شيوع ظاھرة السلوك التنافسي لدى العبي كرة القدم في محافظات قطاع غزة
ولإلجابة عن ھذا السؤال قام الباحث بإيج اد مجم وع االس تجابات والمتوس طات واالنح راف
المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات االختبار والجدول التالي يوضح ذلك
جدول ) :(٤ترتيب كل فقرة من فقرات االستبيان تبعا ً لمجموع االستجابات والمتوسطات
واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب )ن = .(١٤٠
م

العبارات

مجموع المتوسط االنحراف الوزن
االستجابات الحسابي المعياري النسبي

الترتيب

ينخفض مستوى أدائي في المنافسة
 ١التي يشاھدھا بعض األشخاص
المھمين

٢٢٤

١.٦

٠.٨٢٠

٥٣.٣

١٢

عندما أرتكب بعض األخطاء أثناء
 ٢المنافسة فإنني ال أجد صعوبة في
استعادة تركيز انتباھي

١٨٩

١.٣٥

٠.٦٧٠

٤٥

١٣

تزداد ثقتي في نفسي كلما اقترب
٣
موعد المنافسة

٢٨٠

٢

٠.٧٢٥

٦٦

٩

أعنف نفسي عندما أرتكب بعض
٤
األخطاء أثناء المنافسة

١٨٩

١.٣٥

٠.٦٧٠

٤٥

١٣

عندما ينتقدني مدربي أو أحد
زمالئي أثناء المنافسة فأنني أجد
٥
صعوبة في تركيز انتباھي طوال
الفترة الباقية من المنافسة

٣٥٠

٢.٥

٠.٦٨٨

٨٣.٣

٣

تظھر قدراتي العالية بصورة
 ٦واضحة أثناء المواقف الحاسمة في
المنافسة

١٨٢

١.٣

٠.٦٥٦

٤٣.٣

١٤

في المنافسات الھامة أشعر بالقلق
 ٧من عدم قدرتي على األداء
بصورة جيدة

٣٣٦

٢.٤

٠.٥٩٨

٨٠

٤
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 ...تابع جدول رقم )(٤

م

العبارات

مجموع المتوسط االنحراف الوزن
االستجابات الحسابي المعياري النسبي

الترتيب

قبل اشتراكي في المنافسة ال أحتاج
 ٨للمزيد من الوقت لكي أستعد نفسيا
وذھنيا

٢٨٧

٢.٠٥

٠.٥١٠

٦٨.٣

٨

ينتابني القلق الشديد قبل اشتراكي
٩
في منافسة ھامة

٣٩٩

٢.٨٥

٠.٣٦٦

٩٥

١

عندما تسوء األمور في المنافسة
 ١٠فإن ذلك ال يسبب في االرتباك أو
القلق

٢٧٣

١.٩٥

٠.٨٢٥

٦٥

١٠

أدائي في المنافسة الرياضية أفضل
١١
بكثير من أدائي أثناء التدريب

٣٠١

٢.١٥

٠.٧٤٥

٧١.٦

٧

أثناء المنافسة عندما أعتقد أن
الحكم قد أخطأ في بعض قراراته
١٢
بالنسبة لي ) أو لزمالئي ( فإنني ال
ألنفعل

٣١٥

٢.٢٥

٠.٨٥٠

٧٥

٥

بعد انتھاء المنافسة أستطيع أن
١٣
أتذكر كل ما حدث في المنافسة

١٦١

١.١٥

٠.٤٨٩

٣٨.٣

١٥

أخشى من احتمال إصابتي أثناء
١٤
اشتراكي في المنافسة

٣٧١

٢.٦٥

٠.٥٨٧

٨٨.٣

٣

أحاول تجنب التفكير في المنافسة
 ١٥القادمة ألن ذلك يسيئ لي المزيد
من الضيق

٣١٥

٢.٢٥

٠.٨٥٠

٧٥

٥

قبل اشتراكي في المنافسة مباشرة
 ١٦أشعر بأنني ال أستطيع تذكر أي
شئ

٣٠٨

٢.٢

٠.٧٦٧

٧٣.٣

٦

مستوى أدائي ثابت في المنافسات
١٧
وفي حدود أقصى قدراتي

١٦١

١.١٥

٠.٣٦٦

٣٨.٣

١٥
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 ...تابع جدول رقم )(٤

م

مجموع المتوسط االنحراف الوزن
االستجابات الحسابي المعياري النسبي

العبارات

الترتيب

بعد انتھاء المنافسة أشعر بأنني
١٨
كنت أستطيع األداء بصورة أفضل

٣٧٨

٢.٧

٠.٤٧١

٩٠

٢

أجد متعة أثناء التدريب بدرجة
١٩
أكبر منھا أثناء المنافسة

٢٨٠

٢

٠.٧٢٥

٦٦

٩

أرتكب بعض األخطاء في
٢٠
اللحظات الحساسة في المنافسة

٢٦٦

١.٩

٠.٩١١

٦٣

١١

٥٦٦٤

٣٩.٧٥

٦.٦٤٤

٦٦.١

المجموع

يتض ح م ن الج دول ) (٤االس تجابات والمتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة
الستجابات عينة الدراسة على كل فقرة م ن فق رات االختب ار وعل ى متوس ط فقرات ه ،وق د تب ين أن
متوسط الفقرات قد تراوح بين ).(١.١٥-٢.٨٥
ويتضح كذلك من الجدول السابق أن النسبة المئوية لفقرات المقياس كانت ).(%٦٦.١
نتائج التحقق من التساؤل الثاني
نص التساؤل الثاني من تساؤالت الدراسة على " :ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية ف ي
م دى ش يوع ظ اھرة الس لوك التنافس ي ل دى العب ي ك رة الق دم ف ي محافظ ات قط اع غ زة تع زى
لمتغير الدرجة
وللتحقق من صحة ھذا الفرض قام الباحث باستخدام أسلوب ""T. test
جدول ) :(٥المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالختبار تعزى لمتغير الدرجة
)ن = .(١٤٠
االنحراف المعياري قيمة "ت" قيمة الداللة مستوى الداللة

الدرجة

العدد

المتوسط

الممتازة

٩٠

٣٩.٢٥

٦.٥٦٤

األولى

٥٠

٣٩.٩٥

٦.١٢٧

٠.٧

٠.٢١٥

غير دالة
إحصائيا ً

قيمة "ت" الجدولية عند مستوى داللة ) (  ٠.٠٥تساوي .١.٩٦
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قيمة "ت" الجدولية عند مستوى داللة ) (  ٠.٠١تساوي .٢.٥٨
يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة اقل م ن قيم ة "ت" الجدولي ة ف ي الدرج ة
الكلي ة لالختب ار وھ ذا ي دل عل ى ع دم وج ود ف روق ذات دالل ة تع زى لمتغي ر الدرج ة )الممت ازة،
األولى(.
نتائج التحقق من التساؤل الثالث
نص التساؤل الثالث من تساؤالت الدراسة على" :ھل توجد فروق ذات داللة إحص ائية ف ي
م دى ش يوع ظ اھرة الس لوك التنافس ي ل دى العب ي ك رة الق دم ف ي محافظ ات قط اع غ زة تع زى
لمتغير مركز اللعب )ھجوم – دفاع(.
وللتحقق من صحة ھذا الفرض قام الباحث باستخدام أسلوب ""T. test
جدول ) :(٦المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالختبار تعزى لمتغير مركز اللعب
)ن = .(١٤٠
المركز

العدد

المتوسط االنحراف المعياري قيمة "ت" قيمة الداللة مستوى الداللة

ھجوم

٦٧

٤٠.٢٥

٥.٢٣١

دفاع

٧٣

٣٩.٣٥

٦.٨٥١

٠.٩

٠.٣٦٥

غير دالة
إحصائيا ً

قيمة "ت" الجدولية عند مستوى داللة )  (  ٠.٠٥تساوي .١.٥٣
قيمة "ت" الجدولية عند مستوى داللة )  (  ٠.٠١تساوي .٢.١٣
يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة اقل م ن قيم ة "ت" الجدولي ة ف ي الدرج ة
الكلية لالختبار وھذا يدل عل ى ع دم وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية فيھ ا تع زى لمتغي ر مرك ز
اللعب )ھجوم  -دفاع(.
مناقشة نتائج الدراسة
أوال :مناقشة نتائج التساؤل األول
أظھ رت نت ائج ج دول ) (٤أن ش يوع ظ اھرة الس لوك التنافس ي ل دى العب ي ك رة الق دم ف ي
فلسطين ج اءت متوس طة ل دى العب ي ك رة الق دم ف ي محافظ ات قط اع غ زة حي ث وص لت النس بة
المئوية لالستجابة لديھم إلى ) (%٦٦.١ويعزو ذل ك الباح ث إل ى ع دم انتظ ام ال دوري الفلس طيني
لكرة القدم الخاص بالمحافظات الجنوبية )قط اع غ زة( ،وك ذلك نق ص الح وافز المادي ة والمعنوي ة
لدى العبي كرة القدم في فلسطين.
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وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة باسم شھيد ) ،(٢٠٠٥ودراس ة ولي د أب و طال ب
عام ) ،(٢٠٠٣ودراسة آالء عل ي ) ،(٢٠٠٣و دراس ة دانيلس ون ،وزيلھ ارت ،وج ي آر ،ودري ك
 Danielson.R.Zelhart ,P,J.R and Drake .C 1975في أن الالعبين الممارسين لأللعاب
الجماعي ة يتس مون بالس لوك التنافس ي الكبي ر داخ ل الملع ب ،وك ذلك انعك اس الس لوك التنافس ي
للمدرب الرياضي على الالعبين من حيث االيجابية والسلبية ،وأيضا عند تميز الالعبون بالسلوك
التنافسي مما ينعكس على الفريق الرياضي بااليجابية ككل.
ھذا ويذكر أحمد فوزي ) (١٩٩٢أنه بالرغم من تباين اآلراء في استخدام الحوافز ،إال أنه ال
غني عن استخدامھا في المجال الرياضي خاصة بع د م ا أس فرت نت ائج البح وث آثارھ ا اإليجابي ة
ف ي اس تثارة وتع ديل الس لوك الرياض ي ،ول ذلك أص بحت الح وافز م ن س مات المواق ف التدريبي ة
والتنافسية الرياضية.
ويشير حنفي مختار ) (١٩٩٥إن االتجاھ ات الحديث ة لعملي ة الت دريب واإلرش اد تتطل ب م ن
الم درب الرياض ي تنمي ة الص فات البدني ة بحي ث تتناس ب م ع متطلب ات اللع ب الح ديث وتوجي ه
الالعبين وإرشادھم إلى أن يكونوا متصفين بالرجولة ،إذ لم يعد ھناك مج ال لالع ب ع ديم الج رأة
ألنه سيكون وال شك قليل النفع ،ونقطة ضعف بارزة فيه.
فالمشاركة الوجدانية من المدرب لالعبي ه ف ي مش كالتھم الشخص ية ،تش عر الالعب ين بحري ة
التح دث للم درب ع ن أفك ارھم ومقترح اتھم بالنس بة للمنافس ة )ع الوي ،رض وان ،١٩٨٧ ،ص
.(٤٥٨
ومن الطبيعي أن تك ون ھ ذه ھ ي مش اعر واتجاھ ات الالع ب ال ذي يھ تم ب ه مدرب ه ويتعام ل
معه كإنسان ،يعرف ظروفه االجتماعية ،و يشاركه في كل ما يصادفه من مشكالت خ ارج نط اق
الممارسة الرياضية .ومن ناحية أخرى فإنه مع نمو اتجاھات الالعب اإليجابية نحو مدربه ،ونحو
التدريب الرياضي ال ذي يت واله ھ ذا الم درب وم ع التزام ه بتنفي ذ أوام ره وتوجيھات ه ف ي الملع ب،
وحرصه على إرض ائه والف وز بثقت ه ،تتط ور – بالتبعي ة – قدرات ه وإمكانات ه الرياض ية ،ويرتق ي
مس توي أدائ ه الفن ي وي نعكس ھ ذا ب دوره عل ى الم درب ف ي ش كل المزي د م ن التق دير االجتم اعي
لالعب والمزيد من االھتمام بالجوانب اإلنسانية له ،ويؤثر ھذا مرة أخرى على اتجاھات الم درب
والالعب في ضوء مستواه الرياضي ،واتجاھاته نحو مدربيه )أبو زيد ،١٩٩٠ ،ص.(٣٤٢
ثانيا :مناقشة نتائج التساؤل الثاني
يتضح من الجدول رقم ) (٥أن قيمة "ت" المحسوبة اقل من قيمة "ت" الجدولية في الدرجة
الكلي ة لالختب ار وھ ذا ي دل عل ى ع دم وج ود ف روق ذات دالل ة تع زى لمتغي ر الدرج ة )الممت ازة،
األولى(.
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وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة باسم شھيد ) ،(٢٠٠٥ودراس ة ولي د أب و طال ب
) ،(٢٠٠٣ودراسة آالء علي ) ،(٢٠٠٣ودراسة نظير إسماعيل ) (٢٠٠٤ف ي ع دم وج ود ف روق
دالة إحصائية في متغيرات الدراسة.
ويعزو الباحث ذلك إلى عدم وجود دوري فلس طيني من تظم لك رة الق دم ف ي محافظ ات قط اع
غزة ،مما يؤثر بالسلب عل ى الس لوك التنافس ي لالعب ي ال درجتين "الممت ازة – األول ى" عل ى ح د
سواء ،وتعتبر نتيجة الدراسة نتيجة منطقية جدا في ظل توقف منافس ات ك رة الق دم ف ي محافظ ات
قطاع غزة.
ثالثا :مناقشة نتائج التساؤل الثالث
يتضح من الجدول رقم ) (٦أن قيمة "ت" المحسوبة اقل من قيمة "ت" الجدولية في الدرجة
الكلي ة لالختب ار ،وھ ذا ي دل عل ى ع دم وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية تع زى لمتغي ر المرك ز
)ھجوم -دفاع(.
وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة باسم شھيد ) ،(٢٠٠٥ودراس ة ولي د أب و طال ب
) ،(٢٠٠٣ودراسة آالء علي ) ،(٢٠٠٣و دراسة نظير إسماعيل ) (٢٠٠٤في عدم وج ود ف روق
دالة في متغي رات الدراس ة ،ول ذلك ألھمي ة الس لوك التنافس ي عل ى الالعب ين .ويع زو ذل ك إل ى أن
جميع الالعبين بغض النظر عن مراكز اللعب يعيشون بنفس الظروف من حيث عدم االنتظام ف ي
التدريبات ،وذلك لتوقف دوري كرة ق دم ف ي محافظ ات قط اع غ زة ،مم ا ي ؤثر ذل ك عل ى ض عف
السلوك التنافسي لديھم.
االستنتاجات والتوصيات
أوال :نتائج الدراسة
في ضوء النتائج التي أسفرت عنھا الدراسة يمكن استنتاج التالي
 .١يتضح من خالل نتائج الدراسة أن مدى ش يوع ظ اھرة الس لوك التنافس ي الممي ز ل دى العب ي
كرة القدم في محافظات قطاع غزة جاءت متوس طة حي ث وص لت النس بة المئوي ة ل ديھم إل ى
).(%٦٦.١
 .٢ال توجد فروق ذات داللة إحص ائية عن د مس توى ) (٠.٠٥ف ي الس لوك التنافس ي ل دى العب ي
كرة القدم تعزى لمتغير الدرجة ،مركز اللعب.
ثانيا :التوصيات
في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج ،فإن الباحث يوصي بالتالي
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 .١ضرورة انتظام الدوري الفلسطيني لكرة القدم في محافظات قطاع غزة أسوة بالدور
الفلسطيني لكرة القدم في محافظات الضفة الغربية .
 .٢ضرورة العمل على عقد مباريات ودية ودورات رياضية لتنمية السلوك التنافسي لدى
الالعبين.
 .٣العمل على تنمية دافعية السلوك التنافسي لدى العبي كرة القدم في محافظات قطاع غزة .
المراجع العربية واألجنبية
 إسماعيل .نظي ر" .(٢٠٠٤) .اث ر اس تخدام أس اليب التن افس ف ي التط وير واالحتف اظ ب بعض
مھ ارات ك رة الي د لط الب الص ف الث اني المتوس ط" .رس الة ماجس تير غي ر منش ورة .كلي ة
التربية الرياضية .جامعة الموصل .الموصل .العراق.
 أب و طال ب ،ولي د" .(٢٠٠٣) .الخص ائص النفس ية وعالقتھ ا بالتوج ه التنافس ي ل دى ال نشء
الرياضي" .رسالة ماجس تير غي ر منش ورة .كلي ة التربي ة الرياض ية للبني ين .الق اھرة .جامع ة
حلوان.
 أبو زيد ،مصطفى" .(١٩٩٠) .العوامل المرتبط ة بالس لوك القي ادي ف ي المج ال الرياض ي".
رسالة دكتوراه غير منشورة .كلية التربية الرياضية للبنين .القاھرة .جامعة حلوان .مصر.
 حس ين ،ع ادل" .(١٩٩٣) .أث ر التن افس عل ى الع دوان ل دى أطف ال المؤسس ات" .رس الة
ماجستير غير منشورة .كلية التربية الرياضية .جامعة األزھر .مصر .
 راتـب ،أسامة .(١٩٩٨) .علم نفس الريـاضة .دار الفكر العربي .القاھرة .مصر.
 شھيد ،باسم" .(٢٠٠٥) .تقويم السلوك التدريبي لمدربي والعبي منتخبات محافظات الف رات
األوسط لكرة السلة" .رسالة ماجستير غير منشورة .كلية التربية الرياضية .جامعة القادس ية.
العراق.
 ش معون ،محم د .وإس ماعيل ،ماج دة .(٢٠٠١) .الالع ب والت دريب العقل ي .مرك ز الكت اب
للنشر .القاھرة .مصر.
 ع الوي ،محم د .(٢٠٠٢) .عل م نف س الت دريب والمنافس ة الرياض ية .دار الفك ر العرب ي.
القاھرة .مصر.
 عالوي ،محمد .(١٩٩٨) .موسوعة االختبارات النفس ية للرياض يين .مرك ز الكت اب للنش ر .
القاھرة .مصر.
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في مدينة الموصل" .رسالة دكتوراه غير منشورة .كلية التربية الرياض ية .جامع ة الموص ل.
العراق.
 عن ان ،محم ود .(١٩٩٥) .س يكولوجية التربي ة البدني ة والرياض ة " النظري ة والتطبي ق
والتجريب" .ط .١دار الفكر العربي .القاھرة .مصر.
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العربي .القاھرة .مصر.
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اإلسكندرية .مصر.
 مختار ،حنفي .(١٩٩٥) .األسس العلمية في ت دريب ك رة الق دم .دار الفك ر العرب ي .الق اھرة.
مصر.
 Martin, J.J. & Gill, D.L. (1991). “The relationships among sport
Confidence Competitive orieentation Self - efficacy anxiety and
performance”. Journal of sport and exercise – psychology. 149-159.
 Danielson, R.R Zelhart, P.F. & Drake, C.J. (1975).
“Multidimensional scaling and factor analysis of coaching Behavior
as perceived by high school Hockey players”. R.Q. 96(3).

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٠ ،(١٠)٢٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

