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  ملخص

ى ة إل دفت الدراس ى ھ رف عل اخ التع ي  المن رق النفس دلف رة الي ازھم ك ه بانج ي وعالقت  ف
ك  )المستخدمة اليد – اللعب مركز(بعا للمتغيرات اآلتية ت الممتاز في فلسطينالدوري  ولتحقيق ذل

بته  لكرة اليدالممتازة  الدوري من العبي العبا) ٦٠(أجريت الدراسة على عينة قوامھا  ا نس أي م
الغ %) ٤٠( لي والب ة األص ع الدراس ن مجتم ق ، االعب) ١٥٠(م ة وتحقي ات الدراس ع بيان ولجم

عالوي  من تصميم للفرق الرياضية مقياس المناخ النفسيو الوصفي،أھدافھا تم استخدام المنھج 
رةأظھرت نتائج الدراسة أن المناخ النفسي و .والثباتخضعت لمعامل الصدق  )١٩٩٨( رق ك  لف

د ز  الي اخيتمي ة بالمن ابي بدرج رة االيج ى  كبي ديھم إل تجابة ل ة لالس بة المئوي ث وصلت النس حي
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المناخ النفسي لفرق  كما أظھرت النتائج أنه – %).٧٧.٥(

ز  ر المرك زى لمتغي از تع طيني الممت دوري الفلس ي ال ازھم ف ه بانج د وعالقت رة الي دوك  الي
  .المستخدمة

 
Abstract 

This study aims at identifying the psychological atmosphere of 
handball teams and its relation.  With their achievement in top 
tournament in Palestine according to the following variables: The playing 
centre and the hand used. The study has been applied to a sample of (60) 
Top handball players, namely (40%) of the Target population estimated 
to (150) players. The researcher has employed a descriptive approach and 
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the standard of psychological atmosphere required for sporting teams 
designed in (1998) to gather data and achieve the objectives of the study.  
The findings of the study have showed that the psychological atmosphere 
of handball teams is highly positive. Their response has reached (77.5%). 
The findings of the study have also indicated that there are no statistically 
significant differences in the psychological atmosphere of handball 
players and relation with their achievement in Top tournament in 
Palestine. This is due to the variables of the playing centre and the hand 
used.  

  
  المقدمة

نفس المناخ النفسي  م ال دة في مجال عل ذلك  الرياضي،من المصطلحات الجدي ق وھو ك وثي
االرتباط بالمناخ التعليمي فھو يشير إلى المعاني والتفسيرات الذاتية التي يستخلصھا الالعبون من 

  .ذلكيات وغير من تدريبات ومبار ألنديتھممعايشتھم 

رابط والوحدة، ومن مسلمات الرياضة صعوبة فوز فري ى التماسك والت ر إل ق رياضي يفتق
ة  ل والفرق المفروض أن مشاعر المشاركة  والتفسخ،ذلك ألن البديل العكسي للتماسك ھو التحل ف

ين أعضاء  ق،والتعاطف والتوحد وروح الفريق تقود إلى أفضل تعاون ممكن ب ذي  الفري األمر ال
ي ق ف ة للفري ر فعالي افس  ينعكس في شكل أداء رياضي أكث ق المن ل الفري ، ١٩٩٦الخولي، (مقاب

  ).٢٣ص

ي و تراك ف ل االش ي لالعب قب و النفس ة الج يتھيئ يا لك امال رئيس ر ع ابقة يعتب ل  المس يعم
ة،ائصه وقدراته الالعب على تطوير خص دوء  حيث االنفعالي ة من الھ ئ لنفسه حال ه أن يھي يمكن

ب ى ال يس داثھا والطمأنينة بھدف أن يقلل من أھمية المنافسة حت ا وأح دائم في ظروفھ ر ال ب التفكي
  ).٦٩ص ،١٩٩١ كاشف،(يؤثر سلبا على أدائه  لنفسه ممازيادة في درجة االستثارة االنفعالية 

ون أو تركيب  و مك ق ھ اخ الفري ر من ين  نفسي،ويعتب ة ب ات الداخلي ارة عن العالق و عب وھ
أن  .حةواضأعضاء الفريق التي يستطيع كل فرد في الفريق تقييمھا بصورة  ة أخرى ف ومن ناحي

رد بالرضا  اه وصمود كل ف ى اتج أثيره عل إدراك الفرد للجو النفسي للفريق من األھمية بمكان لت
ة  ق بدرج ك الفري ه تماس تج عن ذي ين ر ال و األم ق وھ ي الفري و ف اء عض الي البق رة وبالت كبي

(Homans, 1965, p.195)  

د  د (ويؤك يظ،عب اھي، الحف اخأن ) ١٢٠ص  ،٢٠٠٤ وب ق  من ة إدراك يظھر الفري من كيفي
   .الجماعةالالعبين للعالقات بين أعضاء 

ق الرياضي ھو مدى ) أو الجو(إن المناخ ) ٧٣ص  ،١٩٩٨ عالوي،(ويشير  النفسي للفري
  .الرياضيتماسك وتفاعل الالعبين في إطار الفريق 
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ى الجو النفسي ال) ١٩٢ص  ،١٩٩٨ عالوي،( ضيفوي ق يشير إل اخ الفري ى أن من ذي عل
  .واالستمراريةيتميز به الفريق الرياضي من ناحية التماسك والتفاعل والدينامية واالستقرار 

احثين في مجال سيكولوجية الجماعات وفي ھذا الصدد  ابر (أشار العديد من الب  ،٢٠٠٩ج
ابر  ،٢٠٠٨أدم  ب  ،٢٠٠٨ج الوي  ،٢٠٠٨لبي دين  ،٢٠٠٢ع در ال وزي وب الوي  ،٢٠٠١ف ع

ي  الفريقمناخ  إلى أن) ١٩٩٨ ل أو تصور داخل ارة عن تمثي ھو مكون أو تركيب نفسي وھو عب
ين أعضاء للحاالت وللعالقا لكيفية أدراك الفرد رد فيت الداخلية ب ق والتي يستطيع كل ف  الفري

  . الجماعة تقيميھا بصورة واضحة

  :وھما في الفريقلكي يظلوا  لالعبينوھناك قوتان ھامتان تؤثران على ا

ى  ةاالنجذاب إل وع  :الجماع ذا الن ير ھ ع  ويش اعالت الشخصية م ي التف رد ف ة الف ى رغب إل
ي  رين ف ةاألعضاء اآلخ ي أنشطة  .الجماع اركة ف ي المش ة ف ة والرغب ع الجماع رد م ود الف فوج

  .والسعادةالجماعة وتفاعل األعضاء مع بعضھم البعض يمنح األعضاء شعورا بالرضا 

وع  :ل الضبطوسائ ذا الن ى الم ويشير ھ ه إل ا لكون ي يمكن للعضو أن يحصل عليھ ا الت زاي
ة  بالجماعة، امرتبط ق رياضي شھير بأحد أندي ال انضمام العب لعضوية فري ى سبيل المث فعل

  .)٩٢ ، ص٢٠٠١ الحفيظ، باھي،عبد ( وقيمته شھرتهالقمة يزيد من 

قيضيف الباحث إلى أن اومن ناحية أخرى  ؤثر لجو النفسي للفري ى اتج أو الجماعة ي اه عل
الي تج ع وشعور كل فرد بالرضا وبالت ذي ين اء كعضو في الجماعة وھو األمر ال ه تماسك البق ن

  .الفريقالجماعة أو 

د (ف يضيو اھي،عب يظ، وب ى" )١٢٠ص  ،٢٠٠٤ الحف ر بعض عوامل  عل ه يمكن تغيي أن
ا من  ل،مناخ الفريق بسھولة عن غيرھ ى األداء الفع العوام ؤثر عل ا يمكن أن ت ا جميع ال إال أنھ

  .دالة والتشابهوالع والتميز، والتقارب، االجتماعي،الدعم  :العواملومن ھذه  للجماعة،

اخ و وفير المن ى استعداد وت  النفسي الرياضيحتى يتمكن المربي الرياضي من التعرف عل
  ).١٧٦ص  ،٢٠٠٣ فوزي،(الحركي تعلم عليه أن يعرف خصائص استعداد ال له،المناسب 

دوي ى  (Carron, 1988, p.27) ؤك اعي يعل تقرار الجم ا أن التماسك واالس ان مع رتبط
ري  ه كبأسلوب دائ ى أن ابمعن ق مع اء الفري رة بق ا ازدادت فت ر ، كلملم ان ظھور التماسك أكث ا ك

  .احتماال يار األعضاء لترك الفريق أقللفريق أكثر تماسكا، كلما كان خ، وكلما أصبح ااحتماال

ى)١٢٩ص ،٢٠٠١ الدين،بدر و فوزي،( ويؤكد ين  عل ة ب ات االجتماعي اس العالق ة قي أھمي
اعي عك الرياضي،أعضاء الفريق  نھم،ملية ھادفة إلى الفھم الموضوعي لطبيعة التفاعل االجتم  بي

ق يج ين أعضاء الفري ذي يظھر مدى التفاعل ب اس ال ذا القي ى من وھ ب أن يكون الخطوة األول
  .العمل لتحسين خطوات
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  للفريقية الكفاءة التفاعلية واإلنتاج

ير ولي، ( ويش ى أن ) ٢٣٨، ص١٩٩٦الخ ة إإل اك عالق توى ھن اع مس ين ارتف ة ب يجابي
  .الفريقسبيل الھدف النھائي ألداء  إلىللفريق للوصول تعاون الوالتماسك، والنجاح، 

يظ،عبد ( ويتفق الباحث بدرجة كبيرة مع اھي، الحف ى) ١٢٠ص ،٢٠٠١ وب أن المدرب  عل
  .اخ الفريقله التأثير األقوى على من

  
  مشكلة الدراسة

ق الرياضي دراسةاآلونة األخيرة بفي  فس الرياضياھتم علماء الن اخ النفسي للفري ا  المن لم
وخاصا في األلعاب الجماعية مثل رياضة كرة  الرياضي،المستوى تطور ثر ايجابي على أ له من

  .الحصراليد ال 

ل الباحث كمحاضر  ة ومن خالل عم ة البدني ة التربي ي بكلي ة والرياضة ف ، األقصىجامع
د ومتابعته رة الي د  للدوري الفلسطيني لك النالباحث الحظ فق دربين ب ام معظم الم  حياوعدم اھتم
ى .خاصاللفريق عامة والمناخ النفسي واالجتماعية النفسية  ا سينعكس بالسلب عل ذا م اخ وھ المن
البعيد  مدربين السير على ھذا النھجاستمر الما إذا  الواحد،االنسجام والتفاعل في الفريق النفسي و

  .اليدعن االحترافية في مجال تدريب كرة 

ا سبق تتحدد ى مشكلة الدراسة ا ومم ي التعرف عل ة ف رقلحالي اخ النفسي لف د  المن رة الي ك
  وعالقته 

ي  ازھم ف ي دوري بانج د ف رة الي اخ النفسي لالعب فلسطين،ك ك ألن المن واء كانت  وذل س
  سلبية أم إيجابية 

   .الالعبينف سلوكية عند التعامل مع عكس في مواقتن
  

  الدراسةأھمية 

ا تتعرض لموضوع  .١ د وعالتكمن أھمية الدراسة في كونھ رة الي رق ك اخ النفسي لف ه المن قت
وفير  مما فلسطين،في  الممتاز بانجازھم في الدوري ى ت ات، لتكون يعمل عل بعض المعلوم

ى رياضة كالمسئوفي متناول  د،رة لين القائمين عل ا يساھم ف الي م وربم ى أھ ي التعرف عل
   .فلسطينعاني منھا للفرق الرياضية الممارسة لرياضة كرة اليد في المشكالت التي ت

اول موضوع  –في حدود علم الباحث  –أيضا تكمن أھمية البحث في كونه األول و .٢ ذي يتن ال
  .نفلسطيالمناخ النفسي للفرق الرياضية الممارسة لرياضة كرة اليد في 

اھم في مجموعة الرياضيين  .٣ يكمن شروط النجاح ألي مدرب في إنشاء جو الصداقة والتف
  ).١١ص  ،٢٠٠٢ سكر،(التي يعمل فيھا 
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  الدراسةھدف أ

  :الدراسة الحالية إلى التعرف علىتھدف 

  .فلسطينكرة اليد في دوري ق كرة اليد وعالقته بانجازھم في المناخ النفسي لفر .١

في فلسطين الممتاز  قته بانجازھم في الدوريي لفرق كرة اليد وعالالفروق في المناخ النفس .٢
  ).المستعملةاليد  –المركز ( اتلمتغيرلتبعا 

  
  الدراسة تتساؤال

  ة يضع الباحث التساؤالت التاليةفي ضوء أھداف الدراس

  ؟ في فلسطين الممتاز قته بانجازھم في الدورياليد وعالما المناخ النفسي لفرق كرة  .١

د ) ٠.٠٥( مستوىفروق ذات داللة إحصائية عند ھل توجد  .٢ رة الي رق ك في المناخ النفسي لف
 –حراس المرمى ( المركزتعزى لمتغير في فلسطين الممتاز  قته بانجازھم في الدوريوعال

  ).والدائرةالعبي األجنحة 

د ) ٠.٠٥(مستوى عند ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية  .٣ رة الي رق ك في المناخ النفسي لف
دفي فلسطين الممتاز ته بانجازھم في الدوري القوع ى (  المستعملة تعزى لمتغير الي  –اليمن

  ).اليسرى
  

  الدراسةحدود 

 . )فلسطين(محافظات قطاع غزة  في الدراسة أجريت  :الجغرافيالمجال  .١

  .اليدالدوري الفلسطيني الممتاز لكرة  العبي أجريت الدراسة على  :البشريالمجال  .٢

ال  .٣ انالمج ت  :يالزم ة أجري ين الدراس ة ب ة الواقع رة الزمني ي الفت  ٥/٧/٢٠٠٨ ف
  .م١٠/٣/٢٠٠٩إلى

  
  األدب التربوي

اعي لجماعة  الرياضي يمكن للمدرب التعرف على مظاھر الخلل في الجو النفسي واالجتم
  :التاليةالفريق الرياضي من خالل بعض المظاھر 

تعداداته وأقل من ا الحقيقي،يكون أداء الفريق أقل من مستواه  هس رة - .وإمكانات الشكوى  كث
راد الجماعة  نقص - بين أفراد الفريق وجود صراعات -من المدربين المساعدين  ين أف التفاعل ب

ين  -.المدربوخاصة المساعدين والالعبين وبينھم وبين  ام ب وجود غموض حول الواجبات والمھ
االة وعدم  -.في الجماعةالتفرد وتركيز السلوك الفردي حول الذات  -أفراد الجماعة  انتشار الالمب
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ق  راد الفري ين أف ق  -.االھتمام ب ب،(استجابة محدودة الجتماعات الفري  – ٣٩٠ص ،١٩٩٧ رات
٣٩١(.   

ا  ز بھ ي يمي ة " دوجال"وھناك خمسة من الشروط الرئيسية الت وجود  :وھيالجماعة الثابت
ة  اة الجماع ي حي تمرة ف ر المس ض العناص اء بطب –بع ي األعض ة وع ة الجوھري ة الجماع يع

ة  –وأغراضھا  ات  –تفاعل الجماعات مع غيرھا من الجماعات المماثل ين العالق انون يع وجود ق
افعي،(ئف وتقسيمھا بين أعضاء الجماعة وجود بناء مسئول عن تمايز الوظا –بين األعضاء   الش

  ).١٤٦ص ،١٩٩٧

ق الرياضي العوامل التي يمكن أن توثر على المناخ أ وھنالك العديد من و الجو النفسي للفري
  :أھم ھذه العوامل كما يلي ويمكن تلخيص

ا :الوجداني التناغم .١ ق الرياضي لم يحس  ويقصد بھا أدراك القائد الرياضي وبقية أفراد الفري
ي ه وبصفة خاصة ف حاالت  به كل العب من أفراد الفريق وتفھم انفعاالته وتقديرھم لمعانات

  .أقصى جھد خبرات الفشل بالرغم من بذل

ق  .٢ وزالضغط لتحقي د الضغوط النفسية :الف ى كاھل الال تع ع عل عب الرياضي من والتي تق
تثارة وتر واالس ق والت تدعي القل ي تس ور الت ين  األم وس الالعب ي نف ث ف ي تبع ة والت العالي
االت  الخوف من ارتكاب األخطاء وبالتالي خلق مناخ ين يتسم باالنفع غير صحي بين الالعب

  .الخوف من الفشلالزائدة و

تقاللية  .٣ باالس ة :لالع ة الفرص ا إتاح د بھ لوك  ويقص ن األداء أو الس ب الرياضي م لالع
ة،المواقف  بصورة مستقلة دون إجباره أو أكراه في بعض فالالعب الرياضي يشعر  المعين
رار بنفسه وخاصة بالنسبة  بالمزيد من الرضا إذ أتيح له من وقت إلى أخر اذ الق فرص اتخ

  .المستويات العليا لالعبي

أن اعتراف القائد الرياضي بجھد الالعب الرياضي من العوامل : الفردي االعتراف بالجھد .٤
ين التي ا ب ة م ات االجتماعي ة العالق ى تقوي ة الالعب بنفسه وتساعده عل  تعمل على زيادة ثق

  .الالعبين وتعمل على ترقية مسئولية الالعب تجاه الفريق

رادأن العدالة وا :العدالة .٥ ان لشعور  لمساواة بين أف ة بمك ق الرياضي الواحد من األھمي الفري
ين يمكن أن تبعث  إذ أن. كل العب بأنه يأخذ حقه كامال بعض الالعب تحيز القائد الرياضي ل

ين  على الفرقة وخلق المناخ غير الصحي ة ب داوة والبغضاء والكراھي ر الع ق وتثي في الفري
   .الالعبين

ه ب :االلتزام .٦ قويقصد ب اء  ان كل العب في الفري ده نحو االرتق ذل قصارى جھ ه أن يب علي
ق بصورة  بمستواه في أطار العمل الجماعي للفريق وان يقوم بالتعاون مع بقية أعضاء الفري

ق ويفخر ب ايجابية وان يشعر باالرتباط واالنتماء ه سواء داخل الملعب أو خارج للفري تمثيل
  .)٧٦ – ٧٣، ص ١٩٩٨عالوي، (
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  المرتبطةت السابقة الدراسا

ذا  ال ھ ة بمج ابقة المرتبط ات الس حية للدراس ة مس إجراء دراس ام الباحث ب ث،ق د  البح وق
ى  ا ) ١١(توصل الباحث إل ات، منھ ة،دراسات ) ٨(دراس ة،ة دراس) ٣( عربي ي  أجنبي ا يل وفيم

  .األقدمتلك الدراسات وفقا لتاريخ إجرائھا من األحدث إلى ل عرض

 "مدى تماسك وتفاعل العبي فرق كرة القدم في فلسطين"نوان بع) ٢٠٠٩( دراسة جابر
طين ي فلس دم  ف رة الق رق ك ي ف ل العب ك وتفاع دى تماس ى م رف عل ى التع ة إل دفت الدراس . ھ

ا  ة عشوائية قوامھ ى عين ك أجريت الدراسة عل ا ) ٦٠(ولتحقيق ذل دوري من العب ي من ال العب
ي ) ٤٠٠(سة فتكون من لكرة القدم، أما مجتمع الدرا الممتازالفلسطيني  ين العب ا موزعين ب العب

نھج م استخدام الم دافھا، ت ق أھ ات الدراسة وتحقي  قطاع غزة والعبي الضفة الغربية، ولجمع بيان
ق الرياضي من تصميمالوصفي لمالءمته لطبيعة الدراسة  ، ومقياس استقرار بنيان وتفاعل الفري

ارون" د"و" ك ام ) ١٩٩٢( "جران ةباق) ١٩٩٨( عالويوق ة العربي ه للغ ه وتعريب أظھرت  .تباس
دره  وزن نسبي ق ا جاء )٧٢.٠(نتائج الدراسة أن بعد وضوح الدور احتل المرتبة األولى ب ،  بينم

دور المدرك ) ٧٣.٧(بعد قبول الدور في المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره  ، بينما احتل بعد أداء ال
بينما أظھرت نتائج المقياس ككل أن درجة  -) .٧٤.٥( المرتبة الثالثة واألخيرة بوزن نسبي قدره 

ة  القدم فيتماسك وتفاعل فرق كرة  ة البحث حيث وصلت النسبة المئوي دى عين رة ل فلسطين كبي
  .%)٧٣.٤(لالستجابة لديھم إلى 

ابر ة ج وان ) ٢٠٠٨( دراس ي "بعن ازھم ف ه بانج دم وعالقت رة الق ي ك دى تماسك العب م
از دف" الدوري الفلسطيني الممت ىھ ى التعرف عل دم  ت الدراسة إل رة الق ي ك مدى تماسك العب

از طيني الممت دوري الفلس ي ال ازھم ف ه بانج ة . وعالقت ى عين ة عل ت الدراس ك أجري ق ذل ولتحقي
ا  بته ) ٢٥٠(قوامھ ا نس ازة م ة الممت ة الدرج ق األول بأندي ن الفري ا م ع ) ٦٩.٤(العب ن مجتم م
دا الدراسة، ق أھ ات الدراسة وتحقي نھج ولجمع بيان م استخدام الم اس تماسك  الوصفي،فھا ت ومقي

الوي  ميم ع ن تص ي م ق الرياض رق ) ١٩٩٨(الفري ك الف ة تماس ائج أن درج رت النت وأظھ
ة البحث حيث  ي عين دى العب رة ل دم في فلسطين كانت كبي رة الق الرياضية الممارسة لرياضة ك

  %).  ٧٣.٥( وصلت النسبة المئوية لالستجابة لديھم إلى

د  مھارات"بعنوان ) ٢٠٠٨(ب دراسة لبي رة الي االتصال واالستماع لدى مدربي والعبي ك
اخ ا بالمن ات وعالقتھم ائج المباري ق ونت دربين  "النفسي للفري يم الم ى تقي ذا البحث إل دف ھ يھ

ى االتصال  درة المدرب الرياضي عل يم ق والالعبين لمھارات المدرب الرياضي االتصالية وتقي
ين من وجھة نظر الالعب وتق ارات االستماع لالعب ه لمھ ى امتالك درة المدرب الرياضي عل يم ق

ق ي للفري اخ النفس تماع والمن ال واالس ى االتص ي عل درب الرياض درة الم ين ق ة ب . والعالق
رق المشاركة في  د للف رة الي واستخدمت الباحثة المنھج الوصفي على عينة من مدربي والعبي ك

ا) ١٠٤(مدرب و) ٧(لغ قوام العينة وب رة الرياضية العربية الحادية،الدو ائج . العب وأظھرت النت
ارات المدرب الرياضي االتصالية  ين لمھ دربين والالعب يم الم وجود فروق دالة إحصائيا بين تقي

ى،في درجة  ار الكل رق  االختب ي ف ة والعب رق المقدم ي ف ين العب ة إحصائيا ب روق دال ووجود ف
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ي اس ة ف رق المقدم ي ف الح العب ؤخرة لص درب الم ال للم ارات االتص ار مھ ى اختب تجابتھم عل
رق المؤخرة لصالح  ،الرياضي ي ف ة والعب رق المقدم ي ف ين العب ووجود فروق دالة إحصائيا ب

ائج  ارات االتصال للمدرب الرياضي وتظھر النت العبي فرق المقدمة في معظم صفات قائمة مھ
ين أن مستوى مھارات االستماع لدى مدربي كرة اليد متوسط وكذل ك وجود فروق دالة إحصائيا ب

رق  ي ف ق لصالح العب اس النفسي للفري ى المقي ؤخرة عل رق الم ي ف ة والعب رق المقدم ي ف العب
ادل، (المقدمة في صفات  ادة، االتصال المتب اء، القي التعاون، الفاعلية، الحماس، االستقرار، االنتم

  ).التقاليد المشتركة، االنسجام، وجود الحوافز

 مدركات العبي كرة القدم بالدرجة الممتازة للمناخ النفسي"بعنوان ) ٢٠٠٨(دراسة ادم 
روح الرياضية و ال اتھم نح ديتھم واتجاھ دركات  "بأن ى م رف عل ى التع ة إل ذه الدراس دفت ھ ھ

ازة اتھم نحو  العبي الدرجة الممت ديتھم واتجاھ اخ النفسي الرياضي بأن دم لتوجھات المن رة الق لك
ديتھم النفسي وأيضاً في  بأبعادھا الروح الرياضية اخ أن ة من دركاتھم لطبيع ة في ضوء م المختلف
زھم ف ضوء ترتيب ك أجريت الدراسة . ي الملعبأنديتھم في الدوري الممتاز ومراك ق ذل ولتحقي

نھج  الباحث استخدامو العبا من العبي الدرجة الممتازة،) ٩٠(على عينة قوامھا  و  الوصفي،الم
ي. اناتلبياالستبانة كأداة لجمع ا ائج في اآلت ائد في   :تمثلت أھم النت اخ النفسي الرياضي الس المن

ال توجد فروق دالة إحصائياً بين المفحوصين في  أنديتھم على أنه يتوجه بدرجٍة أكبر نحو التفوق
ه نحو اإلجادة ة بتوجھ ة   .المؤشر مقارن اً لطبيع ات وفق ل البيان د تحلي روح الرياضية عن ام لل الع

روقغير  المناخ؛ ه توجد ف اخ  أن ة المن دركون طبيع دى من ي ة ل ر إيجابي ى اتجاھات أكث تشير إل
ه ى أن ديتھم عل اب النفسي بأن اء أي مدخل إيج ين وانتف رام القواعد واإلداري ك في بعدي احت ي وذل

لبي  ةس د-.لممارس روح  توج ام لل ر الع ي المؤش ؤخرة ف رق الم ائياً لمصلحة ف ة إحص روق دال ف
 \ال توجد عدي احترام القواعد واإلداريين وانتفاء المدخل السلبي لممارسةفي ب الرياضية، وكذلك

از دوري الممت رقھم في ال ين في ضوء ترتيب ف ة  .الرياضة وذلك عند تصنيف الالعب روق دال ف
ائفھم في الملعب  إحصائياً في المؤشر العام للروح الرياضية عند تصنيف الالعبين في ضوء وظ

دافعين ول اجمين وم ديإلى مھ ة إحصائياً في بع روق دال ين  كن توجد ف رام القواعد واإلداري احت
ات ى اتجاھ ى  وانتفاء أي مدخل سلبي لممارسة الرياضة تشير إل ائج إل ة تشير النت بصورٍة عام

   .تمتع أكثر إيجابية لدى المدافعين وذلك في البعدين

د  د الحمي ة عب وان ) ٢٠٠٨(دراس اء مقي"بعن ةبن ارات االجتماعي دربين اس المھ  "للم
اس ليصبح  ين المقي دربين، وتقن ھدفت الدراسة إلى تصميم وبناء مقياس المھارات االجتماعية للم

اس تفادة من استخدام المقي واستخدمت . وسيلة علمية صالحة لالستخدام، وتوضيح مجاالت االس
ن  ة م ة الدراس ت عين داني، وتكون ح المي لوب المس نھج الوصفي بأس ة الم در) ١٣٥(الباحث . بام

ه لالستخدام في  م تقنين دربين وت وأسفرت نتائج الدراسة عن بناء مقياس المھارات االجتماعية للم
  .ت االستفادة من استخدام المقياسالمجال العلمي، وتوضيح مجاال

رون ي وآخ وان ) ٢٠٠٧( دراسة العقيل باب "بعن ديري الش ين م ائد ب اخ اإلداري الس المن
ھدفت الدراسة " لمراكز الشبابية في إقليم الشمال في األردنوالعاملين في مديريات الشباب وا

ى  رفإل ى  التع باب عل ديريات الش ي م املين ف باب والع ديري الش ين م ائد ب اخ اإلداري الس المن
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ا ) ١٠١(وتكونت عينة الدراسة من  .الشمالابية في إقليم والمراكز الشب ة،موظف أستخدم  وموظف
اخ اإلداري  .البياناتن كأداة لجمع االستبياو الباحثون المنھج الوصفي، ان المن ائج ب وأظھرت النت

بابية ديريات الشباب والمراكز الش اخ اإلداري  السائد بين مديري الشباب والعاملين في م ھو المن
اخ  ه المن ألوفالمنضبط يلي زى  .الم ائية تع ة إحص ا ذات دالل ود فروق ى وج ائج إل ت النت ا دل كم

الح  ي ولص ل العلم ر المؤھ ة لمتغي ا ذات دالل اك فروق ن ھن م يك ا ل ى ، بينم الوريوس وأعل بك
  .إحصائية تعزى لمتغير الجنس والخبرة 

ات "بعنوان ) ٢٠٠٥(دراسة ھويدا عبد الحميد إسماعيل  ه بالعالق تماسك الفريق وعالقت
ا  دورة أثين  "٢٠٠٤االجتماعية واتجاھات العبي المنتخب القومي لكرة اليد في ضوء نتائجه ب

دفت ةالد ھ ى راس رف إل ى التع ات  عل اعي واتجاھ ل االجتم ه بالتفاع ق وعالقت ك الفري تماس
ق ) ١٦(وأجري البحث على عينة قوامھا  الالعبين، العب كرة يد ومن أھم النتائج أن تماسك فري

غ  د بل رة الي درھا %)٥٦.٢٩(ك بة ق ب نس ي المنتخ ق العب ول، وحق ات القب اض درج ، انخف
ق والتفاعل  ك،المدرفي أداء الدور %) ٦٤.٦٩( ين تماسك الفري اعي،مع وجود ارتباط ب  االجتم

  .الالعبينواتجاھات 

ر وان  Miller et al 2004)( وآخرون دراسة ميل أثير"بعن اخ ت ى الرياضي المن  عل
روح ى التعرفھدفت الدراسة  "الرياضية ال ى إل أثير عل اخ ت ى الرياضي المن روح عل  ال

ى ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة  الرياضية، ة )٢٠٢(و العب )٥١٢(عل دم العب رة ق  شاركوا ك
ومقياس تأثير المناخ الرياضي من  الوصفي،وأستخدم الباحث المنھج  الدولية البطوالت إحدى في

روح  في الجنسين بين إحصائيا دالة فروقوجود  وأسفرت نتائج الدراسة إلى .الباحثونتصميم  ال
 أفضل اتجاھات إجادة مناخ يعايشون الذين عبونالال أبدىوكذلك   .الالعبات لمصلحة الرياضية
ات الھرمي االرتباط تحليل أشارو .التفوق مناخ في بنظرائھم مقارنة الرياضية نحو الروح  للبيان

 الممارسة، واحترام بالرياضة التام االلتزام بأبعاد ارتباطًا أقوى اإلجادة نحو القوى المناخ إلى أن
رام اآلداب دالقوا الرياضية، واحت ين ع بط .واإلداري اخ وارت وقي المن لبيًا ببعدي ألتف رام س  احت

ذا بين ارتباط موجب ظھر أنه غير واإلداريين، القواعد واحترام ،االجتماعية األعراف اخ ھ  المن
ود بصورة عامة اإلجادة مناخ أن الباحثون استنتج .وبعد احترام المنافسين ى يق ر اتجاھات إل  أكث

  .ةالرياضي الروح نحو إيجابي

ون  تورنيس و امنديس ة س وان   (Stornes and Ommendson 2004)دراس بعن
ة" ين أھداف عالق راز( الالعب ذات إب ل ال از مقاب ام إنج روح  )المھ اخ الرياضي وال بالمن

ين أھداف ھدفت الدراسة إلى التعرف على عالقة "الرياضية راز( الالعب ذات إب ل ال  إنجاز مقاب
رة العب )٤٤٠( ، وتكونت عينة الدراسة من علىح الرياضيةبالمناخ الرياضي والرو )المھام  ك
د نھج الوصفي، و .ي ان الم ا بتصميم أداة الدراسةواستخدم الباحث ائج  توصلت .قام ىالنت  أن إل

ه على يدرك مناخ في انجاز المھام إلى يھدفون الذين الالعبين ادة نحو يتوجه أن وا اإلج  عن أبلغ
اخ في الذات إبراز إلى الھادفين فإن نقيضھم وعلى .الروح الرياضية من أعلى درجات درك من  ي
 عدم إلى تشير الرياضية للروح مناھضة سلوكيات إلظھار أكثر ميال أبدوا تفوقي التوجه أنه على

  .واإلداريين والقواعد الرياضية واألعراف احترام المنافسين
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المدرسي السائد أنماط المناخ "بعنوان ) ٢٠٠١( المعضاويفاطمة صادق و حصة دراسة
اخ المدرسي  "في مدارس التعليم العام بدولة قطر اط المن ى أنم ى التعرف عل ھدفت الدراسة إل

ق  ي بتطبي نھج الوصفي التحليل ان الم ة قطر، واستخدم الباحث السائد في مدارس التعليم العام بدول
ة  ى عين اد عل ا،) ١٠٨١(استبانه بأربع أبع ى  مدرس م التوصل إل ع  :أنوت ة تتمت دارس القطري الم

ين  ة ب ات األلف ي درج اع ف ا ارتف د بھ ات يوج دارس البن ة لم مة الغالب ائلي، وأن الس اخ ع بمن
  .المدرسات، بينما تمتاز مدارس البنين بالمناخ المفتوح

ولدراسة  وان   (Paul,1998)بي اخ "بعن ادئ إدارة الجودة الشاملة ومن ين مب ة ب العالق
ادئ  "السلطة لدى المدرسين تھا، وتفويضالمدرسة وثقاف حيث ھدفت إلى تفسير العالقة بين مب

دى المدرسين، ويض السلطة ل ا، وتف اخ المدرسة وثقافتھ ق ذ إدارة الجودة الشاملة ومن ك ولتحقي ل
ام الباحث بتصميم أداة حث المنھج الوصفي، واستخدم البافردا) ٥٦٩(أجريت الدراسة على  ، وق

ى . الدراسة ةوتوصلت الدراسة إل ائج التالي املة  -: النت ادئ الجودة الش دأ من مب أن أحد عشر مب
ين ة المعلم اخ المدرسة ودافعي ين كل من من ا ب د  -.تربط ارتباطا وثيق ى المدرسة أن تم يجب عل

يح  ي توض اعدنا ف ي تس ة الت ده بالحكم ب أن تم م، ويج ن الفھ ه م ي تمكن ة الت ب بالمعرف الطال
ا اون والمش ية والتع ات الشخص املة  -.ركةاألولوي ودة الش ادئ الج ين مب دة ب ة وطي ود عالق وج

  .وثقافة المدرسة، وھذا ما يساعد على تطبيق األسلوب
  

  التعليق على الدراسات السابقة

 –من خالل ما سبق عرضه من دراسات سابقة سيقوم الباحث بمناقشتھا من حيث األھداف 
  .الحاليةوبين الدراسة بھدف عرض أوجه الشبة واالختالف بينھا  –المنھج المستخدم

وھذا ما اتبعه . المناخ النفسي على قد حاولت التعرفالسابقة يتضح أن معظم ھذه الدراسات 
  .دراستهالباحث في 

اخ النفسي  ى المن ة للتعرف عل اييس مختلف ابقة مق ومن جانب آخر استخدمت الدراسات الس
  .النفسيواستخدم الباحث مقياس عالوي للمناخ 

  
 راءاتواإلجالطريقة 

 الدراسةمنھج 

ه وصف الظاھرة،  ذي يحاول من خالل استخدم الباحث في ھذه الدراسة المنھج الوصفي ال
ا،  رح حولھ ي تط ا واآلراء الت ين مكوناتھ ة ب ان العالق ا، وبي ل بياناتھ ة، وتحلي موضوع الدراس

 .والعمليات التي تتضمنھا واآلثار التي تحدثھا



 ١٦٩٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رمزي جابر

 ٢٠١٠، )٦(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  الدراسةعينة 

ا أجريت الدراسة على ع ين ) ٦٠(ينة قوامھ ا ب ارھم م ا ممن تراوحت أعم ) ٣٩ -١٧(العب
ق الرياضي) أو الجو(المناخ  وتم توزيع مقياس سنة، ى النفسي للفري دوري  عل ي ال ازالعب  الممت

د رة الي ددھم  لك الغ ع ى والب ة) ١٠(عل ي  أندي يراتھ دمات النص ازي، خ ادي المغ دمات  ،ن خ
تل،  ادي المش جاعية، ن ادي الش اطئ، ن االش دمات جبالي زة، خ ي غ انيونسأھل اد خ ادي اتح ، ، ن

ي جمعت ، جمعية الصالح اإلسالمية، خدمات البريج تبيانات الت تبانةإ) ٦٥(وقد بلغ عدد االس ، س
تبعد  تبانة) ٥(واس ل إس م التحلي اس، وت رات المقي ى فق تجابة عل تكمال االس دم اس ك نظرا لع ، وذل

ل ) ٦٠(ستجابة والتي بلغ عددھا اإلحصائي لالستبيانات التي استوفت شروط اال ي تمث تبانة الت إس
الغ %) ٤٠(ما نسبته  م  .العب) ١٥٠(تقريبا من مجتمع الدراسة األصلي والب  ،)١(والجدول رق

  .لدراسة تبعا لمتغيراتھا المستقلةيبين توزيع عينة ا) ٢(

  في العب المركزمتغير   :أوال

  .في اللعب كزالمرتوزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير ):  ١(جدول 
 النسبة المئوية  التكرار  المركز

  %٣٣.٣ ٢٠ حارس المرمى
  %٦٦.٧ ٤٠  والدائرة العبي األجنحة

  %١٠٠ ٦٠  المجموع

  لعبلفي ا المستخدمة اليدمتغير    :ثانيا

  .في اللعب المستخدمة اليدتوزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير ):  ٢(جدول 
 يةالنسبة المئو  التكرار  المستخدمة اليد

  %٧٠  ٤٢  اليمنى
  %٣٠ ١٨ اليسرى
  %١٠٠ ٦٠  المجموع

  
  الدراسةأداة 

حمد حسن م صممهوالذي النفسي للفريق الرياضي ) أو الجو(مقياس المناخ أستخدم الباحث 
اس) ١٩٩٨( عالوي ى مدى تماسك  لقي ذي يشير إل ق الرياضي وال اخ النفسي للفري ة المن طبيع

ارة (صفة وعكسھا  ٢٠ ل المقياس علىويشتم .رياضيالين في إطار الفريق وتفاعل الالعب أو عب
ھا ق الرياضي وي )وصفية وعكس وم الالعب الرياضي عضو الفري تجابةق ارات  باالس ى عب عل

ا اده بانطب ة اعتق ا لدرج اس وفق و المقي اخ أو الج ى المن ارات الوصفية عل ذه الصفات أو العب ق ھ
ذي ينتم ق الرياضي ال ه الفري يش في ذي يع دريج ي النفسي ال باعي الت اس س ى مقي ك عل ه وذل إلي

Likcrt scalc   ١(مرفق رقم.(  
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  :استجابات وھي) ٥(وتكون سلم االستجابة على فقرات المقياس من 

 فما فوق درجة كبيرة جدا  %٨٠  

 درجة كبيرة % ٧٩إلى  %٧٠  

 متوسطة % ٦٩إلى % ٦٠  

 قليلة% ٥٩إلى %  ٥٠  

  درجة قليلة جدا%  ٥٠أقل من  

ة ، لتصنيف سيتم التعليق عليھا في مناقشة نتائج الدراسةوبناء على ھذا ا وفي الدراسة الحالي
  :المقياس وثباته على النحو اآلتي الباحث صدق حسب

  صدق المحكمين

ة في والرياض البدنية التربية كليةعرض المقياس على خمسة من أعضاء ھيئة التدريس في 
ة األ اس للبيئ وا، واتفققصىجامع ى صالحية المقي طينيةعل دول ة الفلس م ، والج ق رق  )٢(مرف

  .يوضح أسماء المحكمين ورتبتھم العلمية

 ثبات المقياس

ةعلى أ تم تقدير ثبات المقياس اخ  معامل فراد العينة وذلك باستخدام طريق اكرونب ك  .ألف وذل
ات  ل ثب اد معام اس،إليج ا ح المقي ل ألف ة معام ى قيم ث حصلت عل ى أن ) ٠.٨٨(ي دل عل ذا ي وھ

  .ث إلى تطبيقھا على عينة الدراسةتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحيالمقياس 
  

  اإلحصائية المستخدمة في الدراسةاألساليب 

 اإلحصائي وتم استخدام األساليب (SPSS)قام الباحث بتفريغ وتحليل المقياس من خالل 
  :التالية اإلحصائية

  .سب المئويةوالناالنحرافات المعيارية المتوسطات ووالتكرارات  .١

  .ألفا معامل ارتباط كرونباخالمقياس تم استخدام  إليجاد معامل ثبات .٢

  T. testاختبار  .٣
  

    عرض النتائج ومناقشتھا

ق الرياضي بناء على النتائج التي أسفرت ع ة ن تطبيق مقياس المناخ النفسي للفري ى عين عل
  :التوصل إليھا وفقا لما يليالبحث، وفي ضوء أھداف البحث سوف يناقش الباحث النتائج التي تم 



 ١٦٩٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رمزي جابر

 ٢٠١٠، )٦(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  لنتائج المتعلقة بالتساؤل األولا

  ؟في فلسطين الممتاز ته بانجازھم في الدوري المناخ النفسي لفرق كرة اليد وعالق ما

ابية جابة عن التساؤل تم استخدام لال ةالمتوسطات الحس رة  والنسب المئوي والترتيب لكل فق
  .  يمن مقياس المناخ النفسي للفريق الرياض

دول  رات):  ٤(ج ن فق رة م ل فق ب ك اس  ترتي يمقي اخ النفس تجابات  المن وع االس اً لمجم تبع
  .)٦٠= ن (والوزن النسبي والترتيب  والمتوسطات واالنحرافات

 الترتيبالنسبة المئوية االنحراف المعياري الحسابي المتوسط  الفقرة  م
 ٣ ٨٣ ٠.٦٢ ٥.٨١  تماسك  ١
 ٨ ٧٩.٤ ١.٣٢ ٥.٥٦  تعاون  ٢
 ١١ ٧٧.٨ ١.٣٨ ٥.٤٥  رضا ٣
 ١٥ ٧٣.٧ ١.٦٣ ٥.١٦  فاعلية ٤
 ١٠ ٧٨.٥ ١.٦٢ ٥.٥٠  حماس ٥
 ٦ ٨٠.٧ ١.٤٢ ٥.٦٥  شعور بالنجاح ٦
 ٢ ٨٣.٤ ١.٢٧ ٥.٨٤  موافقة ٧
 ١٧ ٧١.٨ ١.٨١ ٥.٠٣  استقرار ٨
 ٥ ٨١.٧ ١.٣٩ ٥.٧٢  تقارب ٩
 ٧ ٨٠.٢ ١.٦٤ ٥.٦٢  انتماء ١٠
 ١ ٨٣.٧ ١.٤٦ ٥.٨٦ جاذبية العالقات ١١
 ١١ ٧٧.٨ ١.٧٣ ٥.٤٥  ناجحة قيادة  ١٢
 ١٢ ٧٧.٢ ١.٥٢ ٥.٤١  اتصال متبادل ١٣
 ١٦ ٧٢.٨ ١.٦١ ٥.١٠  تقاليد مشتركة ١٤
 ١٩ ٦٣.٧ ٢.١٧ ٤.٤٦  جماعيأداء  ١٥
 ١٤ ٧٦.٨ ١.٧٩ ٥.٣٨  انسجام ١٦
 ١٣ ٧٧.١ ١.٧٨ ٥.٤٠  وضوح األدوار ١٧
 ٤ ٨٢.٨ ١.٤٩ ٥.٨٠  ايجابية ١٨
 ٩ ٧٨.٨ ١.٧٠ ٥.٥٢  أھداف واضحة ١٩
 ١٨ ٧٠.٤ ٢.٢٤ ٤.٩٣  وجود حوافز ٢٠

  ٧٧.٥  ٣١.٥٩ ١٠٨.٦٥  المجموع

دول  ن الج ح م ة ) ٤(يتض ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس تجابات والمتوس االس
هالستجابات عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات المجا ين ، ول األول وعلى متوسط فقرات د تب ق

  ).٤.٤٦ – ٥.٨٦(بين  حأن متوسط الفقرات قد تراو
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  %).٧٧,٥(وكذلك يتضح من الجدول السابق أن النسبة المئوية للمقياس ككل 

 نتائج التحقق من التساؤل الثاني

ة إحصائية : "نص التساؤل الثاني من تساؤالت الدراسة على في ھل توجد فروق ذات دالل
ر في فلسطين  ازالممت قته بانجازھم في الدوريالمناخ النفسي لفرق كرة اليد وعال تعزى لمتغي

 ."اللعب مركز

  "  T. test"قام الباحث باستخدام أسلوب  وللتحقق من صحة ھذا التساؤل

 اللعب مركزتعزى لمتغير  للمقياس" ت"ات المعيارية وقيمة المتوسطات واالنحراف:  )٥(جدول 
 .)٦٠= ن (

مستوى الداللةقيمة الداللة"ت"قيمة   اتاالنحراف المتوسط العدد اللعب مركز
 ١٠٩.٢٥٣١.٥٩ ٢٠  حارس المرمى

٠.٢١٥ ١.٣ 
غير دالة 
 ً  ١٠٧.٩٥٣١.٥٩ ٤٠العبي األجنحة والدائرة إحصائيا

  ٠.٠٥( الجدولية عند مستوى داللة " ت"قيمة    ( ١.٩٦تساوي  
  ٠.٠١( الجدولية عند مستوى داللة " ت"قيمة    ( ٢.٥٨تساوي  

ة " ت"قيمة يتضح من الجدول السابق أن  ة في الدرجة " ت"المحسوبة اقل من قيم الجدولي
ر ، للمقياسالكلية  ا تعزى لمتغي زوھذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فيھ  المرك

  ).العبي األجنحة والدائرة –حراس المرمى (
  

 الثالثنتائج التحقق من التساؤل 

في توجد فروق ذات داللة إحصائية ھل : "من تساؤالت الدراسة على نص التساؤل الثالث
ر في فلسطين الممتاز  قته بانجازھم في الدوريالمناخ النفسي لفرق كرة اليد وعال تعزى لمتغي

  ."المستخدمة اليد

  "  T. test"قام الباحث باستخدام أسلوب  وللتحقق من صحة ھذا التساؤل

= ن ( اليدس تعزى لمتغير للمقيا" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ): ٦(جدول 
٦٠(. 

مستوى الداللةقيمة الداللة"ت"قيمة االنحراف المعياري المتوسط العدد اليد
 ٣١.٥٩ ١٠٩.١٥  ٤٢ اليمنى

-٠.٨  ٠.٢٨٦ 
غير دالة 
 ً  ٣١.٥٩ ١٠٩.٢٥ ١٨ اليسرى إحصائيا

  ٠.٠٥( الجدولية عند مستوى داللة " ت"قيمة    ( ١.٢٦تساوي  
  ٠.٠١( ية عند مستوى داللة الجدول" ت"قيمة    ( ٢.٣٤تساوي  
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ة " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة  ة في الدرجة " ت"المحسوبة اقل من قيم الجدولي
ة  اس،الكلي ر  للمقي ا تعزى لمتغي ة إحصائية فيھ روق ذات دالل دم وجود ف ى ع دل عل ذا ي دوھ  الي

  ).اليسرى -اليمنى (المستخدمة 
  

  الدراسةمناقشة نتائج 

  األولناقشة نتائج الدراسة التساؤل م

ائج  رت نت م أظھ دول رق رة الأن  )٤(ج رق ك ي لف اخ النفس دالمن ي  ي اخ النفس ز بالمن يتمي
ى يجابي بدرجة كبيرة اال ديھم إل ك %). ٧٧.٥(حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة ل ويعزو ذل

ات  وتغلب ةضيق مساحةقطاع غزة يعيشون في  كرة اليد في الباحث إلى أن العبي يھم العالق عل
م .االجتماعية القوية الي يمارسون  باإلضافة إلى أن جل الالعبين ھ واة وبالت رة رياضة من الھ ك

  .وليس االحتراف الرياضيالھواية اليد بنوع من 

ائ ق نت تيوتتف ائج دراس ع نت ة م ة الحالي ابر  ج الدراس ب )٢٠٠٩-٢٠٠٨(ج ة لبي ، ودراس
ي )Miller et al 2004(راسة ، ود)٢٠٠٨(، ودراسة أدم )٢٠٠٨( زة العقيل ) ٢٠٠٧(، وحم

ي  توى ف ى تطور المس ؤدي إل نھم ي ا بي كھم فيم ين وتماس ين الالعب ابي ب اخ النفسي االيج أن المن
درھا الرياضي وللوصول إلى المستويات الرياضية العالية  ى نسبة ق دا وصلت إل بدرجة كبيرة ج

)٧٣(%.  

ة الموضوع الفريد من نوعه يتضح  لھذاة تمتابعو ومن خالل إطالع الباحث اك عالق أن ھن
ام زھم في الترتيب الع ين مراك في  وطيدة بين المناخ النفسي االيجابي داخل الفريق الرياضي وب

اخ النفسي اوھذا يعني أن . األلعاب الجماعية عاما وكرة اليد خاصا ر المن ه األث ق ل اليجابي للفري
   .والتفوقويات العالية الفريق الرياضي إلى المستلوصول الكبير 

ين دفعي االيجابي النفسي المناخو اه الالعب ة أھداف باتج ا مختلف ه منھ ام بتوجي  نحو االھتم
  .داخل الملعب المھام تنفيذ إتقان

ويرى الباحث أن تماسك الجماعة يعتبر من أكثر الموضوعات الھامة في المجال الرياضي 
ة ا ي تھيئ درب ف د أي الم ر دور القائ ث يظھ ق حي ي يحق ين لك اعي لالعب ي واالجتم و النفس لج

ة ا يظھر دور المدرب في تقوي ين أعضاء  األھداف أو الخطة الموضوعة للفريق وھن التماسك ب
ين( الفريق من خالل تنمية القدرات الحقيقية ألعضاء الجماعة ويمكن أن يحقق المدرب ) الالعب
ين  الفوز من خالل تماسك الجماعة ومدي فعالية الجو النفسي ي تسود ب روح الت اعي وال واالجتم

  .أعضاء الفريق

د ير عب اھي  ويش يظ وب ذين ) ٢٠٠٤(الحف ين ال بعض الالعب درب ب تعانة الم ة اس ى أھمي عل
ه  ة اتصال بين وا حلق ق لكي يكون ة في الفري رام والحب والمكان ة من االحت يتمتعون بدرجة عالي

قوبين الالعبين اآلخرين في  ت .الفري ة يس ذه الطريق م وبھ ى اتصال دائ طيع المدرب أن يكون عل
   .الفريقباتجاھات ومشاعر 
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  الثانيمناقشة نتائج الدراسة التساؤل 

الجدولية في الدرجة " ت"المحسوبة اقل من قيمة " ت"أن قيمة  )٥(يتضح من الجدول رقم 
ر المر للمقياس،الكلية  ا تعزى لمتغي كز وھذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فيھ

د أن إلى الباحث ذلك ويعزو  .)العبي األجنحة والدائرة –حراس المرمى ( األلعاب الجماعية تعتم
اخ النفسي  .بغض النظر عن مركز اللعبوتماسك الفريق على األداء الجماعي  ان المن ا ك وكلم

   .ككل الرياضيأنعكس بالفائدة على الفريق  ايجابي

ائج  ع نت ة م ة الحالي ائج الدراس ق نت ابر وتتف تي ج ة أدم )٢٠٠٩-٢٠٠٨(دراس ،  ودراس
ز) ٢٠٠٨( ر المرك ا لمتغي ائيا تبع ة إحص روق دال ود ف دم وج ي ع ك ف ات ، وذل ذه الدراس الن ھ

  .فقط ال غير األلعاب الجماعية والدراسة تناولت بالبحث

ون في (Dahdal et al 1999) فوفقا لـ  .للدھشة مثيرة النتيجة ھذه تبدو الو  يدرك الالعب
  .اإلجادة ال التفوق نحو يتوجه أنه على أنديتھم مناخ العليا ياتالمستو

ه كوحدة مترابطة تجمع  ريقإن نجاح الف) ١٩٧٩(ويشير أبو عبيه  وتحقيقه للھدف من قيام
راد داخل نطاق الخطة الموضوعية اون ھؤالء األف ى مدى تع ة يتوقف عل ول متقارب . إفراده مي

ى كل  جبوجه يوحتى يتم ھذا التعاون على أكمل  رد منعل ذا  ف راد ھ ق إنأف ذ  الفري وم بتنفي يق
  .المناسبالوقت  سليم وفي عاتقه بتنفيذعلى  المسؤوليات الملقاة

  الثالثمناقشة نتائج الدراسة التساؤل 

الجدولية في الدرجة " ت"المحسوبة اقل من قيمة " ت"أن قيمة  )٦(يتضح من الجدول رقم 
ة  اس،الكلي دم للمقي ى ع دل عل ذا ي د  وھ ر الي ا تعزى لمتغي ة إحصائية فيھ روق ذات دالل وجود ف

ى الباحث ذلك  ويرجع) اليسرى -اليمنى ( وق والنجاح في إل د أن سر التف د يعتم رة الي رياضة ك
ى  ا عل ز بھ ي يتمي ية الت مات والخصائص النفس ين، الس اللالالعب ن خ ك م ي  وذل اخ النفس المن
  .للفريق

ع نت ة م ة الحالي ائج الدراس ق نت ابر وتتف تي ج ة أدم  ،)٢٠٠٩-٢٠٠٨(ائج دراس ودراس
د في عدم وجود فروق دالة إحصائي) ٢٠٠٨( ر الي دم ا في متغي ك ألن. المستعملةوالق النجاح  وذل

اخ النفسي  ى المن ى عل د بالدرجة األول ق،والفوز في المباريات يعتم د  للفري بغض النظر عن الي
  .والقدم المستعملة

د من و ى المزي ق الرياضي لضمان الوصول إل ة في الفري اعالت االجتماعي ات والتف العالق
ا بدرجة  ذين يستطيعون التفاعل مع زين وفي نفس الوقت ال رةينبغي اختيار الالعبين الممي  .كبي

اعالت  ة التف ى نوعي رف عل ة التع رزت أھمي ك ب وء ذل ي ض ات،وف ة  والعالق فة خاص وبص
ذه التفاعالت والعالقات االجتماعية بين الالعبين في الف يم ھ ق الرياضي الواحد وضرورة تقي ري

  ).١٩٩٨عالوي، ( علميةالتفاعالت بصورة 
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  والتوصياتالنتائج 

  ا الدراسة يمكن استنتاج التاليفي ضوء النتائج التي أسفرت عنھ

دالمناخ النفسي لفرق أظھرت نتائج الدراسة إلى أن  .١ اخ كرة الي ز بالمن النفسي االيجابي  يتمي
  %).٧٧.٥(النسبة المئوية لالستجابة لديھم إلى  حيث وصلت بدرجة كبيرة

د وعال .٢ ه بانجازھم في ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المناخ النفسي لفرق كرة الي قت
دوري  از ال طين الممت ي فلس ز ف ر المرك زى لمتغي ى (تع راس المرم ة  –ح ي األجنح العب
  ).والدائرة

د وعالقال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المناخ النف .٣ ه بانجازھم في سي لفرق كرة الي ت
  ).اليسرى –اليمنى ( المستخدمة تعزى لمتغير اليدفي فلسطين الممتاز الدوري 

  
  التوصيات

  ث يوصي بالتاليفي ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج فإن الباح

للية  .١ ة الش ام بمعالج ية(االھتم اءات السياس ى الفر) االنتم لبيا عل أثيرا س ؤثر ت ا ت ق ألنھ ي
  .الرياضي

  .الفريقيجب التركيز على المظاھر والجوانب اإليجابية التي يتميز بھا  .٢

  .الجماعةيجب العمل على تجنب وجود الجماعات الفرعية المضادة لتماسك أو جاذبية  .٣

 .المختلفةرفة المناخ النفسي لأللعاب الرياضية ضرورة إجراء دراسات لمع .٤
  

  واألجنبية العربية المراجع

 ،بأنديتھم  مدركات العبي كرة القدم بالدرجة الممتازة للمناخ النفسي"  ).٢٠٠٨( .كمبار ادم
  .)٢(٩. مجلة العلوم والتقانة ."واتجاھاتھم نحو الروح الرياضية

 ماعيل دا ،إس ات " ).٢٠٠٥( .ھوي ة واتجاھ ات االجتماعي ه بالعالق ق وعالقت ك الفري تماس
ه ي ضوء نتائج د ف رة الي ومي لك ي المنتخب الق ا  العب دورة أثين ة  ".٢٠٠٤ب ة العلمي المجل

  ).٤٤(. للتربية البدنية والرياضة

 املين "  ).٢٠٠٧(. وآخرون .حمزة ،العقيلي المناخ اإلداري السائد بين مديري الشباب والع
يم الشمال في  بابية في إقل ديريات الشباب والمراكز الش ؤتمر ملخصات  ".األردنفي م الم

  .األردن .اليرموكجامعة  .الرياضيةلتربية كلية ا .الثانيالعلمي الدولي 

 ة ."المسئولية في المنافسات الرياضية" ).١٩٩٧( .حسن ،الشافعي ة والدولي أة . المحلي منش
  .مصر .اإلسكندرية .المعارف
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 ولي ين ،الخ ة " ).١٩٩٦( .أم عالرياض ھرية  ."والمجتم ة ش لة ثقافي ة سلس الم المعرف ع
  .الكويت .)٢١٦( .واآلدابن يصدرھا المجلس الوطني للثقافة والفنو

 دار  .١ط. في كرة السلة الحديثة األساسيةتدريب المھارات ).١٩٧٩(. محمد ،أبو عبيه
  .مصر. القاھرة. المصرية المعارف

 دم في " ).٢٠٠٩( .رمزي ،جابر رة الق ة  ."فلسطينمدى تماسك وتفاعل العبي فرق ك مجل
  .١٣٨ -١٢١. )١(٤. للبحوثجامعة الخليل 

 ابر دوري " ).٢٠٠٨( .رمزي ،ج ي ال ازھم ف ه بانج دم وعالقت رة الق ي ك دى تماسك العب م
  .)٣(. التربية الرياضية القاسية لعلوممجلة . "الفلسطيني الممتاز

 يدار الفكر  .الرياضيتدريب المھارات النفسية في المجال  ).٢٠٠٤( .أسامة ،راتب  .العرب
 .مصر .القاھرة

 د ،سكر نفس الرياض ).٢٠٠٢( .ناھ م ال دريب والمنافسة عل ة  .الرياضيةي في الت دار الثقاف
  .األردن .عمان .للنشر

 يم " ).٢٠٠١( .فاطمةو، المعضاويو .حصة ،صادق دارس التعل ائد في م اخ الس اط المن أنم
  .)٢٠(١٠ .مجلة مركز البحوث التربوية. "وعالقتھا ببعض المتغيرات .العام بدولة قطر

 الوي د ،ع ن ).٢٠٠٤( .محم م ال ي عل دخل ف يم ر. ٤ط .فس الرياض اب للنش ز الكت  .مرك
  .مصر. القاھرة

 الوي د ،ع م ).٢٠٠٢( .محم د عل س الت ة نف يةريب والمنافس ي .الرياض ر العرب  .دار الفك
  .مصر. القاھرة

 اھرة .ز الكتاب للنشرمرك .١ط .النفسيةموسوعة االختبارات  .)١٩٩٨( .حسن ،عالوي . الق
  .مصر

 اب  .الرياضيةماعات سيكولوجية الج .)١٩٩٨( .محمد ،عالوي اھرة .للنشرمركز الكت  .الق
  .مصر

 الوي د ،ع ي .)١٩٩٧( .محم دريب الرياض درب والت س الم م نف ارف. ١ط. عل  .دار المع
  .مصر .القاھرة

 مصر .القاھرة .المعارفدار  .٩ط .الرياضيعلم النفس  ).١٩٩٤( .محمد ،عالوي.  

 د د الحمي ادة ،عب ارات االج). "٢٠٠٨( .غ اس المھ اء مقي دربينبن ة للم ؤتمر . "تماعي الم
ر  ة والتعبي رويح والرياض ة والت ة البدني حة والتربي دولي للص س ال ع للمجل ي الراب اإلقليم

  .مصر. اإلسكندرية. كلية التربية الرياضية بابو قير ."الحركي لمنطقة الشرق األوسط
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  د يظعب الص ،الحف اھيو .إخ طفىم  ،ب اع  ).٢٠٠٤( .ص ياالجتم ز  .٢ط .الرياض مرك
  .مصر .القاھرة .للنشرتاب الك

  اب  .١ط .الرياضياالجتماع  ).٢٠٠١( .باھي ،ومصطفى .إخالص ،الحفيظعبد مركز الكت
  .مصر .القاھرة .للنشر

 ويس دين ،ع ر ال يو .خي ام ،الھالل ي .)١٩٩٧( .عص اع الرياض ر  .١ط .االجتم دار الفك
  .مصر .العربي

 ارف .الرياضيجال سيكولوجية التعلم الحركي في الم ).٢٠٠٣(.أحمد ،فوزي أة المع . منش
  .مصر

 ق  ).٢٠٠١(. طارق ،بدرالدينو. أحمد ،فوزي دار الفكر  .١ط .الرياضيسيكولوجية الفري
  .مصر .القاھرة .العربي

 مصر .القاھرة .العربيدار الفكر  .للرياضييناإلعداد النفسي  ).١٩٩١( .عزت ،كاشف.  

 ب ه ،لبي د" ).٢٠٠٨( .ھب تماع ل ال واالس ارات االتص د مھ رة الي ي ك دربي والعب ى م
ائج  ق ونت اخ النفسي للفري ا بالمن اتوعالقتھم ي  ."المباري ؤتمر العلم اث الم ملخصات أبح

  .مصر .الزقازيقجامعة  .للبناتكلية التربية الرياضية  .الثالثالدولي 

 Carron. A.V. (1988). Group dynamics in sport. London. ON: 
spodym. 

 Dahdal, M. & Others. (1999). The relationship between motivational 
climate and intrinsic motivation of basketball players in an 
Australian setting. Retrieved oct.  
www.geocities.com/collegePark/5686/su99p11.htm 

 Homans,  Q.C. (1965). Social behavior Harcount Brace. 

 -Miller, B.  & Others (2004). "Effect of motivational climate on 
sportsmanship among competitive youth male and female football 
players''. Scand. J. Med. Sci.Sports. 14(3).  [193]. 

 Stornes,  T.  & Ommundsen, Y.  (2004). "Achievement goals.  
motivetional climate and sportpersonship: a study of young handball 
players''. Scand. J. E.R. 48(2).  [205-221]. 



 "...... بـدراسة ظاھرة المناخ النفسي لفرق كرة اليد وعالقته "ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٠٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٦(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )١(مرفق رقم 
  الالعبعزيزي 

دوري المناخ النفسي لفرق كرة اليد وعالق"يقوم الباحث بدراسة علمية حول  ه بانجازھم في ال ازت في  الممت
رم بمساعدتنا بم" فلسطين ي لذا نرجو من سيادتكم التك ارات الت ي تتضمن عدد من العب ة والت تمارة المرفق لء االس

  .تعكس رأيك الشخصي

بدرجة  الفقرة  م
 كبيرة

بدرجة
 متوسط

بدرجة
 قليلة

ال ھذا وال
 ذاك

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
  متوسط

بدرجة 
  الفقرة  كبيرة

  عدم تماسك                تماسك  ١

  تعاون                عدم تعاون  ٢

  عدم رضا                رضا  ٣

  فاعلية                فاعليةعدم   ٤

  حماس                ملل  ٥

شعور                 شعور بالنجاح  ٦
  بالفشل

  اعتراض                موافقة  ٧

  استقرار                عدم استقرار  ٨

  تباعد                تقارب  ٩

  انتماء                عدم انتماء  ١٠

عدم جاذبية                 جاذبية العالقات  ١١
  العالقات

قيادة غير   ١٢
  ناجحة

  ادة ناجحةقي              

عدم اتصال   ١٣
  متبادل

اتصال               
  متبادل

  تقاليد مختلفة                تقاليد مشتركة  ١٤

  أداء جماعي                أداء فردي  ١٥

  انسجام                عدم انسجام  ١٦

غموض                 وضوح األدوار  ١٧
  األدوار

  سلبية                ايجابية  ١٨

أھداف غير                 أھداف واضحة  ١٩
  واضحة

عدم وجود   ٢٠
  حوافز

  وجود حوافز              

  
  )أسماء السادة المحكمين( )٢(مرفق رقم 
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