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ملخص
ھ دفت الدراس ة إل ى التع رف عل ى المن اخ النفس ي لف رق ك رة الي د وعالقت ه بانج ازھم ف ي
الدوري الممتاز في فلسطين تبعا للمتغيرات اآلتية )مركز اللعب – اليد المستخدمة( ولتحقيق ذل ك
أجريت الدراسة على عينة قوامھا ) (٦٠العبا من العبي الدوري الممتازة لكرة اليد أي م ا نس بته
) (%٤٠م ن مجتم ع الدراس ة األص لي والب الغ ) (١٥٠العب ا ،ولجم ع بيان ات الدراس ة وتحقي ق
أھدافھا تم استخدام المنھج الوصفي ،ومقياس المناخ النفسي للفرق الرياض ية م ن تص ميم ع الوي
) (١٩٩٨خضعت لمعامل الصدق والثبات .وأظھرت نتائج الدراسة أن المناخ النفس ي لف رق ك رة
الي د يتمي ز بالمن اخ االيج ابي بدرج ة كبي رة حي ث وص لت النس بة المئوي ة لالس تجابة ل ديھم إل ى
) – .(%٧٧.٥كما أظھرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المناخ النفسي لفرق
ك رة الي د وعالقت ه بانج ازھم ف ي ال دوري الفلس طيني الممت از تع زى لمتغي ر المرك ز والي د
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
المناخ النفسي من المصطلحات الجدي دة ف ي مج ال عل م ال نفس الرياض ي ،وھ و ك ذلك وثي ق
االرتباط بالمناخ التعليمي فھو يشير إلى المعاني والتفسيرات الذاتية التي يستخلصھا الالعبون من
معايشتھم ألنديتھم من تدريبات ومباريات وغير ذلك.
ومن مسلمات الرياضة صعوبة فوز فري ق رياض ي يفتق ر إل ى التماس ك والت رابط والوح دة،
ذلك ألن البديل العكسي للتماسك ھ و التحل ل والفرق ة والتفس خ ،ف المفروض أن مش اعر المش اركة
والتعاطف والتوحد وروح الفريق تقود إلى أفضل تعاون ممكن ب ين أعض اء الفري ق ،األم ر ال ذي
ينعكس في شكل أداء رياض ي أكث ر فعالي ة للفري ق ف ي مقاب ل الفري ق المن افس )الخ ولي،١٩٩٦ ،
ص.(٢٣
وتھيئ ة الج و النفس ي لالع ب قب ل االش تراك ف ي المس ابقة يعتب ر ع امال رئيس يا لك ي يعم ل
الالعب على تطوير خصائصه وقدراته االنفعالي ة ،حي ث يمكن ه أن يھي ئ لنفس ه حال ة م ن الھ دوء
والطمأنينة بھدف أن يقلل من أھمية المنافس ة حت ى ال يس بب التفكي ر ال دائم ف ي ظروفھ ا وأح داثھا
زيادة في درجة االستثارة االنفعالية لنفسه مما يؤثر سلبا على أدائه )كاشف ،١٩٩١ ،ص.(٦٩
ويعتب ر من اخ الفري ق ھ و مك ون أو تركي ب نفس ي ،وھ و عب ارة ع ن العالق ات الداخلي ة ب ين
أعضاء الفريق التي يستطيع كل فرد في الفريق تقييمھا بصورة واضحة .وم ن ناحي ة أخ رى ف أن
إدراك الفرد للجو النفسي للفريق من األھمية بمكان لت أثيره عل ى اتج اه وص مود ك ل ف رد بالرض ا
وبالت الي البق اء عض و ف ي الفري ق وھ و األم ر ال ذي ين تج عن ه تماس ك الفري ق بدرج ة كبي رة
)(Homans, 1965, p.195
ويؤك د )عب د الحف يظ ،وب اھي ،٢٠٠٤ ،ص  (١٢٠أن من اخ الفري ق يظھ ر م ن كيفي ة إدراك
الالعبين للعالقات بين أعضاء الجماعة.
ويشير )عالوي ،١٩٩٨ ،ص  (٧٣إن المناخ )أو الجو( النفسي للفري ق الرياض ي ھ و م دى
تماسك وتفاعل الالعبين في إطار الفريق الرياضي.
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ويضيف )عالوي ،١٩٩٨ ،ص  (١٩٢عل ى أن من اخ الفري ق يش ير إل ى الج و النفس ي ال ذي
يتميز به الفريق الرياضي من ناحية التماسك والتفاعل والدينامية واالستقرار واالستمرارية.
وفي ھذا الصدد أشار العديد م ن الب احثين ف ي مج ال س يكولوجية الجماع ات )ج ابر ،٢٠٠٩
أدم  ،٢٠٠٨ج ابر  ،٢٠٠٨لبي ب  ،٢٠٠٨ع الوي  ،٢٠٠٢ف وزي وب در ال دين  ،٢٠٠١ع الوي
 (١٩٩٨إلى أن مناخ الفريق ھو مكون أو تركيب نفسي وھو عب ارة ع ن تمثي ل أو تص ور داخل ي
لكيفية أدراك الفرد للحاالت وللعالقات الداخلية ب ين أعض اء الفري ق والت ي يس تطيع ك ل ف رد ف ي
الجماعة تقيميھا بصورة واضحة.
وھناك قوتان ھامتان تؤثران على الالعبين لكي يظلوا في الفريق وھما:
االنج ذاب إل ى الجماع ة :ويش ير ھ ذا الن وع إل ى رغب ة الف رد ف ي التف اعالت الشخص ية م ع
األعض اء اآلخ رين ف ي الجماع ة .والرغب ة ف ي المش اركة ف ي أنش طة الجماع ة فوج ود الف رد م ع
الجماعة وتفاعل األعضاء مع بعضھم البعض يمنح األعضاء شعورا بالرضا والسعادة.
وسائل الض بط :ويش ير ھ ذا الن وع إل ى المزاي ا الت ي يمك ن للعض و أن يحص ل عليھ ا لكون ه
مرتبطا بالجماع ة ،فعل ى س بيل المث ال انض مام الع ب لعض وية فري ق رياض ي ش ھير بأح د أندي ة
القمة يزيد من شھرته وقيمته )عبد الحفيظ ،باھي ،٢٠٠١ ،ص .(٩٢
ومن ناحية أخرى يضيف الباحث إلى أن الجو النفس ي للفري ق أو الجماع ة ي ؤثر عل ى اتج اه
وشعور كل فرد بالرضا وبالت الي البق اء كعض و ف ي الجماع ة وھ و األم ر ال ذي ين تج عن ه تماس ك
الجماعة أو الفريق.
ويض يف )عب د الحف يظ ،وب اھي ،٢٠٠٤ ،ص " (١٢٠عل ى أن ه يمك ن تغيي ر بع ض عوام ل
مناخ الفريق بس ھولة ع ن غيرھ ا م ن العوام ل ،إال أنھ ا جميع ا يمك ن أن ت ؤثر عل ى األداء الفع ال
للجماعة ،ومن ھذه العوامل :الدعم االجتماعي ،والتقارب ،والتميز ،والعدالة والتشابه.
وحتى يتمكن المربي الرياضي من التع رف عل ى اس تعداد وت وفير المن اخ النفس ي الرياض ي
المناسب له ،عليه أن يعرف خصائص استعداد التعلم الحركي )فوزي ،٢٠٠٣ ،ص .(١٧٦
ويؤك د ) (Carron, 1988, p.27عل ى أن التماس ك واالس تقرار الجم اعي يرتبط ان مع ا
بأس لوب دائ ري بمعن ى أن ه كلم ا ازدادت فت رة بق اء الفري ق مع ا ،كلم ا ك ان ظھ ور التماس ك أكث ر
احتماال ،وكلما أصبح الفريق أكثر تماسكا ،كلما كان خيار األعضاء لترك الفريق أقل احتماال.
ويؤكد )فوزي ،وبدر الدين ،٢٠٠١ ،ص(١٢٩عل ى أھمي ة قي اس العالق ات االجتماعي ة ب ين
أعضاء الفريق الرياضي ،كعملية ھادفة إلى الفھم الموضوعي لطبيعة التفاع ل االجتم اعي بي نھم،
وھ ذا القي اس ال ذي يظھ ر م دى التفاع ل ب ين أعض اء الفري ق يج ب أن يك ون الخط وة األول ى م ن
خطوات العمل لتحسين.
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الكفاءة التفاعلية واإلنتاجية للفريق
ويش ير )الخ ولي ،١٩٩٦ ،ص (٢٣٨إل ى أن ھن اك عالق ة إيجابي ة ب ين ارتف اع مس توى
التماسك ،والنجاح ،والتعاون للوصول للفريق إلى سبيل الھدف النھائي ألداء الفريق.
ويتفق الباحث بدرجة كبيرة مع )عبد الحف يظ ،وب اھي ،٢٠٠١ ،ص (١٢٠عل ى أن الم درب
له التأثير األقوى على مناخ الفريق.
مشكلة الدراسة
اھتم علماء النفس الرياضي في اآلونة األخيرة بدراسة المن اخ النفس ي للفري ق الرياض ي لم ا
له من أثر ايجابي على تطور المستوى الرياضي ،وخاصا في األلعاب الجماعية مثل رياضة كرة
اليد ال الحصر.
وم ن خ الل عم ل الباح ث كمحاض ر بكلي ة التربي ة البدني ة والرياض ة ف ي جامع ة األقص ى،
ومتابعته للدوري الفلسطيني لك رة الي د فق د الح ظ الباح ث ع دم اھتم ام معظ م الم دربين ب النواحي
النفسية واالجتماعية عامة والمناخ النفسي للفريق خاص ا.وھ ذا م ا س ينعكس بالس لب عل ى المن اخ
النفسي واالنسجام والتفاعل في الفريق الواحد ،إذا ما استمر المدربين السير على ھذا النھج البعيد
عن االحترافية في مجال تدريب كرة اليد.
ومم ا س بق تتح دد مش كلة الدراس ة الحالي ة ف ي التع رف عل ى المن اخ النفس ي لف رق ك رة الي د
وعالقته
بانج ازھم ف ي دوري ك رة الي د ف ي فلس طين ،وذل ك ألن المن اخ النفس ي لالع ب س واء كان ت
سلبية أم إيجابية
تنعكس في مواقف سلوكية عند التعامل مع الالعبين.
أھمية الدراسة
 .١تكمن أھمية الدراس ة ف ي كونھ ا تتع رض لموض وع المن اخ النفس ي لف رق ك رة الي د وعالقت ه
بانجازھم في الدوري الممتاز في فلسطين ،مما يعمل عل ى ت وفير بع ض المعلوم ات ،لتك ون
في متناول المسئولين القائمين عل ى رياض ة ك رة الي د ،وربم ا يس اھم ف ي التع رف عل ى أھ م
المشكالت التي تعاني منھا للفرق الرياضية الممارسة لرياضة كرة اليد في فلسطين.
 .٢وأيضا تكمن أھمية البحث في كونه األول – في حدود علم الباحث – ال ذي يتن اول موض وع
المناخ النفسي للفرق الرياضية الممارسة لرياضة كرة اليد في فلسطين.
 .٣يكمن شروط النجاح ألي م درب ف ي إنش اء ج و الص داقة والتف اھم ف ي مجموع ة الرياض يين
التي يعمل فيھا )سكر ،٢٠٠٢ ،ص .(١١
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أھدف الدراسة
تھدف الدراسة الحالية إلى التعرف على:
 .١المناخ النفسي لفرق كرة اليد وعالقته بانجازھم في دوري كرة اليد في فلسطين.
 .٢الفروق في المناخ النفسي لفرق كرة اليد وعالقته بانجازھم في الدوري الممتاز ف ي فلس طين
تبعا للمتغيرات )المركز – اليد المستعملة(.
تساؤالت الدراسة
في ضوء أھداف الدراسة يضع الباحث التساؤالت التالية
 .١ما المناخ النفسي لفرق كرة اليد وعالقته بانجازھم في الدوري الممتاز في فلسطين ؟
 .٢ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (٠.٠٥في المناخ النفسي لف رق ك رة الي د
وعالقته بانجازھم في الدوري الممتاز في فلسطين تعزى لمتغير المركز )حراس المرمى –
العبي األجنحة والدائرة(.
 .٣ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (٠.٠٥في المناخ النفسي لف رق ك رة الي د
وعالقته بانجازھم في الدوري الممتاز في فلسطين تعزى لمتغير الي د المس تعملة ) اليمن ى –
اليسرى(.
حدود الدراسة
 .١المجال الجغرافي :أجريت الدراسة في محافظات قطاع غزة )فلسطين(.
 .٢المجال البشري :أجريت الدراسة على العبي الدوري الفلسطيني الممتاز لكرة اليد.
 .٣المج ال الزم اني :أجري ت الدراس ة ف ي الفت رة الزمني ة الواقع ة ب ين ٢٠٠٨/٧/٥
إلى٢٠٠٩/٣/١٠م.
األدب التربوي
يمكن للمدرب الرياضي التعرف على مظاھر الخلل ف ي الج و النفس ي واالجتم اعي لجماع ة
الفريق الرياضي من خالل بعض المظاھر التالية:
يكون أداء الفريق أقل من مستواه الحقيقي ،وأقل م ن اس تعداداته وإمكانات ه - .كث رة الش كوى
من المدربين المساعدين  -وجود صراعات بين أفراد الفريق  -نقص التفاع ل ب ين أف راد الجماع ة
وخاصة المساعدين والالعبين وبينھم وبين المدرب -.وجود غموض حول الواجبات والمھ ام ب ين
أفراد الجماعة  -التفرد وتركيز السلوك الفردي حول الذات في الجماعة -.انتشار الالمب االة وع دم
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االھتمام ب ين أف راد الفري ق  -.اس تجابة مح دودة الجتماع ات الفري ق )رات ب ،١٩٩٧ ،ص– ٣٩٠
.(٣٩١
وھناك خمسة من الشروط الرئيس ية الت ي يمي ز بھ ا "دوج ال" الجماع ة الثابت ة وھ ي :وج ود
بع ض العناص ر المس تمرة ف ي حي اة الجماع ة – وع ي األعض اء بطبيع ة الجماع ة الجوھري ة
وأغراضھا – تفاعل الجماعات مع غيرھا من الجماعات المماثل ة – وج ود ق انون يع ين العالق ات
بين األعضاء – وجود بناء مسئول عن تمايز الوظائف وتقسيمھا بين أعضاء الجماعة )الش افعي،
 ،١٩٩٧ص.(١٤٦
وھنالك العديد من العوامل التي يمكن أن توثر على المناخ أو الجو النفسي للفري ق الرياض ي
ويمكن تلخيص أھم ھذه العوامل كما يلي:
 .١التناغم الوجداني :ويقصد بھا أدراك القائد الرياضي وبقية أفراد الفري ق الرياض ي لم ا يح س
به كل العب من أفراد الفريق وتفھم انفعاالته وتقديرھم لمعانات ه وبص فة خاص ة ف ي ح االت
خبرات الفشل بالرغم من بذل أقصى جھد.
 .٢الض غط لتحقي ق الف وز :تع د الض غوط النفس ية والت ي تق ع عل ى كاھ ل الالع ب الرياض ي م ن
األم ور الت ي تس تدعي القل ق والت وتر واالس تثارة العالي ة والت ي تبع ث ف ي نف وس الالعب ين
الخوف من ارتكاب األخطاء وبالتالي خلق مناخ غير صحي بين الالعب ين يتس م باالنفع االت
الزائدة والخوف من الفشل.
 .٣االس تقاللية لالع ب :ويقص د بھ ا إتاح ة الفرص ة لالع ب الرياض ي م ن األداء أو الس لوك
بصورة مستقلة دون إجباره أو أكراه في بعض المواق ف المعين ة ،فالالع ب الرياض ي يش عر
بالمزيد من الرضا إذ أتيح له من وقت إلى أخ ر ف رص اتخ اذ الق رار بنفس ه وخاص ة بالنس بة
لالعبي المستويات العليا.
 .٤االعتراف بالجھد الفردي :أن اعتراف القائد الرياضي بجھد الالع ب الرياض ي م ن العوام ل
التي تعمل على زيادة ثق ة الالع ب بنفس ه وتس اعده عل ى تقوي ة العالق ات االجتماعي ة م ا ب ين
الالعبين وتعمل على ترقية مسئولية الالعب تجاه الفريق.
 .٥العدالة :أن العدالة والمساواة بين أف راد الفري ق الرياض ي الواح د م ن األھمي ة بمك ان لش عور
كل العب بأنه يأخذ حقه كامال .إذ أن تحيز القائد الرياض ي ل بعض الالعب ين يمك ن أن تبع ث
على الفرقة وخلق المناخ غير الص حي ف ي الفري ق وتثي ر الع داوة والبغض اء والكراھي ة ب ين
الالعبين.
 .٦االلتزام :ويقص د ب ه ب ان ك ل الع ب ف ي الفري ق علي ه أن يب ذل قص ارى جھ ده نح و االرتق اء
بمستواه في أطار العمل الجماعي للفريق وان يقوم بالتعاون مع بقية أعضاء الفري ق بص ورة
ايجابية وان يشعر باالرتباط واالنتماء للفري ق ويفخ ر بتمثيل ه س واء داخ ل الملع ب أو خ ارج
)عالوي ،١٩٩٨ ،ص .(٧٦ – ٧٣
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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
توص ل الباح ث إل ى ) (١١دراس ات ،منھ ا ) (٨دراس ات عربي ة (٣) ،دراس ة أجنبي ة ،وفيم ا يل ي
عرض لتلك الدراسات وفقا لتاريخ إجرائھا من األحدث إلى األقدم.
دراسة جابر ) (٢٠٠٩بعنوان "مدى تماسك وتفاعل العبي فرق كرة القدم ف ي فلس طين"
ھ دفت الدراس ة إل ى التع رف عل ى م دى تماس ك وتفاع ل العب ي ف رق ك رة الق دم ف ي فلس طين.
ولتحقيق ذل ك أجري ت الدراس ة عل ى عين ة عش وائية قوامھ ا ) (٦٠العب ا م ن العب ي م ن ال دوري
الفلسطيني الممتاز لكرة القدم ،أما مجتمع الدراسة فتكون م ن ) (٤٠٠العب ا م وزعين ب ين العب ي
قطاع غزة والعبي الضفة الغربية ،ولجمع بيان ات الدراس ة وتحقي ق أھ دافھا ،ت م اس تخدام الم نھج
الوصفي لمالءمته لطبيعة الدراسة ،ومقياس استقرار بنيان وتفاعل الفري ق الرياض ي م ن تص ميم
"ك ارون" و"جران د" ) (١٩٩٢وق ام ع الوي ) (١٩٩٨باقتباس ه وتعريب ه للغ ة العربي ة .أظھ رت
نتائج الدراسة أن بعد وضوح الدور احتل المرتبة األولى ب وزن نس بي ق دره ) ،(٧٢.٠بينم ا ج اء
بعد قبول الدور في المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره ) ، (٧٣.٧بينما احتل بعد أداء ال دور الم درك
المرتبة الثالثة واألخيرة بوزن نسبي قدره )  -. (٧٤.٥بينما أظھرت نتائج المقياس ككل أن درجة
تماسك وتفاعل فرق كرة القدم في فلسطين كبي رة ل دى عين ة البح ث حي ث وص لت النس بة المئوي ة
لالستجابة لديھم إلى ).(%٧٣.٤
دراس ة ج ابر ) (٢٠٠٨بعن وان "م دى تماس ك العب ي ك رة الق دم وعالقت ه بانج ازھم ف ي
الدوري الفلس طيني الممت از" ھ دفت الدراس ة إل ى التع رف عل ى م دى تماس ك العب ي ك رة الق دم
وعالقت ه بانج ازھم ف ي ال دوري الفلس طيني الممت از .ولتحقي ق ذل ك أجري ت الدراس ة عل ى عين ة
قوامھ ا ) (٢٥٠العب ا م ن الفري ق األول بأندي ة الدرج ة الممت ازة م ا نس بته ) (٦٩.٤م ن مجتم ع
الدراسة ،ولجمع بيان ات الدراس ة وتحقي ق أھ دافھا ت م اس تخدام الم نھج الوص في ،ومقي اس تماس ك
الفري ق الرياض ي م ن تص ميم ع الوي ) (١٩٩٨وأظھ رت النت ائج أن درج ة تماس ك الف رق
الرياضية الممارسة لرياضة ك رة الق دم ف ي فلس طين كان ت كبي رة ل دى العب ي عين ة البح ث حي ث
وصلت النسبة المئوية لالستجابة لديھم إلى ).(%٧٣.٥
دراسة لبيب ) (٢٠٠٨بعنوان "مھارات االتصال واالستماع لدى مدربي والعبي ك رة الي د
وعالقتھم ا بالمن اخ النفس ي للفري ق ونت ائج المباري ات" يھ دف ھ ذا البح ث إل ى تقي يم الم دربين
والالعبين لمھارات الم درب الرياض ي االتص الية وتقي يم ق درة الم درب الرياض ي عل ى االتص ال
من وجھة نظر الالعب وتقيم ق درة الم درب الرياض ي عل ى امتالك ه لمھ ارات االس تماع لالعب ين
والعالق ة ب ين ق درة الم درب الرياض ي عل ى االتص ال واالس تماع والمن اخ النفس ي للفري ق.
واستخدمت الباحثة المنھج الوصفي على عينة من مدربي والعبي ك رة الي د للف رق المش اركة ف ي
الدورة الرياضية العربية الحادية ،وبلغ قوام العينة ) (٧م درب و) (١٠٤العب ا .وأظھ رت النت ائج
وجود فروق دالة إحصائيا بين تقي يم الم دربين والالعب ين لمھ ارات الم درب الرياض ي االتص الية
في درجة االختب ار الكل ى ،ووج ود ف روق دال ة إحص ائيا ب ين العب ي ف رق المقدم ة والعب ي ف رق
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الم ؤخرة لص الح العب ي ف رق المقدم ة ف ي اس تجابتھم عل ى اختب ار مھ ارات االتص ال للم درب
الرياضي ،ووجود فروق دالة إحص ائيا ب ين العب ي ف رق المقدم ة والعب ي ف رق الم ؤخرة لص الح
العبي فرق المقدمة في معظم صفات قائمة مھ ارات االتص ال للم درب الرياض ي وتظھ ر النت ائج
أن مستوى مھارات االستماع لدى مدربي كرة اليد متوسط وكذلك وجود فروق دالة إحصائيا ب ين
العب ي ف رق المقدم ة والعب ي ف رق الم ؤخرة عل ى المقي اس النفس ي للفري ق لص الح العب ي ف رق
المقدمة في صفات )التعاون ،الفاعلية ،الحماس ،االستقرار ،االنتم اء ،القي ادة ،االتص ال المتب ادل،
التقاليد المشتركة ،االنسجام ،وجود الحوافز(.
دراسة ادم ) (٢٠٠٨بعنوان "مدركات العبي كرة القدم بالدرجة الممتازة للمناخ النفس ي
بأن ديتھم واتجاھ اتھم نح و ال روح الرياض ية" ھ دفت ھ ذه الدراس ة إل ى التع رف عل ى م دركات
العبي الدرجة الممت ازة لك رة الق دم لتوجھ ات المن اخ النفس ي الرياض ي بأن ديتھم واتجاھ اتھم نح و
الروح الرياضية بأبعادھا المختلف ة ف ي ض وء م دركاتھم لطبيع ة من اخ أن ديتھم النفس ي وأيض ا ً ف ي
ضوء ترتيب أنديتھم في الدوري الممتاز ومراك زھم ف ي الملع ب .ولتحقي ق ذل ك أجري ت الدراس ة
على عينة قوامھا ) (٩٠العبا من العبي الدرجة الممتازة ،واستخدام الباح ث الم نھج الوص في ،و
االستبانة كأداة لجمع البيانات .تمثلت أھم النت ائج ف ي اآلت ي :المن اخ النفس ي الرياض ي الس ائد ف ي
أنديتھم على أنه يتوجه بدرج ٍة أكبر نحو التفوق ال توجد فروق دالة إحصائيا ً بين المفحوص ين ف ي
المؤش ر مقارن ة بتوجھ ه نح و اإلج ادة .الع ام لل روح الرياض ية عن د تحلي ل البيان ات وفق ا ً لطبيع ة
المناخ؛ غير أن ه توج د ف روق تش ير إل ى اتجاھ ات أكث ر إيجابي ة ل دى م ن ي دركون طبيع ة المن اخ
النفس ي بأن ديتھم عل ى أن ه إيج ابي وذل ك ف ي بع دي احت رام القواع د واإلداري ين وانتف اء أي م دخل
س لبي لممارس ة-.توج د ف روق دال ة إحص ائيا ً لمص لحة ف رق الم ؤخرة ف ي المؤش ر الع ام لل روح
الرياضية ،وكذلك في بعدي احترام القواعد واإلداريين وانتفاء المدخل السلبي لممارس ة ال توج د\
الرياضة وذلك عند تصنيف الالعب ين ف ي ض وء ترتي ب ف رقھم ف ي ال دوري الممت از .ف روق دال ة
إحصائيا ً في المؤشر العام للروح الرياضية عند تصنيف الالعبين في ضوء وظ ائفھم ف ي الملع ب
إلى مھ اجمين وم دافعين ولك ن توج د ف روق دال ة إحص ائيا ً ف ي بع دي احت رام القواع د واإلداري ين
وانتفاء أي م دخل س لبي لممارس ة الرياض ة تش ير إل ى اتجاھ ات بص ور ٍة عام ة تش ير النت ائج إل ى
تمتع أكثر إيجابية لدى المدافعين وذلك في البعدين.
دراس ة عب د الحمي د ) (٢٠٠٨بعن وان "بن اء مقي اس المھ ارات االجتماعي ة للم دربين"
ھدفت الدراسة إلى تصميم وبناء مقياس المھارات االجتماعية للم دربين ،وتقن ين المقي اس ليص بح
وسيلة علمية صالحة لالستخدام ،وتوض يح مج االت االس تفادة م ن اس تخدام المقي اس .واس تخدمت
الباحث ة الم نھج الوص في بأس لوب المس ح المي داني ،وتكون ت عين ة الدراس ة م ن ) (١٣٥م دربا.
وأسفرت نتائج الدراسة عن بناء مقياس المھارات االجتماعية للم دربين وت م تقنين ه لالس تخدام ف ي
المجال العلمي ،وتوضيح مجاالت االستفادة من استخدام المقياس.
دراس ة العقيل ي وآخ رون ) (٢٠٠٧بعن وان "المن اخ اإلداري الس ائد ب ين م ديري الش باب
والعاملين في مديريات الشباب والمراكز الشبابية في إقليم الش مال ف ي األردن" ھ دفت الدراس ة
إل ى التع رف عل ى المن اخ اإلداري الس ائد ب ين م ديري الش باب والع املين ف ي م ديريات الش باب
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والمراكز الشبابية في إقليم الشمال .وتكونت عينة الدراس ة م ن ) (١٠١موظف ا وموظف ة ،أس تخدم
الباحثون المنھج الوصفي ،واالستبيان كأداة لجمع البيانات .وأظھ رت النت ائج ب ان المن اخ اإلداري
السائد بين مديري الشباب والعاملين في م ديريات الش باب والمراك ز الش بابية ھ و المن اخ اإلداري
المنض بط يلي ه المن اخ الم ألوف .كم ا دل ت النت ائج إل ى وج ود فروق ا ذات دالل ة إحص ائية تع زى
لمتغي ر المؤھ ل العلم ي ولص الح بك الوريوس وأعل ى  ،بينم ا ل م يك ن ھن اك فروق ا ذات دالل ة
إحصائية تعزى لمتغير الجنس والخبرة .
دراسة ھويدا عبد الحميد إسماعيل ) (٢٠٠٥بعنوان "تماس ك الفري ق وعالقت ه بالعالق ات
االجتماعية واتجاھات العبي المنتخب القومي لكرة اليد في ض وء نتائج ه ب دورة أثين ا "٢٠٠٤
ھ دفت الدراس ة إل ى التع رف عل ى تماس ك الفري ق وعالقت ه بالتفاع ل االجتم اعي واتجاھ ات
الالعبين ،وأجري البحث على عينة قوامھا ) (١٦العب كرة يد ومن أھم النتائج أن تماس ك فري ق
ك رة الي د بل غ ) ،(%٥٦.٢٩انخف اض درج ات القب ول ،وحق ق العب ي المنتخ ب نس بة ق درھا
) (%٦٤.٦٩في أداء الدور المدرك ،مع وجود ارتباط ب ين تماس ك الفري ق والتفاع ل االجتم اعي،
واتجاھات الالعبين.
دراس ة ميل ر وآخ رون ) (Miller et al 2004بعن وان "ت أثير المن اخ الرياض ي عل ى
ال روح الرياض ية" ھ دفت الدراس ة إل ى التع رف عل ى ت أثير المن اخ الرياض ي عل ى ال روح
الرياضية ،ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة عل ى ) (٥١٢الع ب و) (٢٠٢العب ة ك رة ق دم ش اركوا
في إحدى البطوالت الدولية وأستخدم الباحث المنھج الوصفي ،ومقياس تأثير المناخ الرياضي من
تصميم الباحثون .وأسفرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين الجنس ين ف ي ال روح
الرياضية لمصلحة الالعبات .وكذلك أبدى الالعبون الذين يعايشون مناخ إجادة اتجاھات أفض ل
نحو الروح الرياضية مقارنة بنظرائھم في مناخ التفوق .وأشار تحليل االرتباط الھرم ي للبيان ات
إلى أن المناخ القوى نحو اإلجادة أقوى ارتباطًا بأبعاد االلتزام التام بالرياضة الممارسة ،واحترام
اآلداب الرياض ية ،واحت رام القواع د واإلداري ين .وارت بط المن اخ ألتف وقي س لبيًا ببع دي احت رام
األعراف االجتماعية ،واحترام القواعد واإلداريين ،غير أنه ظھر ارتباط موجب بين ھ ذا المن اخ
وبعد احترام المنافسين .استنتج الباحثون أن مناخ اإلجادة بصورة عامة يق ود إل ى اتجاھ ات أكث ر
إيجابي نحو الروح الرياضية.
دراس ة س تورنيس و امنديس ون ) (Stornes and Ommendson 2004بعن وان
"عالق ة أھ داف الالعب ين )إب راز ال ذات مقاب ل إنج از المھ ام( بالمن اخ الرياض ي وال روح
الرياضية" ھدفت الدراسة إلى التعرف على عالقة أھ داف الالعب ين )إب راز ال ذات مقاب ل إنج از
المھام( بالمناخ الرياضي والروح الرياضية ،وتكونت عينة الدراسة من على ) (٤٤٠العب ك رة
ي د .واس تخدم الباحث ان الم نھج الوص في ،وقام ا بتص ميم أداة الدراس ة .توص لت النت ائج إل ى أن
الالعبين الذين يھدفون إلى انجاز المھام في مناخ يدرك على أن ه يتوج ه نح و اإلج ادة أبلغ وا ع ن
درجات أعلى من الروح الرياضية .وعلى نقيضھم فإن الھادفين إلى إبراز الذات في من اخ ي درك
على أنه تفوقي التوجه أبدوا ميال أكثر إلظھار سلوكيات مناھضة للروح الرياضية تشير إلى عدم
احترام المنافسين واألعراف الرياضية والقواعد واإلداريين.
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دراسة حصة صادق وفاطمة المعضاوي ) (٢٠٠١بعنوان "أنماط المناخ المدرسي السائد
في مدارس التعليم العام بدولة قط ر" ھ دفت الدراس ة إل ى التع رف عل ى أنم اط المن اخ المدرس ي
السائد في مدارس التعليم العام بدول ة قط ر ،واس تخدم الباحث ان الم نھج الوص في التحليل ي بتطبي ق
استبانه بأربع أبع اد عل ى عين ة ) (١٠٨١مدرس ا ،وت م التوص ل إل ى أن :الم دارس القطري ة تتمت ع
بمن اخ ع ائلي ،وأن الس مة الغالب ة لم دارس البن ات يوج د بھ ا ارتف اع ف ي درج ات األلف ة ب ين
المدرسات ،بينما تمتاز مدارس البنين بالمناخ المفتوح.
دراس ة بي ول ) (Paul,1998بعن وان "العالق ة ب ين مب ادئ إدارة الج ودة الش املة ومن اخ
المدرسة وثقافتھا ،وتفويض السلطة لدى المدرسين" حيث ھدفت إلى تفسير العالقة بين مب ادئ
إدارة الجودة الشاملة ومن اخ المدرس ة وثقافتھ ا ،وتف ويض الس لطة ل دى المدرس ين ،ولتحقي ق ذل ك
أجريت الدراسة على ) (٥٦٩فردا ،واستخدم الباحث المنھج الوصفي ،وق ام الباح ث بتص ميم أداة
الدراسة .وتوص لت الدراس ة إل ى النت ائج التالي ة - :أن أح د عش ر مب دأ م ن مب ادئ الج ودة الش املة
تربط ارتباطا وثيق ا ب ين ك ل م ن من اخ المدرس ة ودافعي ة المعلم ين -.يج ب عل ى المدرس ة أن تم د
الطال ب بالمعرف ة الت ي تمكن ه م ن الفھ م ،ويج ب أن تم ده بالحكم ة الت ي تس اعدنا ف ي توض يح
األولوي ات الشخص ية والتع اون والمش اركة -.وج ود عالق ة وطي دة ب ين مب ادئ الج ودة الش املة
وثقافة المدرسة ،وھذا ما يساعد على تطبيق األسلوب.
التعليق على الدراسات السابقة
من خالل ما سبق عرضه من دراسات سابقة سيقوم الباحث بمناقشتھا من حي ث األھ داف –
المنھج المستخدم– بھدف عرض أوجه الشبة واالختالف بينھا وبين الدراسة الحالية.
يتضح أن معظم ھذه الدراسات السابقة قد حاولت التعرف على المناخ النفسي .وھذا ما اتبعه
الباحث في دراسته.
ومن جانب آخر اس تخدمت الدراس ات الس ابقة مق اييس مختلف ة للتع رف عل ى المن اخ النفس ي
واستخدم الباحث مقياس عالوي للمناخ النفسي.
الطريقة واإلجراءات
منھج الدراسة
استخدم الباحث في ھذه الدراسة المنھج الوص في ال ذي يح اول م ن خالل ه وص ف الظ اھرة،
موض وع الدراس ة ،وتحلي ل بياناتھ ا ،وبي ان العالق ة ب ين مكوناتھ ا واآلراء الت ي تط رح حولھ ا،
والعمليات التي تتضمنھا واآلثار التي تحدثھا.
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عينة الدراسة
أجريت الدراسة على عينة قوامھ ا ) (٦٠العب ا مم ن تراوح ت أعم ارھم م ا ب ين )(٣٩ -١٧
سنة ،وتم توزيع مقياس المناخ )أو الجو( النفس ي للفري ق الرياض ي عل ى العب ي ال دوري الممت از
لك رة الي د والب الغ ع ددھم عل ى ) (١٠أندي ة ھ ي ن ادي المغ ازي ،خ دمات النص يرات ،خ دمات
الش اطئ ،ن ادي الش جاعية ،ن ادي المش تل ،أھل ي غ زة ،خ دمات جبالي ا ،ن ادي اتح اد خ انيونس،
خدمات البريج ،جمعية الصالح اإلسالمية ،وقد بلغ عدد االس تبيانات الت ي جمع ت ) (٦٥إس تبانة،
واس تبعد ) (٥إس تبانة ،وذل ك نظ را لع دم اس تكمال االس تجابة عل ى فق رات المقي اس ،وت م التحلي ل
اإلحصائي لالستبيانات التي استوفت شروط االستجابة والتي بلغ عددھا ) (٦٠إس تبانة الت ي تمث ل
ما نسبته ) (%٤٠تقريبا من مجتمع الدراسة األصلي والب الغ ) (١٥٠الع ب .والج دول رق م )،(١
) (٢يبين توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيراتھا المستقلة.
أوال :متغير المركز في العب
جدول ) :(١توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير المركز في اللعب.
التكرار
المركز
٢٠
حارس المرمى
٤٠
العبي األجنحة والدائرة
٦٠
المجموع

النسبة المئوية
%٣٣.٣
%٦٦.٧
%١٠٠

ثانيا :متغير اليد المستخدمة في اللعب
جدول ) :(٢توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير اليد المستخدمة في اللعب.
التكرار
اليد المستخدمة
٤٢
اليمنى
١٨
اليسرى
٦٠
المجموع

النسبة المئوية
%٧٠
%٣٠
%١٠٠

أداة الدراسة
أستخدم الباحث مقياس المناخ )أو الجو( النفسي للفريق الرياضي والذي صممه محمد حس ن
ع الوي ) (١٩٩٨لقي اس طبيع ة المن اخ النفس ي للفري ق الرياض ي وال ذي يش ير إل ى م دى تماس ك
وتفاعل الالعبين في إطار الفريق الرياضي .ويشتمل المقياس على  ٢٠صفة وعكس ھا )أو عب ارة
وص فية وعكس ھا( ويق وم الالع ب الرياض ي عض و الفري ق الرياض ي باالس تجابة عل ى عب ارات
المقي اس وفق ا لدرج ة اعتق اده بانطب اق ھ ذه الص فات أو العب ارات الوص فية عل ى المن اخ أو الج و
النفس ي ال ذي يع يش في ه الفري ق الرياض ي ال ذي ينتم ي إلي ه وذل ك عل ى مقي اس س باعي الت دريج
 Likcrt scalcمرفق رقم ).(١
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وتكون سلم االستجابة على فقرات المقياس من ) (٥استجابات وھي:


 %٨٠فما فوق درجة كبيرة جدا



 %٧٠إلى  %٧٩درجة كبيرة



 %٦٠إلى  %٦٩متوسطة



 % ٥٠إلى  %٥٩قليلة



أقل من  % ٥٠درجة قليلة جدا

وبناء على ھذا التصنيف سيتم التعليق عليھا في مناقشة نتائج الدراسة ،وفي الدراسة الحالي ة
حسب الباحث صدق المقياس وثباته على النحو اآلتي:
صدق المحكمين
عرض المقياس على خمسة من أعضاء ھيئة التدريس في كلية التربية البدنية والرياضة ف ي
جامع ة األقص ى ،واتفق وا عل ى ص الحية المقي اس للبيئ ة الفلس طينية ،والج دول مرف ق رق م )(٢
يوضح أسماء المحكمين ورتبتھم العلمية.
ثبات المقياس
تم تقدير ثبات المقياس على أفراد العينة وذلك باستخدام طريق ة معام ل كرونب اخ ألف ا .وذل ك
إليج اد معام ل ثب ات المقي اس ،حي ث حص لت عل ى قيم ة معام ل ألف ا ) (٠.٨٨وھ ذا ي دل عل ى أن
المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقھا على عينة الدراسة.
األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
قام الباحث بتفريغ وتحليل المقياس من خالل ) (SPSSاإلحصائي وتم استخدام األساليب
اإلحصائية التالية:
 .١التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية.
 .٢إليجاد معامل ثبات المقياس تم استخدام معامل ارتباط كرونباخ ألفا.
 .٣اختبار T. test
عرض النتائج ومناقشتھا
بناء على النتائج التي أسفرت عن تطبيق مقياس المناخ النفسي للفري ق الرياض ي عل ى عين ة
البحث ،وفي ضوء أھداف البحث سوف يناقش الباحث النتائج التي تم التوصل إليھا وفقا لما يلي:
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النتائج المتعلقة بالتساؤل األول
ما المناخ النفسي لفرق كرة اليد وعالقته بانجازھم في الدوري الممتاز في فلسطين ؟
لالجابة عن التساؤل تم استخدام المتوسطات الحس ابية والنس ب المئوي ة والترتي ب لك ل فق رة
من مقياس المناخ النفسي للفريق الرياضي.
ج دول ) :(٤ترتي ب ك ل فق رة م ن فق رات مقي اس المن اخ النفس ي تبع ا ً لمجم وع االس تجابات
والمتوسطات واالنحرافات والوزن النسبي والترتيب )ن = .(٦٠
المتوسط الحسابي االنحراف المعياري النسبة المئوية الترتيب
الفقرة
م
٣
٨٣
٠.٦٢
٥.٨١
 ١تماسك
٨
٧٩.٤
١.٣٢
٥.٥٦
تعاون
٢
١١
٧٧.٨
١.٣٨
٥.٤٥
 ٣رضا
١٥
٧٣.٧
١.٦٣
٥.١٦
 ٤فاعلية
١٠
٧٨.٥
١.٦٢
٥.٥٠
 ٥حماس
٦
٨٠.٧
١.٤٢
 ٦شعور بالنجاح ٥.٦٥
٢
٨٣.٤
١.٢٧
٥.٨٤
 ٧موافقة
١٧
٧١.٨
١.٨١
٥.٠٣
 ٨استقرار
٥
٨١.٧
١.٣٩
٥.٧٢
 ٩تقارب
٧
٨٠.٢
١.٦٤
٥.٦٢
 ١٠انتماء
١
٨٣.٧
١.٤٦
 ١١جاذبية العالقات ٥.٨٦
١١
٧٧.٨
١.٧٣
٥.٤٥
 ١٢قيادة ناجحة
١٢
٧٧.٢
١.٥٢
 ١٣اتصال متبادل ٥.٤١
١٦
٧٢.٨
١.٦١
٥.١٠
 ١٤تقاليد مشتركة
١٩
٦٣.٧
٢.١٧
٤.٤٦
 ١٥أداء جماعي
١٤
٧٦.٨
١.٧٩
٥.٣٨
 ١٦انسجام
١٣
٧٧.١
١.٧٨
 ١٧وضوح األدوار ٥.٤٠
٤
٨٢.٨
١.٤٩
٥.٨٠
 ١٨ايجابية
٩
٧٨.٨
١.٧٠
 ١٩أھداف واضحة ٥.٥٢
١٨
٧٠.٤
٢.٢٤
٤.٩٣
 ٢٠وجود حوافز
٧٧.٥
٣١.٥٩
١٠٨.٦٥
المجموع
يتض ح م ن الج دول ) (٤االس تجابات والمتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة
الستجابات عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات المجال األول وعلى متوسط فقرات ه ،وق د تب ين
أن متوسط الفقرات قد تراوح بين ).(٤.٤٦ – ٥.٨٦
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وكذلك يتضح من الجدول السابق أن النسبة المئوية للمقياس ككل ).(%٧٧,٥
نتائج التحقق من التساؤل الثاني
نص التساؤل الثاني من تساؤالت الدراسة على" :ھل توجد فروق ذات دالل ة إحص ائية ف ي
المناخ النفسي لفرق كرة اليد وعالقته بانجازھم في الدوري الممتاز في فلس طين تع زى لمتغي ر
مركز اللعب".
وللتحقق من صحة ھذا التساؤل قام الباحث باستخدام أسلوب ""T. test
جدول ) :(٥المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" للمقياس تعزى لمتغير مركز اللع ب
)ن = .(٦٠
العدد المتوسط االنحرافات قيمة "ت" قيمة الداللة مستوى الداللة
مركز اللعب
حارس المرمى
٣١.٥٩ ١٠٩.٢٥ ٢٠
غير دالة
٠.٢١٥
١.٣
إحصائيا ً
العبي األجنحة والدائرة ٣١.٥٩ ١٠٧.٩٥ ٤٠
 قيمة "ت" الجدولية عند مستوى داللة )  (   ٠.٠٥تساوي ١.٩٦
 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
الكلية للمقياس ،وھذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحص ائية فيھ ا تع زى لمتغي ر المرك ز
)حراس المرمى – العبي األجنحة والدائرة(.
نتائج التحقق من التساؤل الثالث
نص التساؤل الثالث من تساؤالت الدراسة على" :ھل توجد فروق ذات داللة إحص ائية ف ي
المناخ النفسي لفرق كرة اليد وعالقته بانجازھم في الدوري الممتاز في فلس طين تع زى لمتغي ر
اليد المستخدمة".
وللتحقق من صحة ھذا التساؤل قام الباحث باستخدام أسلوب ""T. test
جدول ) :(٦المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" للمقياس تعزى لمتغير اليد )ن =
.(٦٠

اليد
اليمنى
اليسرى

العدد
٤٢
١٨

المتوسط
١٠٩.١٥
١٠٩.٢٥

االنحراف المعياري قيمة "ت" قيمة الداللة مستوى الداللة
٣١.٥٩
غير دالة
٠.٢٨٦
٠.٨إحصائيا ً
٣١.٥٩

 قيمة "ت" الجدولية عند مستوى داللة )  (   ٠.٠٥تساوي ١.٢٦
 قيمة "ت" الجدولية عند مستوى داللة )  (   ٠.٠١تساوي ٢.٣٤
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يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة اقل م ن قيم ة "ت" الجدولي ة ف ي الدرج ة
الكلي ة للمقي اس ،وھ ذا ي دل عل ى ع دم وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية فيھ ا تع زى لمتغي ر الي د
المستخدمة )اليمنى  -اليسرى(.
مناقشة نتائج الدراسة
مناقشة نتائج الدراسة التساؤل األول
أظھ رت نت ائج ج دول رق م ) (٤أن المن اخ النفس ي لف رق ك رة الي د يتمي ز بالمن اخ النفس ي
االيجابي بدرجة كبيرة حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة ل ديھم إل ى ) .(%٧٧.٥ويع زو ذل ك
الباحث إلى أن العبي كرة اليد في قطاع غزة يعيشون في مس احة ض يقة وتغل ب عل يھم العالق ات
االجتماعية القوية .باإلضافة إلى أن جل الالعبين ھ م م ن الھ واة وبالت الي يمارس ون رياض ة ك رة
اليد بنوع من الھواية وليس االحتراف الرياضي.
وتتف ق نت ائج الدراس ة الحالي ة م ع نت ائج دراس تي ج ابر ) ،(٢٠٠٩-٢٠٠٨ودراس ة لبي ب
) ،(٢٠٠٨ودراس ة أدم ) ،(٢٠٠٨ودراس ة ) ،(Miller et al 2004وحم زة العقيل ي )(٢٠٠٧
ف ي أن المن اخ النفس ي االيج ابي ب ين الالعب ين وتماس كھم فيم ا بي نھم ي ؤدي إل ى تط ور المس توى
الرياضي وللوصول إلى المستويات الرياضية العالية بدرجة كبيرة ج دا وص لت إل ى نس بة ق درھا
).(%٧٣
ومن خالل إطالع الباحث ومتابعتة لھذا الموضوع الفريد م ن نوع ه يتض ح أن ھن اك عالق ة
وطيدة بين المناخ النفسي االيجابي داخل الفريق الرياض ي وب ين مراك زھم ف ي الترتي ب الع ام ف ي
األلعاب الجماعية عاما وكرة اليد خاصا .وھذا يعني أن المن اخ النفس ي االيج ابي للفري ق ل ه األث ر
الكبير لوصول الفريق الرياضي إلى المستويات العالية والتفوق.
والمناخ النفس ي االيج ابي ي دفع الالعب ين باتج اه أھ داف مختلف ة منھ ا بتوجي ه االھتم ام نح و
إتقان تنفيذ المھام داخل الملعب.
ويرى الباحث أن تماسك الجماعة يعتبر من أكثر الموضوعات الھامة في المج ال الرياض ي
حي ث يظھ ر دور القائ د أي الم درب ف ي تھيئ ة الج و النفس ي واالجتم اعي لالعب ين لك ي يحق ق
األھداف أو الخطة الموضوعة للفريق وھن ا يظھ ر دور الم درب ف ي تقوي ة التماس ك ب ين أعض اء
الفريق من خالل تنمية القدرات الحقيقية ألعض اء الجماع ة )الالعب ين( ويمك ن أن يحق ق الم درب
الفوز من خالل تماسك الجماعة ومدي فعالية الج و النفس ي واالجتم اعي وال روح الت ي تس ود ب ين
أعضاء الفريق.
ويش ير عب د الحف يظ وب اھي ) (٢٠٠٤عل ى أھمي ة اس تعانة الم درب ب بعض الالعب ين ال ذين
يتمتعون بدرج ة عالي ة م ن االحت رام والح ب والمكان ة ف ي الفري ق لك ي يكون وا حلق ة اتص ال بين ه
وبين الالعبين اآلخرين في الفري ق .وبھ ذه الطريق ة يس تطيع الم درب أن يك ون عل ى اتص ال دائ م
باتجاھات ومشاعر الفريق.
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مناقشة نتائج الدراسة التساؤل الثاني
يتضح من الجدول رقم ) (٥أن قيمة "ت" المحسوبة اقل من قيمة "ت" الجدولية في الدرجة
الكلية للمقياس ،وھذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحص ائية فيھ ا تع زى لمتغي ر المرك ز
)حراس المرمى – العبي األجنحة والدائرة( .ويعزو ذلك الباحث إلى أن األلعاب الجماعية تعتم د
على األداء الجماعي وتماسك الفريق بغ ض النظ ر ع ن مرك ز اللع ب .وكلم ا ك ان المن اخ النفس ي
ايجابي أنعكس بالفائدة على الفريق الرياضي ككل.
وتتف ق نت ائج الدراس ة الحالي ة م ع نت ائج دراس تي ج ابر ) ،(٢٠٠٩-٢٠٠٨ودراس ة أدم
) (٢٠٠٨ف ي ع دم وج ود ف روق دال ة إحص ائيا تبع ا لمتغي ر المرك ز ،وذل ك الن ھ ذه الدراس ات
تناولت بالبحث والدراسة األلعاب الجماعية فقط ال غير.
وال تبدو ھذه النتيجة مثيرة للدھشة  .فوفقا لـ ) (Dahdal et al 1999يدرك الالعب ون ف ي
المستويات العليا مناخ أنديتھم على أنه يتوجه نحو التفوق ال اإلجادة.
ويشير أبو عبيه ) (١٩٧٩إن نجاح الفريق وتحقيقه للھدف من قيام ه كوح دة مترابط ة تجم ع
إفراده مي ول متقارب ة يتوق ف عل ى م دى تع اون ھ ؤالء األف راد داخ ل نط اق الخط ة الموض وعية.
وحتى يتم ھذا التعاون على أكمل وج ه يج ب عل ى ك ل ف رد م ن أف راد ھ ذا الفري ق إن يق وم بتنفي ذ
المسؤوليات الملقاة على عاتقه بتنفيذ سليم وفي الوقت المناسب.
مناقشة نتائج الدراسة التساؤل الثالث
يتضح من الجدول رقم ) (٦أن قيمة "ت" المحسوبة اقل من قيمة "ت" الجدولية في الدرجة
الكلي ة للمقي اس ،وھ ذا ي دل عل ى ع دم وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية فيھ ا تع زى لمتغي ر الي د
)اليمنى  -اليسرى( ويرجع الباحث ذلك إل ى أن س ر التف وق والنج اح ف ي رياض ة ك رة الي د يعتم د
عل ى الس مات والخص ائص النفس ية الت ي يتمي ز بھ ا الالعب ين ،وذل ك م ن خ الل المن اخ النفس ي
للفريق.
وتتف ق نت ائج الدراس ة الحالي ة م ع نت ائج دراس تي ج ابر ) ،(٢٠٠٩-٢٠٠٨ودراس ة أدم
) (٢٠٠٨في عدم وجود فروق دالة إحصائيا في متغي ر الي د والق دم المس تعملة .وذل ك ألن النج اح
والفوز في المباريات يعتم د بالدرج ة األول ى عل ى المن اخ النفس ي للفري ق ،بغ ض النظ ر ع ن الي د
والقدم المستعملة.
ولضمان الوص ول إل ى المزي د م ن العالق ات والتف اعالت االجتماعي ة ف ي الفري ق الرياض ي
ينبغي اختيار الالعبين الممي زين وف ي نف س الوق ت ال ذين يس تطيعون التفاع ل مع ا بدرج ة كبي رة.
وف ي ض وء ذل ك ب رزت أھمي ة التع رف عل ى نوعي ة التف اعالت والعالق ات ،وبص فة خاص ة
التفاعالت والعالقات االجتماعية بين الالعبين ف ي الفري ق الرياض ي الواح د وض رورة تقي يم ھ ذه
التفاعالت بصورة علمية )عالوي.(١٩٩٨ ،
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النتائج والتوصيات
في ضوء النتائج التي أسفرت عنھا الدراسة يمكن استنتاج التالي
 .١أظھرت نتائج الدراسة إلى أن المناخ النفسي لفرق كرة الي د يتمي ز بالمن اخ النفس ي االيج ابي
بدرجة كبيرة حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة لديھم إلى ).(%٧٧.٥
 .٢ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المناخ النفسي لفرق كرة الي د وعالقت ه بانج ازھم ف ي
ال دوري الممت از ف ي فلس طين تع زى لمتغي ر المرك ز )ح راس المرم ى – العب ي األجنح ة
والدائرة(.
 .٣ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المناخ النفسي لفرق كرة الي د وعالقت ه بانج ازھم ف ي
الدوري الممتاز في فلسطين تعزى لمتغير اليد المستخدمة )اليمنى – اليسرى(.
التوصيات
في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج فإن الباحث يوصي بالتالي
 .١االھتم ام بمعالج ة الش للية )االنتم اءات السياس ية( ألنھ ا ت ؤثر ت أثيرا س لبيا عل ى الفري ق
الرياضي.
 .٢يجب التركيز على المظاھر والجوانب اإليجابية التي يتميز بھا الفريق.
 .٣يجب العمل على تجنب وجود الجماعات الفرعية المضادة لتماسك أو جاذبية الجماعة.
 .٤ضرورة إجراء دراسات لمعرفة المناخ النفسي لأللعاب الرياضية المختلفة.
المراجع العربية واألجنبية


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



إس ماعيل ،ھوي دا" .(٢٠٠٥ ).تماس ك الفري ق وعالقت ه بالعالق ات االجتماعي ة واتجاھ ات
العب ي المنتخ ب الق ومي لك رة الي د ف ي ض وء نتائج ه ب دورة أثين ا  ."٢٠٠٤المجل ة العلمي ة
للتربية البدنية والرياضة.(٤٤) .



العقيلي ،حمزة .وآخرون" .(٢٠٠٧) .المناخ اإلداري السائد بين مديري الش باب والع املين
في م ديريات الش باب والمراك ز الش بابية ف ي إقل يم الش مال ف ي األردن" .ملخص ات الم ؤتمر
العلمي الدولي الثاني .كلية التربية الرياضية .جامعة اليرموك .األردن.



الشافعي ،حسن" .(١٩٩٧) .المسئولية ف ي المنافس ات الرياض ية" .المحلي ة والدولي ة .منش أة
المعارف .اإلسكندرية .مصر.
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الخ ولي ،أم ين" .(١٩٩٦) .الرياض ة والمجتم ع" .ع الم المعرف ة سلس لة ثقافي ة ش ھرية
يصدرھا المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب .(٢١٦) .الكويت.



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



جابر ،رمزي" .(٢٠٠٩) .مدى تماسك وتفاعل العبي فرق ك رة الق دم ف ي فلس طين" .مجل ة
جامعة الخليل للبحوث.١٣٨ -١٢١ .(١)٤ .



ج ابر ،رم زي" .(٢٠٠٨) .م دى تماس ك العب ي ك رة الق دم وعالقت ه بانج ازھم ف ي ال دوري
الفلسطيني الممتاز" .مجلة القاسية لعلوم التربية الرياضية.(٣) .



راتب ،أسامة .(٢٠٠٤) .تدريب المھارات النفسية في المجال الرياضي .دار الفكر العرب ي.
القاھرة .مصر.



سكر ،ناھ د .(٢٠٠٢) .عل م ال نفس الرياض ي ف ي الت دريب والمنافس ة الرياض ية .دار الثقاف ة
للنشر .عمان .األردن.



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



ع الوي ،محم د .(٢٠٠٤) .م دخل ف ي عل م ال نفس الرياض ي .ط. ٤مرك ز الكت اب للنش ر.
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 ،حسن .(١٩٩٨) .موسوعة االختبارات النفسية .ط .١مركز الكتاب للنشر .الق اھرة.
مصر.



عالوي ،محمد .(١٩٩٨) .سيكولوجية الجماعات الرياضية .مرك ز الكت اب للنش ر .الق اھرة.
مصر.



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



عالوي ،محمد .(١٩٩٤) .علم النفس الرياضي .ط .٩دار المعارف .القاھرة .مصر.



عب د الحمي د ،غ ادة" .(٢٠٠٨) .بن اء مقي اس المھ ارات االجتماعي ة للم دربين" .الم ؤتمر
اإلقليم ي الراب ع للمجل س ال دولي للص حة والتربي ة البدني ة والت رويح والرياض ة والتعبي ر
الحركي لمنطقة الشرق األوسط" .كلية التربية الرياضية بابو قير .اإلسكندرية .مصر.
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عب د الحف يظ ،إخ الص .وب اھي ،مص طفى .(٢٠٠٤) .االجتم اع الرياض ي .ط .٢مرك ز
الكتاب للنشر .القاھرة .مصر.



عبد الحفيظ ،إخالص .ومصطفى ،باھي .(٢٠٠١) .االجتماع الرياضي .ط .١مركز الكت اب
للنشر .القاھرة .مصر.



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



فوزي ،أحمد .(٢٠٠٣).سيكولوجية التعلم الحركي ف ي المج ال الرياض ي .منش أة المع ارف.
مصر.



فوزي ،أحمد .وبدرالدين ،ط ارق .(٢٠٠١) .س يكولوجية الفري ق الرياض ي .ط .١دار الفك ر
العربي .القاھرة .مصر.



كاشف ،عزت .(١٩٩١) .اإلعداد النفسي للرياضيين .دار الفكر العربي .القاھرة .مصر.



لبي ب ،ھب ه" .(٢٠٠٨) .مھ ارات االتص ال واالس تماع ل دى م دربي والعب ي ك رة الي د
وعالقتھم ا بالمن اخ النفس ي للفري ق ونت ائج المباري ات" .ملخص ات أبح اث الم ؤتمر العلم ي
الدولي الثالث .كلية التربية الرياضية للبنات .جامعة الزقازيق .مصر.
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مرفق رقم )(١

عزيزي الالعب
يقوم الباحث بدراسة علمية حول "المناخ النفسي لفرق كرة اليد وعالقت ه بانج ازھم ف ي ال دوري الممت از ف ي
فلسطين" لذا نرجو من سيادتكم التك رم بمس اعدتنا بم لء االس تمارة المرفق ة والت ي تتض من ع دد م ن العب ارات الت ي
تعكس رأيك الشخصي.
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