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الطائرة في  الكرةلدى العبي والعبات االنجاز وعالقته بدافعية االجتماعي و التوافق النفسي 
  الجامعات الفلسطينية

 *عبد السالم جابر حسين .دأ.
  **أحمد فاروق عزيز نصار 

 ملخص:
لدى  االنجازوعالقته بدافعية  االجتماعيو الى مستوى التوافق النفسي  التعرفهدفت الدراسة 
 على المسحيان المنهج الوصفي ُأستخدم، و الطائرة في الجامعات الفلسطينية الكرةالعبي والعبات 

. ومن اجل الطائرة في الجامعات الفلسطينية الكرة( من العبي والعبات 20قوامها )عمدية عينة 
 Abdul)مقياس  فضاًل عن، االجتماعيو التوافق النفسي مقياس  بتصميمالباحثان جمع البيانات قام 

Reda,2005) االجتماعيو لتوافق النفسي أن مستوى ا نتائجالوأظهرت  .االنجازدافعية  لقياس ،
فروق ذات داللة إحصائية في وجود ين، و مرتفع اعينة الدراسة كانلدى  مستوى دافعية االنجازو 

ال ، وأنه تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور عينة الدراسةنفسي االجتماعي لدى مستوى التوافق ال
تبعا عينة الدراسة فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى  توجد

 عينة الدراسةدافعية االنجاز لدى فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  وجود، و لمتغير الجامعة
دافعية االنجاز داللة إحصائية في مستوى جود فروق ذات و ، و جنس لصالح الذكورتبعا لمتغير ال
وجود و ، و تبعا لمتغير الجامعة لصالح طلبة الجامعة العربية االمريكية عينة الدراسةلدى الرياضي 
عينة دالة إحصائيا بين التوافق النفسي ودافعية االنجاز لدى طردية متوسطة  إرتباطيةعالقة 
 .الدراسة

  .الطائرة الكرة، دافعية االنجاز، العبي والعبات التوافق النفسي االجتماعي لكلمات المفتاحية:ا
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Psychological - Social Compatibility and Its Relation to the Motivation 

of Achievement among Male and Female Players of Volleyball in 

Palestinian Universities 

Prof. Abdul Salam Jaber Hussein*  
**rAhmad Farouq Nassa 

 

Abstract: 
The study aimed to identify the level of psychological and social 

compatibility and its relation to the motivation of achievement among male 

and female players of volleyball in Palestinian universities. The researchers 

used the descriptive methodology on a sample of 72 volleyball players from 

both sexes in the Palestinian universities. The researchers used the measure 

of psychological and social compatibility of their design, in addition to the 

scale (Abdul Reda, 2005) to measure the motivation for achievement. SPSS 

was used in data analysis.The results of the study showed the following, the 

level of psychological and social compatibility in the study sample was 

high. The level of achievement motivation in the study sample was high. 
There were statistically significant differences in the level of psychosocial 

compatibility of the study sample according to sex variable in favor of 

males.There were no statistically significant differences in the level of 

psycho - social compatibility in the study sample according to the university 

variable. There were statistically significant differences in the level of 

achievement motivation of the study sample according to sex variable in 

favor of males. There were statistically significant differences in the level of 

motivation of mathematical achievement of the sample of the study 

according to the variable of the university in favor of the students of the 

Arab American University. The existence of a positive correlation between 

the psychological compatibility and motivation of achievement in the study 

sample. 
Keywords: psycho-social compatibility, achievement motivation, volleyball 

players. 
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 مقدمة ال
والددذل لددم تعدد  لدده  ةالطلبددالمفدداميم النفسددية المهمددة لدددى  أحدددالتوافددق النفسددي االجتمدداعي  يعددد
المهددم والفاعددل فددي التنليددل مددن ه الددر م مددن دور علددى  جماعيددةة كبددرى فددي التعلدديم فددي االلعددا  اليدداهم

فدددي المحاضدددرات  يبيحدددوا التدددت يرات السدددلبية النفسددية التدددي تحدددد ها ظددروف العمدددل الرياضدددي والتدددر 
هم فدي تطدوير ويسد دريبالتد االجتمداعي فدي مددى اسدتمرار الطلبدة فديو ويؤ ر التوافدق النفسدي ، العملية

، االمددر الددذل  ددؤدل الددى اللعددبإمكددانيتهم البدنيددة والمهاريددة والخططيددة ونوعيددة الجهددد الددذل  بذلدده فددي 
 .الالعبلدى  االداءوتطوير مستوى  ريبيةتحسين العملية التد

 علدى التخطدي  العلمدي الدذل يسدتخدم وأخيدراتطور التربية الرياضية فدي ال بلدد  يعتمدد اوال  وإن
،ومدن  ةعلدى اسدس قويده وصدلب همنومات البنداء الرياضدي وتندمد إلرساءالعلوم والمعارف بوعي كامل 

عصدور قديمدة  إلدىتمتدد  عميندةاذ لهدذا العلدم جدذور  )علم النفس االجتمداعي الرياضدي( المهمةالعلوم 
لون فدي المجدال كجزء من علم النفس العام لكنه تبلور بشكله الحالي كعلم قائم بذاته ،عندما بددء العدام
للتربيددة الفسدديولوجية، و الرياضددي االهتمددام بددالنواحي االجتماعيددة التددي اخددذت مجالهددا بجانددب النددواحي 

وتنميدددة بعددد    بهاوتهدددذ الشخصددديةفدددي مجدددال تربيدددة منومدددات  عاليدددة إمكاندددات وأنشدددطتها الرياضدددية
خدالل تفاعلده مدع  بدالنفس ورو  التعداون وهدذه تتضدح مدن والثندة والجدرأة  كالشجاعة الشخصيةالسمات 
هدا وتحمدل مسدؤولياتها تامجتماعيدة اداء مهإلايمكدن للجماعدة  لذا ال ،التي يعيش فيها البيئةنفسه ومع 

ويعد التوافق النفسدي واالجتمداعي مدن ، دون وجود عالقات اجتماعية ذاتيتهاوتخطي  انشطتها وتنمية 
مددن تلبيدده حاجددات االنسددان النفسددية اهددم المجدداالت التددي  تطلددب االهتمددام بهددا نبددرا لمددا  ترتددب عليدده 

الماديدددة واالجتماعيدددة المحدددي  بددده  والبيئدددةبدددين الفدددرد  المتبادلدددةواالجتماعيدددة وهدددو نددداتج عدددن العالقدددات 
(Anlagen,1990). 

فددي حيدداة  لمددا لدده مددن أهميددةفددي الدراسددات والبحددوا  اً كبيددر  اً حيددز النفسددي يشددغل موضددوت التوافددق 
كثيدددر مدددن  وهددددفت ،العنصدددر األساسدددي بوصدددفهخاصدددة اإلنسدددان بصدددفة عمدددة وحيددداة الالعدددب بصدددفة 

و كددل الجوانددب  شخصدديتهو ذلددب بدراسددة  الرياضدديالالعددب ضددمن المجدال  الدراسدات إلددى فهددم سددلو 
و أبعادهدددا و هددو التوافددق الدددذل  تمثددل فددي محاولدددة الالعددب اشددبات حاجاتددده  النفسدديةالملمددة بالصددحة 

والسدعي إلدى التكيدع مدع متطلباتدده ء الفريدق مدن خدالل إقامدة عالقدات مدع أعضدا االجتماعيدةو  النفسدية
الجيدددة فهددو  تصددل بمجدداالت وأبعدداد  النفسدديةعلددى تمتددع الالعددب بالصددحة  دليددلفددق انبددرا لكددون التو و 

مددا  ددرتب  مصددطلح التوافددق  وكثيددراً  للفريددقواالنتمدداء  بالحربددةلسددلو  مددن خددالل الشددعور ل ةممثلدد عد دددة
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حنيددق أو اشددبات هدددف لبددذل الجهددد و السددعي فددي سددبيل تاإلنجدداز والتددي تمثددل اسددتعداد الفددرد  بدافعيددة
الفعلددي وذلددب عددن طريددق استشددارة الالعددب الددذل تمددده  وتحنيددقالميددول إلددى حيددزه  همعددين ودخددول هددذ

الرياضددية عددن طريددق  اتددهحيلصددعوبات التددي تصددادفه فددي او  المشددكالتبددذلب  متحدددياً  الحركيددةبطاقددة 
يجدب االخدذ بعدين االعتبدار البدروف  وعليدهكدن تحنيق أفضل مستوى من أداء في أقل وقت وجهد مم

المسددار  تحد دددفددي  أهميددةلالعددب بمددا فيهددا التوافددق النفسددي االجتمدداعي الددذل لدده  واالجتماعيددة النفسددية
 هدذهسدعى تاالنجداز ولهدذا  دافعيدة زيدادةالتوافدق فدي  أهميدةوجددت دراسدات تؤكدد  إذ ،الرياضي لالعب

االنجدداز واالسدددتجابة لمتطلبدددات  بدافعيدددةلالعدددب  الجتماعيددةا النفسددديةعالقددة الجواندددب  إلبدددراز الدراسددة
 . (Avocado,2000)  الموضوت

 مشكلة الدراسة:
فددي رفددع المسددتوى واالنجدداز الرياضددي  أفددادتثددة التددي د والتعليميددة الح األكاديميددةان االنجددازات 

 ،تحددا صددفةالرياضية المختلفة بصورة عامدة لدم  األلعا العالي الذل تحنق من قبل الرياضيين في 
أشددارت الدراسددات العلميددة الحد ثددة  فنددد الرياضددية،العلددوم مجدداالت وانمددا جدداءت نتيجددة لتطددور مختلدد  

الرياضددية وعدددم الحصددول علددى نتددائج  اإلخفاقدداتكثيددرا مددن  أن إلددىاالجتماعيددة و النفسددية  فددي العلددوم
و أو أسدددرية أ عوامدددل وأسدددبا  نفسدددية كثيدددرة قدددد تكدددون شخصدددية )انفعاليدددة( إلدددىرياضدددية جيددددة ترجدددع 

 .(Salem,2000)صحية أو رياضية و يرها اجتماعية أو
وكثيدرا مدا  درتب  مفهدوم دافعيدة االنجداز فدي المجدال الرياضدي بدالتوافق النفسدي االجتمداعي فهدي 
ندددرة مالرغبدة المسددتمرة للسددعي إلدى النجددا  وانجدداز أعمددال صدعبة والتغلددب علددى العقبدات بكفدداءة وأقددل 

 .األداءبتفضل مستوى من من الجهد والوقت  ةممكن
للوصدددول الدددى  خصدددائف نفسدددية واجتماعيدددة خاصدددة بهدددم  نبغدددي تفهمهدددا للطلبدددة الالعبدددينان و 

وان عدددم تفهددم هددذه المراحددل التددي يمددرون بهددا والتغييددرات الحيويددة والنفسددية وكددذلب  ،االنجداز الرياضددي
العبدي  ل هدذا  تطلدب مدنكدو  ،وصعوبة الحياة  ؤدل الدى نتدائج سدلبية ،التغيرات السريعة في المجتمع

توافددق نفسددي اجتمدداعي مددن اجددل مواجهددة هددذه الضددغو  ممددا  مان يكددون لددد هالطددائرة  الكددرةوالعبددات 
 منفسدهأل الالعبدين ؤدل الى حالة من التنلب االنفعالي المستمر وهدذا بددوره  دؤدل الدى اخدتالف نبدرة 

التوافددق النفسددي  فدديئددم  ددؤ ر فددي حالددة صددرات دا مممددا يجعلهدد ملالخددرين ونبددرة االخددرين لهدد مونبددرته
 الكدرة لالعبدي والعبدات، ومدن خدالل متابعدة الباحدث المسدتمرة التددريبخالل فترة  لالعبيناالجتماعي 

ان هندا  حاجدة  د  مدنهم وُجد فضاًل عن العالقدة ببعضدهملهم  هومراقبتفي الجامعات الفلسطينية  طائرةال
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وقدد تدؤدل الدى تراجدع مسدتوياتهم  لبدةة تحددا للطكونه ظداهر   هملد  لدراسة التوافق النفسي االجتماعي
فدي  ومن خدالل خبدرة الباحدث كمحاضدر للتربيدة الرياضدية ،هم بعملية التدريبيتالر م من استمرار على 

علددى  الباحددث عد ددد مددن االنديددة وبعددد اطددالتوعملددي كمدددر  فددي  جامعددة فلسددطين التننيددة خضددورل 
 ظهرت مشكلة الدراسة. االد  النبرل 

  :دراسةتساؤالت ال
الطدددائرة فدددي الجامعددددات  الكددددرةلدددددى العبدددي والعبدددات االجتمددداعي و التوافددددق النفسدددي مدددا مسدددتوى  .0

 الفلسطينية؟

الطددددائرة فددددي الجامعددددات  الكددددرةمددددا مسددددتوى دافعيددددة االنجدددداز الرياضددددي لدددددى العبددددي والعبددددات  .0
 الفلسطينية؟

التوافدددق ( فدددي مسدددتوى α ≤ 2.20هدددل توجدددد فدددروق ذات داللدددة احصدددائية عندددد مسدددتوى الداللدددة ) .3
الطدائرة فدي الجامعدات الفلسدطينية تعدزى لمتغيدرل  الكدرةالنفسي االجتمداعي لددى العبدي والعبدات 

 ؟الجنس والجامعة
( فدددي دافعيدددة االنجددداز α ≤ 2.20) هدددل توجدددد فدددروق ذات داللدددة احصدددائية عندددد مسدددتوى الداللدددة .4

متغيددرل الجددنس الطددائرة فددي الجامعددات الفلسددطينية تعددزى ل الكددرةالرياضددي لدددى العبددي والعبددات 
 ؟والجامعة

بددين التوافددق النفسددي  (α ≤ 2.20ذات داللددة احصددائية عنددد مسددتوى الداللددة ) عالقددةهددل توجددد  .0
الطددددائرة فددددي الجامعددددات  الكددددرةاالجتمدددداعي ودافعيددددة االنجدددداز الرياضددددي لدددددى العبددددي والعبددددات 

 ؟الفلسطينية
 الدراسة:أهداف 

الطدائرة فدي الجامعدات  الكدرةعبي والعبدات التعرف الى مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى ال .0
 الفلسطينية.

 فدي الجامعداتالطدائرة  الكدرةالتعرف الدى مسدتوى دافعيدة االنجداز الرياضدي لددى العبدي والعبدات  .0
 الفلسطينية.

الطددائرة  الكددرةالتعددرف الددى الفددروق فددي مسددتوى التوافددق النفسددي االجتمدداعي لدددى العبددي والعبددات  .3
 ا لمتغيرل الجنس والجامعة.في الجامعات الفلسطينية تبع
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الطدددائرة فددددي  الكدددرةالتعدددرف الدددى الفدددروق فدددي دافعيدددة االنجددداز الرياضدددي لددددى العبدددي والعبدددات  .4
 الجامعات الفلسطينية تبعا لمتغيرل الجنس والجامعة.

الطدددائرة فدددي  الكدددرةالجتمددداعي لددددى العبدددي والعبدددات التعدددرف الدددى العالقدددة بدددين التوافدددق النفسدددي ا .0
 .الجامعات الفلسطينية

 أهمية الدراسة:
 :يأتيتكمن أهمية الدراسة فيما 

طلبة الجامعات الفلسطينية  التي تناولتعلم الباحث  في حدودكونها من الدراسات النادرة ل  .0
 جامعة والمنارنة بين اإلناا والذكور.

في إجراء دراسات أخرى مشابهة على األلعا    ؤمل من الدارسة الحالية االستفادة منها .0
 .ألخرى الرياضية ا

االستفادة من نتائج الدراسة الحالية في تنمية المهارات النفسية واالجتماعية وذلب من خالل  .3
 اعداد برامج علمية مدروسة.

 مصطلحات الدراسة
الجانددب الكيفددي مددن العالقددات بتندده  ( Alnageeb,1990) : عّرفددهاالجتمدداعيو النفسددي  التوافددق

جمددالي لضوضددات النفسددية ويسددهل أو يعددوق االنشددطة الشخصددية المتبادلددة الددذل  تجلددى بدده كمجمددوت ا
 المنتجة والتطور الشامل للفرد داخل الجماعة .

 قالجيدددد وتحنيددد األداء فددديهدددا   الرغبدددة تنب (Allawi,1998) عدددالول  هدددافعر : االنجددداز دافعيدددة
 من المكونات المهمة للنجا . ف الذاتي الذل  وجه السلو  وُيعدوهو الهدجا ، نال

 ة:محددات الدراس
 الطائرة في الجامعات الفلسطينية )الضفة الغربية(. الكرةالعبي والعبات  محدد البشرل:ال .0

خضدورل، جامعدة النجدا   –أقسام النشا  الرياضي في جامعدة فلسدطين التننيدة  المحدد المكاني: .0
 الوطنية، الجامعة العربية االمريكية.

 0/00/0202ولغايددة  0/02/0202بددين اجريددت الدراسددة فددي الفتددرة الواقعددة مددا  المحدددد الزمدداني: .3
 .0202/0209االول من العام الدراسي الدراسي في الفصل 
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 إشتمل األد  النبرل على الموضوعات اآلتية:: النظري  اإلطار
 التوافق النفسي واالجتماعي

والتضدامن وهدذه كلهدا تندار  المصدطلح  المشداركة،و  والمدؤازرة،التوافق في اللغة يعني االنسدجام 
واجتمات الكلمة، فهدي نقدي  التخدال ، والتندافر،  والتنار ،ويعني التآل  ( Conformityنكليزل )اال

وفددي علددم الددنفس يعددد التوافددق مددن المفدداميم  والتصدادم وهددي  يددر االتفدداق الددذل يعنددي المطابنددة التامدة.
ندا  مدن  درى وه .(Bick,2004)وتفسديره المركزية فيده وهدو المفهدوم األكثدر شديوعًا وتبياندًا فدي فهمده 
( فدي تعريفده لعلدم الدنفس   انده العلدم Munnان التوافق هو علدم الدنفس بتسدره، اذ يشدير العدالم مدونن )

 .(Shammari,1997)الحي. الذل  هتم بالعمليات التوافقية العامة للكائن 
رد والتوافدق فددي الدراسدات النفسددية هدو تلددب العمليدة المتفاعلددة والمسدتمرة )د ناميكيددة( يمارسدها الفدد

توافنددًا مدع بيئتده، ومددع  أكثدراالنسداني شدعوريًا او ال شدعوريًا، والتددي تهددف الدى تغييددر السدلو  ليصدبح 
وسدعيدًا فدي بيئتده سدواء كاندت  لدوافعده،متطلبات دوافعه، وبذلب يصبح الفرد راضديًا عدن نفسده مشدبعًا 

 مالصددحية أ مالتربويددة أ مأ االجتماعيددة مالنفسددية أ مي ظروفهددا المناخيددة أو الثنافيددة أالبيئددة طبيعيددة فدد
 .(Hashemi,1986) الصناعية
( الددى ان االفددراد يميلددون الددى االحتفددا  Muror and Klluchho) وكددال  هددون مددورار  أشددارو 

الصرات صفة مالزمة لكل سلو ، أل ان كل فعل مهما كدان مريحدًا  إن إالبحالة من االتزان الداخلي، 
يمكددن ان تحدددا صددورة مددن صددور التوافددق )خفدد   فتندده يشددمل بعدد  التضددحيات او الخسددائر فددال

ويكون هنا  نوت من انعدام التوافق   زيادة التوتر  وال تتعارض هذه الحقينة بتل حدال مدن  أالالتوتر( 
اقددل  إالاالحددوال مددع االفتددراض النائددل بددتن االفددراد يميلددون الددى انتندداء اشددكال التوافددق التددي ال تحمددل 

ى تكامدل وبعبدارة اخدرى فدان التوافدق عبدارة عدن   محصدلة قدوى صرات ممكن أل التي تدؤدل الدى اقصد
والفرص المتاحة له في البيئة وال يمكدن لعدالم الدنفس ان  وإمكانياتهعد دة متصارعة بين الفرد وبيئته ، 

 .  (Al-Zahrani,2005)  درس االنسان ان لم  نبر الى التوافق كونه لحبة توازن بين الجانبين 
علدى اقامدة عالقدات اجتماعيدة مثمدرة وممتعدة،  المنددرةم التوافدق يعندي وهندا  مدن  درى ان مفهدو 

علددى العمددل  المندددرةندددرة الفددرد علددى الحددب والعطدداء هددذا مددن ناحيددة، ومددن ناحيددة اخددرى هددو متتسددم ب
 Abdul) المنددددتج الفعددددال الددددذل يجعددددل الفددددرد  رمددددز الددددى حالددددة معينددددة مددددن النضددددج يصددددل اليهددددا

Hamid,1994). 
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لفددرد علددى التوفيددق بددين دوافعدده المتصددارعة توفينددًا  رضدديها جميعددًا ارضدداًء ندددرة اموالتوافددق هددو 
 وإمكاناتهدامتزنًا، وهو ايضًا مفهوم يشدير الدى محصدلة لعالقدة جدليدة بدين الدذات بكدل خبراتهدا السدابنة 

العنليددة النفسددية وطموحاتهددا، والعناصددر، والمعطيددات الموضددوعية كمددا  دددركها االنسددان فددي المواقدد  
 .  (Lami,2002) المختلفة
 االنجاز:دافعية 

اكتسددب مفهددوم الدافعيددة اهتمامددا متميددزا مددن المعنيددين بدراسددة االنسددان والمتعدداملين معدده ويرجددع 
، لدذا فندد هده فدي ان واحدد نحدو اتجاهدات محدددةالفرد بدوافع متعددة تثيره وتحركه وتوج رتباطيةذلب إل

  فيه.بذلب السلو  والتحكم تم استخدامه لتفسير سلو  االنسان في محاولة للتنبؤ 
نصدددد بمصدددطلح دافعيدددة االنجددداز بتنهدددا   عمليدددة اسدددتثارة السدددلو  والمحافبدددة عليدددة لتحنيدددق يُ و 
عنددي بهددا   الرغبددة والسددعي للتغلددب علددى الصددعوبات والعوائددق توكددذلب ، (Abojado, 2000)هدددف 

 (.Salem, 2000)لتحنيق النجا  في االداء   
هو االستثارة التي تحددا لسدلو  الالعدب او قدد تكدون   حاجدة  ان أساس عملية دافعية االنجاز

والميددل الددى  الصددعبة،لدددى الفددرد للتغلددب علددى العقبددات والنضددال مددن اجددل السدديطرة علددى التحددديات 
والعمددل بمواظبددة شددد دة ومثددابرة مسددتمرة  تحقينهددا،وضددع مسددتويات مرتفعددة فددي االداء والسددعي نحددو 

(“Zakari,1993). 
دافعية االنجداز عبدارة عدن قدوة تدؤ ر وتسدتثير سدلو  الالعدب لمواجهده أن  ثانمن هنا  رى الباح

 العالية.التحديات الرياضية والتغلب عليها من خالل التصميم والمثابرة لتحنيق المستويات 
فاندده يصددن  كدددافع  مندراتددهامكانياتده و  بإشددباتوعنددما  نصددب دافددع اإلنجدداز علدى اهتمددام الفددرد 

في هذه الحالدة دافعدًا اجتماعيدًا  هُ ن عدهتمام مركزًا على المنافسة بين األفراد فيمكللنمو أما إذا كان اال
(Alnageeb,1990). 

دافعيددة االنجدداز تتولددد لدددى الفددرد منددذ الطفولددة وتبدددأ تنمددو وتتطددور اعتمددادا  ويبدددو أن خصيصددة
لعامدل االساسدي فدي ا ُيعددانن  فضاًل عن دور الوالد ن اللدذعلى البروف البيئية وما  ؤ ر في سلوكه 

توجيده الطفدل نحدو السددلو  المناسدب والرغبدة واالصدرار فددي تحنيدق النجدا  مدن اجددل مسدتنبل جيدد لددذا 
دافعيددة االنجدداز المحددر  االساسددي لشخصددية الفددرد وسددلوكه مددن خددالل االصددرار والمثددابرة  ُعددديمكددن 

 االفراد.والتنافس لتحنيق أفضل مستوى ممكن بين 
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نددد األفددراد تختلدد  مثلمددا تختلدد  النشدداطات فددي طبيعددة التحدددل الددذل إن قددوة الدددافع لزنجدداز ع
مددل كددل عوا االعتبدار فدديخدذ ؤ ر عدن هددذا الددافع لددذلب  نبغددي أن نللتعبيدد الدذل تندمددهتفرضده والغددرض 

تفسددير قددوة دافددع اإلنجدداز بالنسددبة لفددرد معددين  واجدده تحددديًا  ةحاولددمالشخصددية وعوامددل البيئددة عندددما 
مكن للفرد نفسه أن يكون مدفوعًا بصورة أقوى لزنجاز فدي وقدت معدين سياسدًا محددًا في حالة محددة ي

علددى وقددت حخدددر حتددى عنددددما يكددون فدددي معبددم البدددروف ميددااًل علدددى وجدده العمدددوم لتحنيددق منجدددزات 
 من اآلخرين. أكثرلزنجاز 

 الدراسات السابقة:
مارسة التربية هدفت إلى استكشاف التوافق النفسي ودافعية م( (Belaid,2017 بليد دراسة

الرياضية لبع   انويات بلدية الممارسين للتربية البدنية و  طلبةالبدنية والرياضية لدى عينة من 
الرياضية في ما يخف توافنهم الممارسين للتربية البدنية و  الطلبةبين  الفروق التعرف على و  المسيلة،

هل توجد عالقة دالة  .يميالنفسي ودافعيتهم للممارسة حسب متغيرات الجنس و المستوى التعل
، الطور الثانول  طلبةإحصائيا بين التوافق النفسي ودافعية ممارسة التربية البدنية والرياضية لدى 

من  (0202)، اختيروا بطرينة عشوائية طبقية من مجموت طالياً ( 020)واشتملت عينة الدراسة على 
ي لغرض الوصول إلى العالقة و المنهج الوصف، واتبع الباحث %02مجتمع الدراسة أل بنسبة 

ال توجد الدراسة الى انه توصلت و  ز،مقياس دافعية االنجاتداة   مقياس التوافق النفسي   و استعان ب
، الطور الثانول باختالف الجنس طلبةفي التوافق النفسي لدى  الطلبةفروق ذات داللة إحصائية بين 

الطور الثانول  طلبةفي التوافق النفسي لدى  بةالطلفروق ذات داللة إحصائية بين  وكذلب عدم وجود
لدافعية ممارسة  الطلبةفروق ذات داللة إحصائية بين  ، وعدم وجودباختالف المستوى الدراسي

ذات داللة إحصائية ، ووجود عالقة التربية البدنية والرياضية في المرحلة الثانوية باختالف الجنس
  .دنية والرياضية في المرحلة الثانوية باختالف المستوى الدراسيلدافعية ممارسة التربية الب الطلبةبين 

، الطائرة الكرةتعرف مستوى التوافق النفسي لالعبي ( هدفت إلى Abd, 2015) عبد دراسة
العالقة بين مستوى التوافق النفسي  إلىلتعرف ، واالطائرة الكرةمستوى )المهارات النفسية( لالعبي و 

على عينة من طال  السنة الدراسية  الدراسة توقد اجري، الطائرة الكرةي والمهارات النفسية لالعب
، وتم استخدام ( طالباً 22الثالثة في كلية التربية الرياضية بالجامعة المستنصرية وكان عددهم )

وجود فروق معنوية  في  ، وتوصلت الدراسة إلىمقياس المهارات النفسية، و مقياس التوافق النفسي
وجود فروق معنوية في مستوى المهارات النفسية  ، وكذلبالطائرة الكرةالنفسي لالعبي  مستوى التوافق
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على االسترخاء لمقياس  المندرةمعنوية بين بعد إرتباطية ظهرت عالقة ، و الطائرة الكرةلالعبي 
ظهرت عالقة ،  كما المهارات النفسية والبعد األسرل واالجتماعي والرياضي لمقياس التوافق النفسي

معنوية بين بعد الثنة بالنفس والبعد الصحي والجسمي والرياضي لمقياس التوافق النفسي  إرتباطية
معنوية بين بعد دافعية االنجاز الرياضي  إرتباطيةظهرت عالقة ، و وابعاد مقياس المهارات النفسية

 .لمقياس المهارات النفسية والبعد األسرل واالجتماعي لمقياس التوافق النفسي
مددددى التوافدددق النفسدددي إلدددى التعدددرف  إلدددى( دراسدددة هددددفت Al-Dahiri,2014) الدددداهرل  أجدددرى 

 اإلحصدائيةالفدروق  إلدىمع البيئة الجامعية ، والتعدرف  اإلسالميةاالجتماعي لدى طلبة جامعة العلوم 
، اسدددتخدم اسدددة )الندددوت االجتمددداعي، الكليدددة(فدددي مددددى التوافدددق النفسدددي االجتمددداعي تبعدددا لمتغيدددرات الدر 

ندة الدراسدة الوصدفي فدي الدراسدة ، كمدا واسدتخدم االسدتبيان كدتداة لجمدع البياندات ، وتكوندت عي المنهج
فسددي لدددى طلبددة مدددى التوافددق االجتمدداعي الن أن، وأظهددرت نتددائج الدراسددة  وطالبددة اً ( طالبدد002مددن )

، كمدددا يلمجدددال النبددول والتسدددج األخيدددرةمجددال المكتبدددة وبالمرتبددة  األولدددىبالمرتبدددة  بالنسددبة للبيئدددة جدداء
، عي لددى الطلبدة تبعدا لمتغيدر الجدنسوأظهرت  النتائج عدم وجود فدروق فدي التوافدق النفسدي واالجتمدا

 .  اإلنسانيةووجود فروق في التوافق النفسي االجتماعي تبعا لمتغير الكلية ولصالح طلبة الكليات 
االجتماعيدة معرفدة العالقدة بدين القديم  إلدى( دراسة هددفت Al-Jamoui,2013) الجمول  أجرى و 

لطبيعدددة  همتدددءاسدددتخدم المدددنهج الوصدددفي لمالو  الجدددامعي،والتوافدددق النفسدددي االجتمددداعي لددددى الطالدددب 
مدن طلبدة  طدال ( 020وتكونت عينة الدراسة من ) البيانات،واستخدم االستبيان كتداة لجمع  الدراسة،

، م بالطريندددة العشدددوائيةاختيدددارهالسدددنة الثالثدددة والثانيدددة بمعهدددد العلدددوم االجتماعيدددة بجامعدددة الدددوادل تدددم 
 أنكمدا  االجتمداعي،القيم االجتماعيدة لددى طلبدة الجامعدة تدرتب  بتدوافنهم النفسدي  النتائج أنوأظهرت 
   .جتماعية ال ترتب  بجنس الطلبةالقيم اال

( هدددف الدراسددة للتعددرف الدى العالقددة بددين التوافددق النفسددي Shammari,2012) الشددمرل  دراسدة
دى طال  كلية التربيدة الرياضدية امدا فدروض البحدث فندد افتدرض الباحدث االجتماعي ومركز الضب  ل

معنوية بين التوافق النفسي االجتماعي ومركز الضدب  لددى طدال  كليدة التربيدة  إرتباطيةجود عالقة و 
سددتخدم المددنهج الوصددفي باألسددلو  المسددحي البحددث وإجراءاتدده الميدانيددة فنددد أُ  الرياضددية، أمددا منهجيددة
أمدا عدرض النتدائج وتحليلهدا  ،مقياس التوافدق النفسدي ومقيداس الضدب  ُأستخدموقد  لحل مشكلة البحث

معنويدة بدين التوافدق النفسدي االجتمداعي  إرتباطيةومناقشتها فند ظهرت من خالل النتائج وجود عالقة 
 ومركز الضب .
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 واإلجراءات:الطريقة 
 منهج الدراسة:
متددده ال دددراض نبدددرا لمالء إرتبدددا ه صدددور  بإحددددىالمدددنهج المسدددحي الوصدددفي الباحدددث  ُأسدددتخدم

 .الدراسة
 مجتمع الدراسة:

الطائرة في الجامعات الفلسطينية )الضدفة  الكرةتكون مجتمع الدراسة من جميع العبي والعبات 
والعبدة  اً بد( الع002والبدال  عدددهم )الغربية(، والمسجلين في االتحاد الرياضي للجامعدات الفلسدطينية 

 .0202/0209 دراسيلعام الاالول من ا الدراسي للفصل
 :عينة الدراسة

الطدائرة فدي الجامعدات الفلسدطينية قوامهددا  الكدرةاجريدت الدراسدة علدى عيندة مدن العبدي والعبدات 
 .من مجتمع الدراسة (%02تم اختيارها بالطرينة العمدية والتي تمثل ما نسبته )والعبة  اً بالع( 20)

 اسة:الدر  أداة
 اداتين وهما: اشتملت الدراسة الحالية على  
أداة التوافدددق النفسدددي االجتمددداعي: قدددام الباحدددث بتصدددميم أداة الدراسدددة بعدددد االطدددالت علدددى األد   .أ

التربددول والمتمثددل فددي الدراسددات السددابنة التددي تناولددت موضددوت التوافددق النفسددي االجتمدداعي مثددل 
 00ن النهائيددة مدد اتكونددت  أداة الدراسددة فددي صددورته فنددد(، Shammari,2012) الشددمرل  دراسددة

فندرات، وتتطلدب  خمسفنرة تم صيا تها باالتجاه االيجابي  بعد اجراء صدق المحكمين واستبعاد 
درجددات،  0: )موافددق بدرجددة مرتفعددة جدددا يددتتياالسددتجابة عليهدداعلى سددلم ليكددرت الخماسددي كمددا 

درجددات،  يددر موافددق بدرجددة مرتفعددة  3درجددات،موافق بدرجددة متوسددطة  4موافددق بدرجددة مرتفعددة 
  ير موافق بدرجة مرتفعة جدا  درجة واجدة(.، درجتين

المعددد  الرياضدي مقيداس دافعيدة االنجداز مقيداس دافعيدة االنجداز الرياضدي: قدام الباحدث باسدتخدام . 
 إذالددذل تددم تطبيندده فددي البيئددة العراسيددة و  ،(Abdul Reda,2005) عبددد الرضددا مسددبنا مددن قبددل

علددى سددلم وتتمثددل االسددتجابة عليهددا  بيفنددرة تددم صدديا تها باالتجدداه االيجددا 30المقيدداس مددن تكددون 
تنطبدق عليده بدرجدة متوسدطه  ،درجدات 4تنطبدق عليده بدرجدة كبيدرة ) :يدتتيكمدا  استجابي رباعي

  (.ال تنطبق عليه درجة واحدة ،درجة 0تنطبق عليه بدرجة قليلة ، درجات 3
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 الشروط العلمية ألداتي الدراسة:
 الصدق: 

الطدددائرة فدددي  الكدددرة تي االجتمددداعي لددددى العبدددي والعبدددافيمدددا  تعلدددق فدددي مقيددداس التوافدددق النفسددد
وذلددب مددن خددالل  )البدداهرل )صدددق المحكمددين الصدددقخدام تقددام الباحددث باسدد الفلسددطينيةالجامعددات 
تكددون  فندداالختصداص فدي مجدال التربيدة الرياضدية  وأصدحا علدى مجموعدة مدن ذول الخبدرة  عرضده

فنددرة  00المقيداس فدي صددورته النهائيدة مدن  تكدون  حددينفندرة فدي  32مدن  األوليددةالمقيداس فدي صدورته 
الدددداخلي وذلدددب  اإلتسددداقمدددن ذلدددب قدددام الباحدددث باسدددتخدام صددددق  وللتتكددددفندددرات  خمدددس اسدددتبعاد بعدددد

 - %22القدديم مدا بددين ) تتراوحد إذبيرسدون بدين كددل فندرة مدع الدرجددة الكليدة  إرتبددا باسدتخرا  معامدل 
   .ألجلهق لما وضع االختبار صاد أنوهذا  دل وكانت دالة احصائيا ( 92%

الدداخلي وذلدب باسددتخرا   االتسداققدام الباحدث باسدتخدام صدددق فنددد دافعيدة االنجداز  أمدا مقيداس
( وهدذا %22- %02تراوحدت القديم مدا بدين ) إذالكليدة  الدرجةبيرسون بين كل فنرة مع  إرتبا  لمعام

 .ألجله دل على ان االختبار صادق لما وضع 
 الثبات: 

اإلتسداق الدداخلي باسدتخدام المقياسيين قدام الباحدث باسدتخرا  معامدل  باتمن  من اجل التحنق 
( لمقياس التوافق النفسي االجتماعي، في حدين بلد  معامدل 2.29كانت سيمته ) معادلة كرونباخ الفا إذ

( وهددذه القدديم تدددل علددى ان المقياسدديين علددى درجددة 2.22الثبددات لمقيدداس دافعيددة االنجدداز الرياضددي )
 الدراسة.ات ويصلحان للتطبيق في البيئة الفلسطينية ويفيا أل راض عالية من الثب
 نتائج الدراسة

ما مستتوى التوافتق النفستي االجتمتاعي  :والذي ينص على األول لتساؤلالنتائج المتعلقة با
 الطائرة في الجامعات الفلسطينية؟ الكرةلدى العبي والعبات 
ات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة ومسددتوى تددم اسددتخرا  المتوسدط التسددا ل االوللزجابدة عددن 

رقدم الجددول و  الفلسدطينية،الطائرة في الجامعدات  الكرةالعبات فق النفسي االجتماعي لدى العبي و التوا
  بين ذلب. (0)

 (AL-Otaibi,2012) العتيبي وبناء على دراسةتسا ل الدراسة الثاني جل تفسير نتائج أمن و 
(، اعتمدت المتوسطات الحسابية، وذلب من خالل تحد د Al-Salami,2008) السالمي ودراسة

-0( والنسمة على أقصى درجة على النحو اآلتي:0( وأدنى درجة )0المدى بين أقصى درجة )
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 واألوزان النسبية وبذلب يكون التدر  ،4.02=2.22-0)طول الفئة(، مثال:  2.22=4/0، 4=0
 للتفسير على النحو اآلتي:

 جدا.مرتفعة  درجات درجة 0 -4.20 -
 .مرتفعةدرجة  4.02أقل من  -3.40 -
 درجة متوسطة. 3.42أقل من  - 0.02 -
 .منخفضةدرجة  0.02أقل من -0.22 -
 جدا. منخفضةدرجة  0.22اقل من  -
فق النفسي االجتماعي لدى العبي مستوى التواو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 1جدول)ال

 جامعات الفلسطينية مرتبة تنازلياالطائرة في ال الكرةالعبات و 
المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى  المعياري 

 مرتفع 8682. 4.25 اعمل على تكوين عالقات جد دة مع زمالئي في الفرق االخرى. 0 0

 مرتفع 1.061 4.21 اشعر باالرتيا  عندما اشار  مع زمالئي الالعبين. 2 0

 مرتفع 9142. 4.15 زمالئي الطال  بما هو صحيح.اصغي لرأل  0 3

 مرتفع 1.105 4.07 اعتذر لو اخطات بحق زمالئي. 00 4

 مرتفع 1.086 4.06 افر  عندما أستنطب اهتمام الالعبين في الفرق االخرى. 0 0

 مرتفع 9852. 4.04 باحترام. اعاملهماهتم بزمالئي بان  00 0

 مرتفع 1.048 4.03 فريق أطول وقت ممكن.أحب البناء مع زمالئي في ال 00 2

 مرتفع 1.075 4.00 افتخر بانتمائي لفريني الجامعي. 21 2

 مرتفع 9562. 3.96 تربطني الصداقة األخوية بزمالئي من الفرق األخرى. 04 9

 مرتفع 1.073 3.94 .األخرى اعتذر لو اخطات بحق زمالئي في الفرق  03 02

 مرتفع 1.009 3.90 االستثارة.ل سبب استعيد هدوئي بعد زوا 00 00

 مرتفع 1.066 3.86 .مشكالتهماشار  زمالئي في حل  00 00

 مرتفع 1.126 3.83 المباريات. في المحرجةأكون هادئا في المواق   18 03

 مرتفع 1.034 3.79 يندر االخرون مستوال في البطوالت. 02 04

 مرتفع 1.064 3.78 في المناسبات االجتماعية.اشار  زمالئي في الفرق الرياضية االخرى  0 00

 مرتفع 1.028 3.76 في المناسبات االجتماعية. نالرياضيياشار  زمالئي الطلبة  4 00

 متوس  1.250 3.63 في الفرق الجامعية. والعباتتندم إدارات الجامعات الدعم لالعبي  20 02
 متوس  1.070 3.60 استعين بزمالئي االخرين في كثير من االمور. 00 18

 متوس  1.168 3.38 كثيرا ما تتناطع ارائي مع زمالئي الالعبين في التدريب. 2 19

 متوس  1.192 3.38 أ ناء المنافسات الرياضية.في تراودني المخاوف  03 20

 متوس  1.295 3.24 أحب أن أتمرن بعيدا عن األنبار. 02 21

 س متو  1.451 3.08 بمفردل. أتمرن ان  أحب 9 00

 متوس  1.495 3.07 خجلي  بعدني عن المناسبات االجتماعية. 04 03

 متوس  1.087 2.97 اتردد في الكالم عندما اتواجد مع الفرق الجد دة. 3 04

 متوس  1.423 2.94 اآلخرين.اشعر بالخجل عند الحد ث مع  19 00

 مرتفع 4452. 3.72 المتوس  الكلي للتوافق  
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والعبددات االجتمدداعي لدددى العبددي و أن المتوسدد  الكلددي للتوافددق النفسددي إلددى ( 0الجدددول ) يشددير
فدي حدين أن المتوسدطات  مرتفدع، وجداء بمسدتوى  (،3.20) الفلسدطينية بلد الطائرة في الجامعدات  الكرة

 الفلسددطينية،الطددائرة فددي الجامعددات  الكددرةوالعبددات االجتمدداعي لدددى العبددي  للتوافددق النفسدديالحسددابية 
جدداءت الفنددرة )اعمددل علددى تكددوين عالقددات جد دددة مددع زمالئددي فددي  إذ( 4.00و 0.94)تراوحددت بددين 

تالهدددا الفندددرة  وبمسدددتوى مرتفدددع( 4.00)بلددد  الفدددرق االخدددرى.( بالرتبدددة األولدددى بدددتعلى متوسددد  حسدددابي 
 يفد مرتفدع،بمستوى ( و 4.00))اشعر باالرتيا  عندما اشار  مع زمالئي الالعبين.( بمتوس  حسابي 

( بالرتبدة األخيدرة   بتقدل متوسد  حسدابي اآلخدرين.عر بالخجل عند الحدد ث مدع حين جاءت الفنرة )اش
 .وبمستوى متوس ( 0.94)

متا مستتوى دافعيتة االنجتاز الريا تي  :الثتاني والتذي يتنص علتى لتساؤلالنتائج المتعلقة با
 الطائرة في الجامعات الفلسطينية؟ الكرةلدى العبي والعبات 
ومسدتوى اسدتخرا  المتوسدطات الحسدابية واالنحرافدات المعياريدة  الثداني تدمالتسدا ل لزجابدة عدن 

 (0)والجددول  الفلسدطينية،الطدائرة فدي الجامعدات  الكدرةوالعبدات االنجاز الرياضي لدى العبدي  دافعية
 ذلب. ين 
اعتمددت المتوسدطات الحسدابية، وذلدب مدن خدالل تحد دد تسدا ل الدراسدة جل تفسدير نتدائج أمن و 

-4( والنسددمة علددى أقصددى درجددة علددى النحددو اآلتددي:0( وأدنددى درجددة )0المدددى بددين أقصددى درجددة )
 واألوزان النسددددبية وبددددذلب يكددددون التدددددر  ،3.00=2.20-4)طددددول الفئددددة(، مثددددال:  2.20=3/4، 3=0

 للتفسير على النحو اآلتي:
 .ةمرتفعدرجات  درجة  4 -3.00 -
 .متوسطةدرجة  3.00أقل من  -0.02 -
 .منخفضةدرجة  0.02أقل من  - 0.20 -
 جدا. منخفضةدرجة  0.20اقل من  -
االنجاز الريا ي لدى العبي  ومستوى دافعية واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية (: 2جدول)ال

 الطائرة في الجامعات الفلسطينية مرتبة تنازليا الكرةوالعبات 
المتوسط  الفقرات قمالر  الرتبة

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى  المعياري 

 مرتفع 7482. 3.56 ممارسة رياضتي والتنافس فيها على أل عمل اخر. أفضل 4 0

 مرتفع 8562. 3.51 انا اصمم عل الفوز على الر م من صعوبة الفريق المنافس. 0 0

 مرتفع 7122. 3.51 اسعى دائما الى ان اكون في مستوى الالعبين المتميزين. 00 3
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المتوسط  الفقرات قمالر  الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  المعياري 

 مرتفع 0.671 3.49  ريحني فوز فريني في أل منافسة  دخل فيها. 02 4

 مرتفع 7122. 3.47 احلم بالمركز والمكانة العالية في المجتمع الرياضي. 0 0

 مرتفع 8392. 3.47 الطائرة. الكرةالرغبة في التفوق واالنجاز ب هلدي 0 0

 مرتفع 6872. 3.42 مهم في حياتي. انضمامي الى فريق النادل هدف 00 2

 مرتفع 8442. 3.36 اتوقع ان يفتح لي االنجاز العالي ابوا  المستنبل. 02 2

 مرتفع 7752. 3.36 من اجل تحنيق هدفي الرياضي. أضحىار ب ان  09 9

 مرتفع 8852. 3.32 لدل  نة بنفسي وبفريني في الفوز. 04 02

 مرتفع 8922. 3.28 طاء.احاسب نفسي عما قمت به من اخ 00 00

 مرتفع 9342. 3.26  همني مواصلة اللعب مع زمالئي في الفريق. 00 00

 مرتفع 8222. 3.26 انا متفائل جدا في مستنبلي الرياضي. 02 03

على الكفا    تتسساعتند ان النجا  في البطوالت الرياضية  03 04
 مرتفع 1.031 3.25 والتضحية.

ائرة شيء مميز مثير يستدعي االستمرار في الط الكرةارى ان  00 00
 مرتفع 9602. 3.25 مزاولتها على الر م من الصعوبات.

 مرتفع 9182. 3.21 اخط  نشاطاتي تجاه تحنيق مستنبلي الرياضي. 02 00

 مرتفع 9692. 3.14 ان مستنبلي مع النادل الذل العب له. أجدانا  00 02

 
02 

 
02 

ن الالعبين االخرين فشلوا في ابتعد عن الصعا  التي اعرف ا
 مرتفع 1.151 3.00 اجتيازها.

 متوس  1.174 2.88 ال اهتم بمنارنة مستوى ادائي بمستوى اداء الالعبين االخرين. 30 09
 متوس  1.079 2.86 اشعر بالملل من التدريب لفترة طويلة. 0 02

 توس م 1.052 2.86 اشعر بخوف شد د عندما اواجه خصوما اقوياء. 00 00

 متوس  9962. 2.78 المباراة وفي ا نائها. تبدأالهزيمة قبل ان  أخشى 02 00

 متوس  1.038 2.78 ابتعد عن الجدية في التدريب كي ال اصا  باذى. 03 03

من زمالئي  أكبرال ار ب في التدريب لوقت اطول او بجهد  00 04
 متوس  1.058 2.75 الالعبين.

 متوس  1.061 2.74   عندما العب امام جمهور كبير.اشعر بالخوف واالربا 04 00

 متوس  1.099 2.56 اتوقع الفشل في كل ما اريد القيام به من اعمال. 2 00

 متوس  1.126 2.50 ا ناء المباريات.في افتنر الى الثنة في ادائي  32 02

 متوس  1.199 2.49 اللوم على االخرين عند فشلي. ألنى 9 02

 متوس  1.117 2.36 قوية.صة االحتيا  عندما نلعب مع فرق ون على منان اك أحب 3 09

انا من النوت الذل يستسلم بسهولة عند مواجهة بع   09 32
 متوس  1.177 2.35 الصعوبات.

 متوس  1.192 2.29 اشعر بان جميع الالعبين ضدل. 2 30

 مرتفع 3462. 3.04 المتوس  الكلي لدافعية االنجاز الرياضي  
 الكددرةوالعبددات ( أن المتوسدد  الكلددي لدافعيددة االنجدداز الرياضددي لدددى العبددي 0الجدددول ) ريشددي

فدددي حدددين أن المتوسدددطات  مرتفدددع، وجددداء بمسدددتوى  (،3.24) الفلسدددطينية بلددد الطدددائرة فدددي الجامعدددات 
 الفلسددطينية،الطددائرة فددي الجامعددات  الكددرةوالعبددات العبددي  الرياضددي لدددى لدافعيددة االنجددازالحسددابية 
الطدددائرة.(  الكرةجددداءت الفندددرة )لديدددة الرغبدددة فدددي التفدددوق واالنجددداز بددد فندددد( 3.42 0.09)بدددين تراوحدددت 
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الفنددرة )انضدددمامي الدددى فريدددق  تلتهدددامرتفدددع وبمسدددتوى ( 3.42بالرتبددة األولدددى بدددتعلى متوسددد  حسددابي )
حدين جداءت الفندرة  يمرتفدع، فدبمسدتوى ( و 3.40) بل  النادل هدف مهم في حياتي.( بمتوس  حسابي

وبمسددتوى ( 0.09) بلدد  ن جميددع الالعبددين ضدددل.( بالرتبددة األخيددرة   بتقددل متوسدد  حسددابيبددتاشددعر )
 .متوس 

توجتد فتروق تات داللتة احصتائية  لعلتى: هتالثالث والتذي يتنص  لتساؤلالنتائج المتعلقة با
 الكرة( في مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى العبي والعبات α=.0.0عند مستوى الداللة )

 والجامعة؟في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغيري الجنس  الطائرة
 أوال: الجنس

ت  “واختبدار تم استخرا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريدة  التسا للزجابة عن هذا 
الطدددائرة فدددي  الكدددرةللعيندددات المسدددتنلة فدددي مسدددتوى التوافدددق النفسدددي االجتمددداعي لددددى العبدددي والعبدددات 

 :(  بين ذلب3)والجدول  الجنس،ة تعزى لمتغير الجامعات الفلسطيني
"ت" للعينات المستقلة في مستوى التوافق واختبارالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 3جدول )ال

 الجنسالطائرة في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغيري  الكرةالنفسي االجتماعي لدى العبي والعبات 

 العدد الجنس المقياس
وسط المت

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة "ت"
درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

التوافق النفسي 
 االجتماعي

 3012. 3.94 36 العب
 4602. 3.50 36 العبة *000. 70 4.829

 .(α ≤ 2.20)*دال إحصائيا عند مستوى 
 بلغددتسددي االجتمدداعي التوافددق النف الكليددة لمقيدداس   للدرجددةان سيمددة  تإلددى ( 3الجدددول ) يشددير

وجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي مسددتوى التوافددق تأل اندده  احصددائيا،( وهددي سيمددة دالددة 4.209)
 الجدنس،الطدائرة فدي الجامعدات الفلسدطينية تبعدا لمتغيدر  الكدرةالنفسي االجتماعي لدى العبي والعبات 

وى التوافددق النفسددي أل أن مسددت اإلندداا،وجدداءت الفددروق لصددالح الددذكور بمتوسدد  حسددابي أعلددى مددن 
 االجتماعي لدى الذكور أعلى من اإلناا.

 ثانيا: الجامعة
لمسددتوى  تددم اسددتخرا  المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة التسددا لعددن هددذا  لزجابددة

الطدائرة فدي الجامعدات الفلسدطينية تعدزى لمتغيدر  الكرةالتوافق النفسي االجتماعي لدى العبي والعبات 
 :ذلب بين ( 4)جدول وال الجامعة،
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لمستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى العبي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 4جدول )ال
 الطائرة في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجامعة الكرةوالعبات 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الجامعة

 4122. 3.84 24 ل خضور  –جامعة فلسطين التننية 

 4932. 3.75 24 الجامعة العربية االمريكية

 2.3972 3.56 24 جامعة النجا  الوطنية

 2.4452 3.72 72 المجموت

التوافق النفسي  لمستوى  المتوسطات الحسابية وجود فروق ظاهرية في الى (4الجدول ) يشير
 الجامعة،فلسطينية تعزى لمتغير الطائرة في الجامعات ال الكرةاالجتماعي لدى العبي والعبات 

( One Way ANOVA)ولمعرفة داللة هذه الفروق تم إجراء اختبار تحليل التبا ن األحادل 
 :ذلب(  بين 5)والجدول 

التوافق النفسي االجتماعي  ( لمستوى One-Way ANOVA) األحادي نتائج تحليل التباين(: 0جدول )ال
 جامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجامعةالطائرة في ال الكرةلدى العبي والعبات 

 مجموع المربعات مصدر التباين المقياس
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

الداللة 
 اإلحصائية

التوافق النفسي 
 االجتماعي

 4872. 2 9732. بين المجموعات

 1902. 69 13.112 خالل المجموعات 0852. 2.561

  71 14.086 المجموت

التوافق النفسي االجتماعي تبعا  للدرجة الكلية لمقياسسيمة  ف   الى ان (0الجدول )ير يش
وجد فروق ذات داللة تأل انه ال  احصائيا،( وهي سيمة  ير دالة 0.000) بلغتلمتغير الجامعة 

الطائرة في الجامعات  الكرةإحصائية في مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى العبي والعبات 
 الجامعة.سطينية تبعا لمتغير الفل

هل توجد فروق تات داللة احصائية عند  :الرابع والذي ينص على لتساؤلالنتائج المتعلقة با
الطائرة في  الكرة( في دافعية االنجاز الريا ي لدى العبي والعبات α=.0.0مستوى الداللة )

 والجامعة؟الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغيري الجنس 
 أوال: الجنس

ت  “واختبار تم استخرا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  التسا للزجابة عن هذا 
الطائرة في  الكرةللعينات المستنلة في مستوى دافعية االنجاز الرياضي لدى العبي والعبات 

 :ذلب بين ( 0) والجدول الجنس،الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغيرل 
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"ت" للعينات المستقلة في مستوى دافعية واختبارلحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات ا(: 6جدول )ال
 الطائرة في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغيري الجنس  الكرةاالنجاز الريا ي لدى العبي والعبات 

 العدد الجنس المقياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة "ت"
درجات 
 الحرية

الداللة 
 يةاإلحصائ

دافعية االنجاز 
 الرياضي

 379. 3.15 36 العب
 275. 2.93 36 العبة *007. 70 2.757

 .(α ≤ 2.20)*دال إحصائيا عند مستوى 
 بلغتدافعية االنجاز الرياضي  الكلية لمقياس   للدرجةان سيمة  تإلى ( 0الجدول ) يشير

لة إحصائية في مستوى دافعية وجد فروق ذات دالتأل انه  احصائيا،( وهي سيمة دالة 0.202)
 الجنس،الطائرة في الجامعات الفلسطينية تبعا لمتغير  الكرةاالنجاز الرياضي لدى العبي والعبات 

أل أن مستوى دافعية االنجاز  اإلناا،وجاءت الفروق لصالح الذكور بمتوس  حسابي أعلى من 
 الرياضي لدى الذكور أعلى من اإلناا.

 ثانيا: الجامعة
لمستوى  تم استخرا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التسا لعن هذا  لزجابة

الطائرة في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير  الكرةدافعية االنجاز الرياضي لدى العبي والعبات 
 :ذلب بين  (2)والجدول  الجامعة،

دافعية االنجاز الريا ي لدى العبي لمستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 7جدول )ال
 الطائرة في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجامعة الكرةوالعبات 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الجامعة

 3062. 3.06 24 خضورل  –جامعة فلسطين التننية 

 3932. 3.18 24 الجامعة العربية االمريكية  

 2762. 2.89 24 جامعة النجا  الوطنية

 346. 3.04 72 المجموت

مستوى دافعية االنجاز لوجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية  ( الى7الجدول ) يشير
ولمعرفة  الجامعة،الطائرة في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير  الكرةالرياضي لدى العبي والعبات 

( 2( والجدول )One Way ANOVA)األحادل  داللة هذه الفروق تم إجراء اختبار تحليل التبا ن
 :ذلب بين 
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دافعية االنجاز الريا ي  ( لمستوى One-Way ANOVA) األحادي نتائج تحليل التباين(: 8جدول )ال
 الطائرة في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجامعة الكرةلدى العبي والعبات 

 مجموع المربعات مصدر التباين المقياس
درجات 
 ريةالح

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

الداللة 
 اإلحصائية

التوافق النفسي 
 االجتماعي

 5182. 2 1.037 بين المجموعات

 1082. 69 7.464 خالل المجموعات 2*011. 4.792

  71 8.501 المجموت

 .(α ≤ 2.20)*دال إحصائيا عند مستوى 
الرياضي مستوى دافعية االنجاز  سالكلية لمقيا   للدرجةان سيمة  ف الى (2الجدول ) يشير

وجد فروق ذات داللة ت أل انه ال احصائيا،( وهي سيمة دالة 4.290) بلغتلمتغير الجامعة  تبعا
الطائرة في الجامعات  الكرةالعبي والعبات  الرياضي لدىدافعية االنجاز إحصائية في مستوى 
تم اجراء اختبار شافيه للمنارنات البعدية  لمن تعود الفروق  ولمعرفة الجامعة،الفلسطينية تبعا لمتغير 

 : بين ذلب (9)والجدول 
شافية للمقارنات البعدية لمعرفة داللة الفروق في دافعية االنجاز الريا ي لدى  ر(: اختبا9جدول )ال

 .الطائرة في الجامعات الفلسطينية تبعا لمتغير الجامعة الكرةالعبي والعبات 
 جامعة النجاح الوطنية ريكيةالجامعة العربية االم الجامعة
 0.17742 0.11425- خضورل  –جامعة فلسطين التننية 

 *0.29167  الجامعة العربية االمريكية

الرياضددي دافعيددة االنجدداز داللددة إحصددائية فددي مسددتوى وجددود فددروق ذات  ( الددى9الجدددول) يشدير
ر الجامعدة وجداءت الفدروق بدين الطائرة في الجامعات الفلسطينية تبعا لمتغي الكرةالعبي والعبات  لدى

وجدداءت الفددروق لصددالح طلبددة  االمريكيددة،العبددي والعبددات جامعددة النجددا  الوطنيددة والجامعددة العربيددة 
 .االمريكيةالجامعة العربية 

تات داللتة احصتائية  عالقة: هل توجد الخامس والذي ينص على لتساؤلالنتائج المتعلقة با
توافق النفسي االجتماعي ودافعية االنجاز الريا تي لتدى بين ال (α ≤ .0.0عند مستوى الداللة )

 ؟الطائرة في الجامعات الفلسطينية الكرةالعبي والعبات 
ومعامددل تددم اسددتخرا  المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة  التسددا للزجابددة عددن هددذا 

الرياضدي لددى العبدي االنجداز  ومستوى دافعيةبيرسون بين مستوى التوافق النفسي االجتماعي  إرتبا 
 : بين ذلب (02) والجدول الفلسطينية،الطائرة في الجامعات  الكرةوالعبات 
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بيرسون بين التوافق النفسي  إرتباطيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل (: .1جدول )ال
 االجتماعي ودافعية االنجاز الريا ي 

 ياري االنحراف المع المتوسط الحسابي المقياس
 إرتباطيةمعامل 

 بيرسون 
 *0.609 4452. 3.72 التوافق النفسي االجتماعي

 3462. 3.04 دافعية االنجاز الرياضي

 .(α ≤ 2.20) *دال إحصائيا عند مستوى 
دالدددة إحصدددائيا بدددين التوافدددق النفسدددي  موجبدددة إرتباطيدددةوجدددود عالقدددة  ( الدددى02الجددددول ) يشدددير

بلد  معامدل  إذ الفلسطينية،الطائرة في الجامعات  الكرةوالعبات  الرياضي لدى العبي ودافعية االنجاز
 إرتباطيددةوهددي عالقددة  (،2.02مددن  )أكبددر رتباطيددةوهددي سيمددة مرتفعددة لز ،(2.029رسددون )يب إرتبددا 
زيد مدن مسدتوى تمستوى التوافق النفسي االجتماعي وتدل العالقة الموجبة على أن الزيادة في ، موجبة

فددي مسددتوى الدافعيددة لالنجداز الرياضددي تزيددد مددن التوافددق  والعكددس الزيدادة ،ياضدديالدافعيدة لالنجدداز الر 
النفسي االجتماعي. واالنخفاض فدي مسدتوى التوافدق النفسدي االجتمداعي يخفد  مدن مسدتوى الدافعيدة 

والعكددس االنخفدداض فددي مسددتوى الدافعيددة لالنجدداز الرياضددي يخفدد  مددن التوافددق  ،لالنجدداز الرياضددي
 .النفسي

 نتائج مناقشة ال
أن المتوس  الكلدي للتوافدق النفسدي االجتمداعي لددى  األول: بالتساؤلالنتائج المتعلقة مناقشة 
هددذه  ان، ويعددزو الباحثددالطددائرة فددي الجامعددات الفلسددطينية جدداء بمسددتوى مرتفددع الكددرةالعبددي والعبددات 

لدى الرياضدين متدوفرة  النتيجة الى المعرفة المكتسبة لدى الالعبين مسبنًا حول التوافق النفسي واهميته
اهدددم المجددداالت التدددي  تطلدددب  كونددده يعدددد مدددنالتوافق النفسدددي واالجتمددداعي وبشدددكل كبيدددر واالهتمدددام بددد

حاجددات االنسددان النفسددية واالجتماعيددة وهددو ندداتج عددن  ةمددن تلبيدد االهتمددام بهددا نبددرا لمددا  ترتددب عليدده
،وكددذلب طبيعددة المنطنددة والثنافددة به الماديددة واالجتماعيددة المحددي  والبيئددةبددين الفددرد  المتبادلددةالعالقددات 

الجامعيدة لهدا دور كبيدر فدي عمليدة التوافدق كمدا أن  ةوالوعي بتهمية التوافق النفسي واالجتماعي والبيئ
طبيعة العادات والتناليد في الجامعة تكسب الالعبين والالعبات هذا التوافدق بسدبب التدتقلم الجدامعي ، 

وتتفددق  ةعلددى تحمددل المسددؤولي المندددرةلزفددراد والثنددة بددالنفس و االنسددجام والتكيددع االيجددابي  عددن فضددالً 
التدي بيندت وجدود درجدة مرتفعدة للتوافدق النفسدي لددى  (Belaid,2017)هذه النتيجة مدع نتيجدة دراسدة 

 الممارسين للتربية البدنية والرياضية. الطلبة
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نجداز الرياضدي لددى أن المتوسد  الكلدي لدافعيدة اال الثتاني: بالتساؤلالنتائج المتعلقة مناقشة 
هددذه  ان، ويعددزو الباحثدالطدائرة فدي الجامعددات الفلسدطينية جدداء بمسدتوى مرتفدع الكددرةالعبدي و العبدات 

سدددلو  ير فدددي النتيجدددة إلدددى وجدددود اهتمدددام لددددى الالعبدددين بدافعيدددة االنجددداز الرياضدددية نتيجدددة لندددوة التدددت 
تفعددة فددي األداء والسددعي إلددى الالعبددين لمواجهددة التحددديات الرياضددية والميددول إلددى وضددع مسددتويات مر 

مختلد  الحلدول  ةتعمل على استثارة الرغبات والتغلب على العقبات وممارس فضاًل عن كونهاتحقينها 
ألداء المهام الصعبة كما تمثل الطاقة التي تدفع به للمشاركة في المنافسات والتددريبات بشدكل أفضدل 

ريبيدة  ، وتتفدق هدذه النتيجدة مدع نتيجدة دراسدة وتنديم أفضل أداء فوجودها ضرورل لنجدا  العمليدة التد
(Belaid,2017)  الممارسدين للتربيددة  الطلبدةالتدي بيندت وجدود درجدة مرتفعدة فددي دافعيدة االنجداز لددى

 البدنية والرياضية.
  الثالث: بالتساؤلالنتائج المتعلقة مناقشة 

 أوال: الجنس
الجتمداعي لددى العبدي والعبدات فدروق ذات داللدة إحصدائية فدي مسدتوى التوافدق النفسدي ا وجدت
الطائرة فدي الجامعدات الفلسدطينية تبعدا لمتغيدر الجدنس، وجداءت الفدروق لصدالح الدذكور بمتوسد   الكرة

، حسابي أعلدى مدن اإلنداا، أل أن مسدتوى التوافدق النفسدي االجتمداعي لددى الدذكور أعلدى مدن اإلنداا
بكافدة المهدارات الرياضدية أكثدر مدن اإلندداا اهتمدام الالعبددين الدذكور إلدى هدذه النتيجدة  انويعدزو الباحثد

باعتبدددار بدددان األلعدددا  الرياضدددية تحتدددا  إلدددى مهدددارات عاليدددة يمتلكهدددا الدددذكور كمدددا أن الثندددة وتحمدددل 
االنسددجام  عددن فضددالً وذلددب نتيجدة تعرضددهم للمواقدد  المختلفددة  قددد تكددون أعلددىالمسدؤولية عنددد الددذكور 

أنهدم يمارسدون  كمداذكور هو الذل يعطي هذا التوافدق والوصول إلى التكيع والتعامل مع البيئة عند ال
  (abd,2015)، واتفنت هدذه النتيجدة مدع نتيجدة دراسدة فيهالرياضة في أند تهم بالمكان الذ ن يعيشون 

واختلفددت هدددذه  .الطددائرة الكددرةفددروق معنويددة  فددي مسددتوى التوافددق النفسددي لالعبددي التددي بينددت وجددود 
وجدد فددروق فدي مسددتوى التوافدق النفسددي التددي بيندت اندده ال ت (Al-Dhahri,2014)الدراسدة مددع دراسدة 

 واالجتماعي تبعا للجنس
 ثانيا: الجامعة
فددددروق ذات داللددددة إحصددددائية فددددي مسددددتوى التوافددددق النفسددددي االجتمدددداعي لدددددى العبددددي  وجدددددتال 
 ، وهنددا إن مددا تددوفره الجامعدداتالطددائرة فددي الجامعددات الفلسددطينية تبعددا لمتغيددر الجامعددة الكددرةوالعبددات 
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عدددن بددداقي الجامعدددات مثدددل الجامعدددة العربيدددة األمريكيدددة وان االهتمدددام  ال نختلددد  لالعبدددينالفلسدددطينية 
 .أكبربالجانب الرياضي في الجامعات الفلسطينية 

  الرابع: بالتساؤل النتائج المتعلقةمناقشة 
 أوال: الجنس
ي والعبددات دافعيددة االنجدداز الرياضددي لدددى العبددوق ذات داللددة إحصددائية فددي مسددتوى وجددد فددر ت
الطائرة فدي الجامعدات الفلسدطينية تبعدا لمتغيدر الجدنس، وجداءت الفدروق لصدالح الدذكور بمتوسد   الكرة

، أل أن مسددتوى دافعيددة االنجدداز الرياضددي لدددى الددذكور أعلددى مددن اإلندداا ،حسددابي أعلددى مددن اإلندداا
الجاندب الرياضدي بدان هدذه الفدروق جداءت مدن خدالل االهتمدام الدذل  وليده الدذكور الدى  انويرى الباحث

عن اإلناا وان الالعبين الذكور  نبرون إلى التربية البدنية والرياضدية بانهدا مهدارة مسدتنبلية ويمكدنهم 
العددادات  عددن فضددالً  اكمددال المشددوار بهددا فددي المسددتنبل فددي حددين النبددرة األنثويددة نبددرة عكسددية تمامددًا.

ة أدى إلدى إكسدا  الالعبدين يدالبيئدة الخارجلها دور كبير في التوافق وكذلب التعامدل مدع  التي والتناليد
فددرص للوصددول إلددى االنجدداز بينمددا اإلندداا ال يمارسددن  تهيئددةمهددارات نفسددية واجتماعيددة تمكددنهم مددن 

الرياضددة إال داخددل الحددرم الجددامعي وكددذلب األعددراف والعددادات والتناليددد تحددد مددن تحنيددق االنجاز.وقددد 
لدافعيدة  بدين الالعبدينفدروق  التي بينت عدم وجدود (Belaid, 2017) اختلفت هذه الدراسة مع دراسة

 .ممارسة التربية البدنية والرياضية في المرحلة الثانوية باختالف الجنس
 ثانيا: الجامعة
العبددي والعبددات  الرياضددي لدددىدافعيددة االنجدداز وجدد فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي مسددتوى ت 
وجدداءت الفدروق لصددالح طلبددة الجامعددة ، الجامعددةالطددائرة فددي الجامعدات الفلسددطينية تبعددا لمتغيدر  الكدرة

لالعبددين الرياضدديين ة الددى تنددديم الجامعددة الحددافز لدددى هددذه النتيجدد ان، ويعددزو الباحثددالعربيددة االمريكيددة
ت التدي ينددمونها لالعبدين تدؤدل لرياضية الموجودة لدد هم والمكافدتوكذلب اإلمكانات ا.لتحنيق األهداف

 وصول إلى االنجاز.إلى تحنيق الدافعية وبالتالي ال

دالدة إحصدائيا بدين التوافدق  إرتباطيدةوجود عالقة الخامس: بالتساؤل النتائج المتعلقة مناقشة 
وهدي  ،الطدائرة فدي الجامعدات الفلسدطينية الكدرةالرياضي لدى العبي والعبات  ودافعية االنجازالنفسي 
مسدتوى التوافدق النفسدي االجتمداعي وتدل العالقة الموجبة على أن الزيدادة فدي ، موجبة إرتباطيةعالقة 

فدي مسدتوى الدافعيددة لالنجداز الرياضددي  والعكدس الزيددادة ، زيدد مدن مسددتوى الدافعيدة لالنجداز الرياضددي
إلدددى االنجددداز  أن التكيدددع واالنسددجام  ؤديدددان ويددددل ذلددب علدددى تزيددد مدددن التوافدددق النفسددي االجتمددداعي.
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االنخفددداض فدددي مسدددتوى التوافدددق النفسدددي و  دور كبيدددر لهمددداوكدددذلب الثندددة بدددالنفس وتحمدددل المسدددؤولية 
والعكدس االنخفداض فدي مسدتوى الدافعيدة  ،االجتماعي يخف  مدن مسدتوى الدافعيدة لالنجداز الرياضدي

واالجتماعي،وهذا  ددل علدى أنده نتيجدة العدادات والتناليدد  لالنجاز الرياضي يخف  من التوافق النفسي
 دراسدةالنجداز وتتفدق هدذه النتيجدة مدع نتيجدة وكذلب عدم الثنة بالنفس  ؤدل إلدى عددم الوصدول إلدى ا

(Belaid, 2017)  والتوافدددق لدافعيدددة ممارسددة التربيدددة البدنيدددة  الطلبدددةبددين التددي بيندددت وجدددود عالقدددة
باختالف المتغيرات، وكذلب اتفنت مع نتدائج دراسدة  الرياضية في المرحلة الثانويةالنفسي في الجوانب 

(abd, 2015)  معنويدة بدين بعدد دافعيدة االنجداز الرياضدي لمقيداس  باطيدةإرتعالقدة التدي بيندت وجدود
 .المهارات النفسية والبعد األسرل واالجتماعي لمقياس التوافق النفسي

 االستنتاجات
 :اآلتيةوفنا لنتائج الدراسة ومناقشتها توصل الباحثان الى االستنتاجات 

 ا.عمرتف عينة الدراسة كانلدى  االجتماعيو لتوافق النفسي أن مستوى ا -
 ا.مرتفع عينة الدراسة كانلدى أن مستوى دافعية االنجاز  -
تبعدا  عيندة الدراسدةفروق ذات داللة إحصائية في مسدتوى التوافدق النفسدي االجتمداعي لددى وجود  -

 .  لمتغير الجنس لصالح الذكور
عينددة الدراسددة فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي مسددتوى التوافددق النفسددي االجتمدداعي لدددى  ال توجددد -

 .لمتغير الجامعةتبعا 
تبعددا لمتغيددر  عينددة الدراسددةدافعيددة االنجدداز لدددى فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي مسددتوى  وجددود -

 .الجنس لصالح الذكور
تبعددا  عينددة الدراسددةلدددى دافعيدة االنجدداز الرياضددي داللددة إحصددائية فددي مسددتوى جدود فددروق ذات و  -

 .لمتغير الجامعة لصالح طلبة الجامعة العربية االمريكية
دالدة إحصدائيا بدين التوافدق النفسدي ودافعيدة االنجداز لددى طردية متوسدطة  إرتباطيةد عالقة وجو و  -

 .عينة الدراسة
 التوصيات

 :يتتي في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها  وصي الباحثان بما
تنمية المهارات النفسية واالجتماعية لدى العبي والعبات الفرق الرياضية الجامعية في  .0

 فلسطين.
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 والالعبات.الفوز عند الالعبين  ةيه  نافضرورة تنم .0
 االعمار.على باقي االلعا  الفرديه والجماعيه ولمختل   ةالحالي ةاجراء دراسات مشابهه للدراس .3
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