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  ملخص
  الھوية الرياضية لدى عالقتھا بمستوى الثقافة الرياضية و إلىھدفت الدراسة التعرف 

  تحديد الفروق  إلىطلبة تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية، باإلضافة 
 .متغيري الجنس والسنة الدراسية إلىتبعا  مستوى الثقافة الرياضية والھوية الرياضية في

 طالبا وطالبة من قسم) 152(قوامھا  عشوائية طبقية الدراسة على عينةولتحقيق ذلك أجريت 
واستخدم الباحثان مقياس  .من مجتمع الدراسة%) 30.4(حيث تمثل  ،التربية الرياضية

)Shahada, 2009( ثقافة الرياضية، ومقياسلل )Brewer, & Cornelius, 2001 (لھوية ل
أظھرت نتائج و. كأدوات لجمع البيانات بعد إجراء معامالت الصدق والثبات لھما ةالرياضي

الدراسة أن مستوى الثقافة الرياضية كان عاليا جدا لدى طلبة تخصص التربية الرياضية، حيث 
وأن مستوى الھوية الرياضية لديھم كان عاليا،  ،%)84.66( لالستجابةكانت النسبة المئوية 

وجود عالقة إيجابية دالة إحصائية بين  إلىباإلضافة  .)77( لالستجابةحيث بلغت النسبة المئوية 
 وجود فروق إلى أيضا أشارت النتائج، و)r=0.48(مستوى الثقافة الرياضية والھوية الرياضية 

 متغير الجنس ولصالح الطالب إلىاللة إحصائية في مستوى الھوية الرياضية تعزى د ذات
متغيري  إلىالثقافة الرياضية تبعا  ، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا لديھم في مستوىالذكور

وأوصى الباحثان بعدة توصيات من أھمھا ضرورة التركيز على  .الجنس والسنة الدراسية
مستوى الھوية  المدرسية نظرا ألھميتھا في تكوين نشطة الرياضيةمشاركة الطالبات في األ

 .الرياضية

الثقافة الرياضية، الھوية الرياضية، طلبة تخصص التربية الرياضية، : الكلمات المفتاحية
 .جامعة النجاح الوطنية
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Abstract 
The aim of this study was to identify the level of sports culture and 

its relationship to athletic identity among physical education students at 
An-Najah national university, in addition to determine the differences in 
the level of sports culture and athletic identity according to gender and 
academic year variables. To achieve that, the study was conducted on a 
stratified random sample consisting of (152) male and female students in 
physical education, the samples represents (30.4%) of the study 
population. To collect data, the (Shahada, 2009) culture sports scale and 
(Brewer & Cornelius, 2001) athletic identity scale were applied after 
conducting its validity and reliability coefficients. The study results 
showed that the level of sports culture among physical education students 
at An-Najah national university was very high, where the percentage of 
response for the total score was (84.66%), and the level of athletic 
identity was high, where the percentage of response for the total score 
was (77%). In addition, the presence of a positive relationship between 
sports culture and athletic identity (r= 0.48). Also, the results indicated 
that there were significant differences in the level of athletic identity 
according to gender variable for male- students, and no significant 
differences were found in the level of sports culture according to gender 
and academic year variables. Based the study findings the researchers 
recommended the focus on the sports participation of female-students in 
schools for its importance in constructing the level of athletic identity. 

Keywords: Sports Culture, Athletic Identity, Physical Education 
Students, An-Najah National University.   

  
  مقدمة الدراسة وأھميتھا

  تميزه عن غيره من المجتمعات، ة المجتمع والتي تعبر عن تطوره وتعد الثقافة مرآ
  لألفراد  وتاريخه والمستوى الفكري والثقافيفھي تعكس تراث المجتمع وقيمه وعقائده 

  من الثقافة العامة وال تقل أھمية عن غيرھا  ا ال يتجزءوالثقافة الرياضية ھي جزء ،فيه
لمشاھدة إن بل  ،اإلجتماعيةافة الصحية والتربوية ومن الثقافات األخرى في المجتمع كالثق

يعرف و .تطوير وتنمية تلك الثقافات الرياضة الدور الفعال اإليجابي فياألنشطة وممارسة 
)Ahmed & Mahdi, 2012, p143(  اإلجتماعيةالقيم  مجموعةالثقافة الرياضية بأنھا 
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تساھم في خلق السلوك األمثل واألفكار  التيو بطة بالمفاھيم الرياضيةوالتربوية والصحية المرت
   .المجاالت المجتمعية األخرىواألعراف الثقافية للفرد في مجاله الرياضي وفي 

 المكتسبة من الفنونو والمعلومات والمعارف العلوم من مجموعةكالثقافة الرياضية  وتعد
 الخاصة خبرته خالل من بھا ويتزود البيئة من الفرد يكتسبھا ، حيثالمختلفة الرياضية ألنشطةا

   .)Rajhi, 2012, p11( الرياضية األنشطة لتلك  القراءة أو الممارسة أو بالمشاھدة سواء

التربية  كلياتممارسة األنشطة الرياضية في  أن) Chen, etal, 2010, p178(يؤكد و
لطلبة في الجوانب الفسيولوجية الرياضية تحقق العديد من الفوائد اإليجابية التي تنمي ثقافة ا

، حيث أن المشاركة المباشرة في تلك األنشطة أو المشاھدة ينمي واالجتماعيةوالتربوية والنفسية 
والتنافسية وترك السلوك الغير مرغوب به، وتنمية القيم  االجتماعيةلدى الطلبة إطاعة القواعد 

، وتحسين الدافعية والثقة بالنفس ومفھوم في المجتمع والشخصية اإليجابية واالندماج االجتماعية
ياتية والتخلص من خبرات الفشل وترسيخ الخبرات الح اكتسابوتقدير الذات، وتساھم في 

مارسة الرياضة الصحي للطلبة من خالل معرفة أھمية م الثقافة والوعي خبرات النجاح، وتحسن
  .جھزة الحيوية في الجسموأثرھا على صحة األ

أن مكونات  إلى) Shahada, 2009, p256(أشارونات الثقافة الرياضية، مكفيما يتعلق بو
بمعلومات الفرد حول قوانين وقواعد وخطط  الثقافة الرياضية تكمن في المجال المعرفي المرتبط

اضيا وتلعيمه السلوك األلعاب الرياضية، والمجال اإلجتماعي التي يتعلق في تنشئة الفرد ري
من نتائج حضارية نحو الرياضة، والمجال  عنهورياضيا وما ينعكس  جتماعياالمرغوب به إ

كه جسديا ونفسيا وأخالقيا واجتماعيا إعداد الفرد وتقويم سلو على التربوي الذي يلقي الضوء
والفنية والعلمية  اإلجتماعيةواكتسابه الخصائص والسمات البيولوجية واألخالقية و وفنيا

يھتم في تنمية قدرة الفرد على الصحي والذي واالقتصادية عن طريق الرياضة، والمجال 
تزان بين اجاته العضوية وتحقيق حالة من اإلھتمام بسالمة جسمه والعناية به وإشباع حاإل

    .ة تشعره بالصحة والسالمة الجسميةالوظائف الجسمية المختلف

نشر الوعي  تحقيقھا في إلىمن خالل األھداف التي تسعى  الرياضية أھمية الثقافة تظھرو
ية الفرد الرياضي بين المجتمعات، ومساعدة الفرد في اكتساب الخبرات الحياتية العملية، وترب

فراد جتماعيا، وأن للثقافة األثر التربوي اإليجابي على جميع األبدنيا وسلوكيا وفكريا وإ
 . )Sadeq, 1990, p21( الفئات العمرية ولكال الجنسين من جميعالممارسين وغير الممارسين 

 والنفسية والتربوية اإلجتماعيةاحي المعرفية وة مصدرا لتنمية النويوتعد البيئة الجامع
ك كتسابھم للخبرات المتنوعة أثناء مسيرتھم الدراسية، حيث ينعكس ذلوذلك من خالل ا ،للطلبة

على تنظيم عالقاته وفقا  ة الثابتة له وتنمية قدرتهوبناء الھوي في خلق الشخصية المستقلة للطالب
تعد الھوية  أن ويرى علماء النفس .)Cornelius, 1995( ه في الحياةألھدافه المستقبلية وأسلوب

حلقة الوصل بين الفرد والمجتمع، أما ھي العملية التي من خاللھا يحدد جوانب الشخصية و بمثابة
  .ليھا مصطلح الھوية الرياضيةع ونيطلقعلماء النفس الرياضي 
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واألھمية  درجة القوة بأنھا الھوية الرياضية )Brewer & Cornelius, 2001( ويعرف
بعد : ئيسية ھيوالتي تتكون من ثالثة أبعاد ر التي يعرف بھا الفرد وفقا لدوره الرياضي والتفرد
 في الرياضي لنفسه كرياضيرؤية حول  ريدووالذي ) Social Identity( اإلجتماعيةالھوية 

والذي يتعلق بمعرفة الرياضي ) Exclusivity( الخصوصية عيون اآلخرين، وبعد التفرد أو
والذي يتعلق بخوف الرياضي من تدني ) Negative Affectivity( لذاته، وبعد األنفعال السلبي

عن درجة القوة  عبارة والھوية الرياضية. دائه وعدم قيامه بالمھام المطلوبه منه كما يجبأ
 . )Reifsteck, 2011, p7( والتفرد للشخص الرياضي وحبه وتمسكه في الرياضة

من خالل إرتباطھا  تخصص التربية الرياضية طلبة لدى أھمية الھوية الرياضية نوتكم
دوافع المشاركة باألنشطة الرياضية بالعديد من المواضيع المھمة في الجوانب الرياضية ك

والضغوط  ، والعدوانيةاإلجتماعيةالثقافية ولرياضي، وتقدير الذات، والعوامل ومستوى النشاط ا
  .الخ...النفسية

  ا لثقافة المجتمع، حيث أن تختلف وفق تتأثر بعدة عوامل ضيةاوال شك أن الھوية الري
  االجتماعية -الثقافيةللعوامل  آخر وفقا إلىمستوى الھوية الرياضية يتغير من مجتمع 

)Visek, etal, 2010.(  

  على  ا حقيقياأثيرت اإلجتماعية- ةالثقافي لعواملأن ل )Qadoumi, 2014(يؤكد و
ة وخاصة يفي الجامعات الفلسطين مستوى الھوية الرياضية لدى طلبة تخصص التربية الرياضية

 مشاركةنحو  كعائق لمجتمع الفلسطينياتجاھات ا إلى أن السبب يعودمقارنة مع الذكور، و اإلناث
اة في األنشطة في أقسام التربية الرياضية، وقلة مشاركة الفت في األنشطة الرياضية اةالفت

ويرى  .التي تعد األساس في بناء الھوية الرياضية في سن مبكر الرياضية المدرسية
)Miltiadis, etal, 2012 (العمر  أخرى تؤثر على الھوية الرياضية مثل عوامل ھناك أن

  .لدى طلبة تخصص التربية الرياضيةس وممارسة األنشطة الرياضية الجامعية والجن

  :يرى الباحثان أن أھمية إجراء الدراسة الحالية يكمن فيما يليبناء على ماسبق ذكره و

في جامعة النجاح  معرفة مستوى الثقافة الرياضية لدى طلبة تخصص التربية الرياضية -
حدود  في -حدد ذلك، حيث أن الدراسة الحالية أھم العوامل التي توالوقوف على  الوطنية

موضوع الثقافة الرياضية في  إلىمن أحدث الدراسات التي تتطرق  تعد -علم الباحثين
 .فلسطين

ستساھم نتائج الدراسة في الوقوف على أھم العوامل التي تحدد الھوية الرياضية لدى طلبة  -
 .مثل الجنس والسنة الدراسية تخصص التربية الرياضية

  الدراسة مشكلة

والتربوية والصحية  اإلجتماعيةالجوانب افة الرياضية ذات أھمية كبيرة في تنيمة تعد الثق
لة ألنشطة الرياضية، وتعتبر الھوية الرياضية حصيالممارسين لالمشاھدين أو  والمعرفية لألفراد
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 2017، )1(31المجلد ) العلوم اإلنسانية(ـــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، حيث أن اإلجتماعية - آخر وفقا للعوامل الثقافية إلىوالتي قد تختلف من شخص ھذه الثقافة 
قادمون من بيئات مختلفة في  في جامعة النجاح الوطنية الطلبة في تخصص التربية الرياضية

ھويتھم الرياضية، لذلك و ثقافتھم تؤثر على قد وعقائدھا والتي بدورھا ھاثقافتھا وعاداتھا وتقاليد
اإلجابة عن تساؤالت  الحالية في محاولة الدراسة تتمثل الدراسة يرى الباحثان أن مشكلة

 طلبة الثقافة الرياضية والھوية الرياضية لدى العالقة بين مستوى إلىالتعرف و ،الدراسة
وتحديد أھم العوامل التي تؤثر على  ،من قبلدراستھا والتي لم يتم  تخصص التربية الرياضية
  .نة الدراسيةالجنس والس متغيريعا إلى لرياضية لدى الطلبة تبمستوى الثقافة والھوية ا

  أھداف الدراسة
  : تحقيق األھداف اآلتية إلىسعت الدراسة الحالية 

مستوى الثقافة الرياضية ومستوى الھوية الرياضية لدى طلبة تخصص التربية  إلىالتعرف  .1
  .الرياضية في جامعة النجاح الوطنية

مستوى الثقافة الرياضية ومستوى الھوية الرياضية لدى طلبة  العالقة بين إلىالتعرف  .2
 .تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية

لدى طلبة الفروق في مستوى الثقافة الرياضية ومستوى الھوية الرياضية  إلىالتعرف  .3
 .لسنة الدراسةالجنس وا متغيري إلىتخصص التربية الرياضية تبعا 

لدى طلبة  اھدة القنوات الفضائية الرياضية في تنمية الثقافة الرياضيةدور مش إلىالتعرف  .4
 .تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية

  تساؤالت الدراسة
  : اإلجابة عن التساؤالت اآلتية إلىسعت الدراسة 

الرياضية  ما مستوى الثقافة الرياضية ومستوى الھوية الرياضية لدى طلبة تخصص التربية .1
  في جامعة النجاح الوطنية؟

ما العالقة بين مستوى الثقافة الرياضية ومستوى الھوية الرياضية لدى طلبة تخصص  .2
 التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية؟

ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الثقافة الرياضية ومستوى الھوية الرياضية  .3
 ؟نس والسنة الدراسةالج متغيري إلىرياضية تبعا لدى طلبة تخصص التربية ال

لدى طلبة تخصص التربية  ھل تنمي مشاھدة القنوات الفضائية الرياضية الثقافة الرياضية .4
  ؟الرياضية في جامعة النجاح الوطنية
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  مصطلحات الدراسة
 اإلجتماعيةوھي مجموعة من القيم المعرفية : Sports Culture)( الثقافة الرياضية

  ).Allawi, 1998, p120(والتربوية والصحية المرتبطة بالمفاھيم الرياضية 

درجة إستجابة طلبة تخصص التربية الرياضية على فقرات ويعرفھا الباحثان إجرائيا ب
  .*للثقافة الرياضية) Shahada, 2009( مقياس

ھي عبارة عن درجة القوة والتفرد للشخص  ):Athletic Identity( الھوية الرياضية
  ). Reifsteck, 2011, p7( الرياضي وحبه وتمسكه في الرياضة

لتربية الرياضية على فقرات درجة إستجابة طلبة تخصص ا يعرفھا الباحثان إجرائياو
 .*لھوية الرياضيةل) Brewer & Cornelius, 2001(مقياس 

  الدراسات السابقة
ً مع أھداف  من خالل اإلطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة والمشابھة وإنسجاما

  : الدراسة يعرض الباحثان بعض من الدراسات المرتبطة بالثقافة الرياضية والھوية الرياضية

  الدراسات المرتبطة بالثقافة الرياضية
دراسة حول الھوية الثقافية لدى طلبة تخصص التربية البدنية ) Cherif, 2014(قام 

مستوى الھوية الثقافية لدى  إلىوالرياضية في بعض المعاھد الجزائرية، والتي ھدفت التعرف 
المستوى الدراسي  يطلبة تخصص التربية البدنية وتحديد الفروق في الھوية الثقافية وفقا لمتغير

) 145(جريت على الدراسة على عينة طبقية عشوائية مكونة من ولتحقيق ذلك أ ،ومكان السكن
طالبا، واستخدم الباحث المنھج الوصفي بصورته المسحية وذلك من خالل توزيع اإلستبيان كأداة 

وأظھرت النتائج أن مستوى الھوية الثقافية لدى طالب تخصص التربية البدنية كان  ،للدراسة
وق ذات داللة إحصائية في مستوى الھوية الثقافية تبعا عدم وجود فر إلىمرتفعا، باإلضافة 

وأوصى الباحث بضرورة اإلھتمام بالمناھج في  ,لمتغيري المستوى الدراسي ومكان السكن
 .معاھد التربية الرياضية لما لھا من دور في تعزيز الھوية الثقافية

رياضية في دراسة حول دور مشاھدة القنوات الفضائية ال) Al-Zyoud, 2013( وأجرى
طالبا وطالبة من ) 327(وقد تكونت عينة الدراسة من  ،نشر الثقافة الرياضية في جامعة اليرموك

واستخدم الباحث االستبانة في جمع  .جميع كليات الجامعة وباستثناء لكلية التربية الرياضية
رت نتائج وأظھ .البيانات والتي تشتمل على المجاالت المعرفي واالجتماعي والتربوي والصحي

المعرفي  ينالدراسة أن للقنوات الرياضية دورا ھاما في نشر الثقافة الرياضية وحقق المجال
وجود  إلىوتوصلت الدراسة أيضا  .ت في متوسط اإلستجابة من الطلبةواإلجتماعي أعلى المجاال

وأوصى  .فروق ذات داللة إحصائية في المجال المعرفي بين الذكور واإلناث ولصالح الذكور
الباحث بضرورة اإلھتمام بنوعية البرامج في القنوات الرياضية استدعاء الخبراء والمحللين 

  .والالعبين المميزين للبرامج والتركيز على الجانب الصحي
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الثقافة الرياضية  إلىبدراسة ھدفت التعرف ) Ahmed & Mahdi, 2012(وقام 
 -المرحلة الخامسة في معھد إعداد المعلمين وعالقتھا بالتوافق النفسي واإلجتماعي لدى طلبة

طالبا من أقسام مختلفة ) 75(، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من إلىدي
وأظھرت نتائج الدراسة وجود  .للثقافة الرياضية )Shahada, 2009(في المعھد، وطبق مقياس 

لتوافق النفسي واإلجتماعي لدى طالب قسم عالقة ذات داللة إحصائية بين الثقافة الرياضية وا
وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى الثقافة الرياضية ولصالح  إلىالتربية الرياضية، باإلضافة 

  .طالب قسم التربية الرياضية مقارنة مع الكليات األخرى

تأثير اإلعالم الرياضي المرئي على  إلىدراسة ھدفت التعرف ) Rajhi, 2012(وأجرى 
الثقافة الرياضية لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة بسكرة في الجزائر، وقد تكونت عينة 

واستخدم الباحث المنھج  .طالبا وطالبة تم إختيارھم بالطريقة العشوائية) 160(الدراسة من 
كأداة لجمع البيانات، وتوصلت نتائج  الوصفي من خالل األسئلة المغلقة والمفتوحة في اإلستبيان

الدور اإليجابي لإلعالم الرياضي في نشر الثقافة الرياضية والتغير في سلوك  إلىالدراسة 
أوصى الباحث بالنھوض بالبرامج و .تأثير على الجانب المعرفي لديھموعادات الطلبة وال

  .اإلعالمية كما وكيفا وتطويرھا في الجزائر

دور اإلعالم في نشر  إلىبدراسة ھدفت التعرف ) Shaker & Shahada, 2009(وقام 
طالبا ) 1086(الثقافة الرياضية بين الطلبة في جامعة ديالي، وقد تكونت عينة الدراسة من 

واستخدم الباحثان  .وطالبة تم اختيارھم عشوائيا من جميع الكليات ماعدا كلية التربية الرياضية
لمشاھدة القنوات  أن إلىوتوصلت نتائج الدراسة  ،فقرة )25(مقياس الثقافة الرياضية المكون من 

عدم وجود فروق  إلىيجابيا في تنمية الثقافة الرياضية لدى الطلبة، باإلضافة الرياضية دورا إ
نمية الجانب المعرفي دالة احصائيا بين الذكور واإلناث، وأن اإلعالم الرياضي يعمل على ت

وأوصى الباحثان بضرورة اإلھتمام ، بشكل أفضل من الجانب الصحي والتربوي واالجتماعي
  .أماكن أكثر في العالم إلىبالقنوات الفضائية الرياضية في العراق وتوسيعھا لتصل 

  الدراسات المرتبطة بالھوية الرياضية
العالقة بين الھوية الرياضية والتوتر  إلىبدراسة ھدفت التعرف ) Vinga, 2015(قامت 

وقد  ،النفسي لدى طلبة كلية التربية الرياضية المشتركين في األنشطة الرياضية في ليتوانيا
سنة موزعين ) 25-18(طالبا وطالبة ترواحت اعمارھم ما بين ) 214(تكونت عينة الدراسة من 

) 2-3(ذين يمارسون أنشطتھم على مجموعتين، حيث تكونت المجموعة األولى من الطلبة ال
أنشطتھم يوميا ) مرة 2-1(مرات أسبوعيا، وتكونت المجموعة الثانية من الطلبة الذين يمارسون 

وأظھرت نتائج الدراسة أن مستوى الھوية الرياضية لدى أفراد  .بھدف الوصول للمستويات العليا
لنفسي مقارنة مع المجموعة المجموعة الثانية كان مرتفعا مع وجود درجة عالية من التوتر ا

  .األولى

العالقة بين تقدير الذات والھوية  إلىدراسة ھدفت التعرف ) Qadoumi, 2014( أجرىو
تحديد  إلىالرياضية لدى طلبة تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفلسطينية، باإلضافة 
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دراسية والجامعة متغيرات الجنس والسنة ال إلىالفروق في تقدير الذات والھوية الرياضية تبعا 
طالبا ) 305(الدراسة على عينة عشوائية قوامھا  أجريتولتحقيق ذلك  .كمياوالمعدل التر

 & Brewer(وطالبة من الجامعات الفلسطينية، واستخدم الباحث مقياس الھوية الرياضية 
Cornelius, 2001 (وأظھرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في  .كأداة لجمع البيانات

الھوية الرياضية تبعا لمتغير الجنس ولصالح الذكور وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا 
لمتغيرات المستوى الدراسي والجامعة والمعدل التراكمي، وأظھرت النتائج أيضا المستوى 

يجابية القوية بينھم لدى طلبة تخصص التربية المرتفع للھوية الرياضية وتقدير الذات والعالقة اإل
  .الرياضية

الھوية الرياضية لدى مستوى  بدراسة استكشافية حول )Miltiadis, etal, 2012( وقام
تحديد الفروق في الھوية الرياضية  إلىباإلضافة خصص التربية الرياضية في اليونان، طلبة ت
ولتحقيق ذلك  .متغيرات الجنس والسنة الدراسة والمشاركة في االنشطة الرياضية إلىتبعا 

) سنة 25 - 18(تتراوح أعمارھم مابين  طالبا وطالبة) 333(أجريت الدارسة على عينة قوامھا 
 & Brewer(واستخدم مقياس  .مختلفةجامعية  رياضة) 16(ضمن  يمارسون الرياضةو

Cornelius, 2001 (وأظھرت نتائج الدراسة أن مستوى الھوية الرياضية . اتالبيان كأدة لجمع
كان عاليا، وال توجد فروق دالة إحصائيا تبعا لمتغير الجنس، بينما كان ھناك فروق دالة إحصائيا 

   .تبعا لمتغير السنة الدراسية والمشاركة الرياضية ولصالح الطلبة في السنة الدراسية األولى

تحديد العالقة بين الھوية الرياضية  إلىبدراسة ھدفت  )Reifsteck, 2011(وقام 
ومستويات النشاط الرياضي بعد اإلعتزال لدى الرياضيين في الجامعات، ولتحقيق ذلك أجريت 

رياضيا من المعتزلين، وأظھرت نتائج الدراسة وجود عالقة ) 59(الدراسة على عينة قوامھا 
النشاط الرياضي حيث وصلت قيمة معامل  ايجابية بين الھوية الرياضية ومستوى ممارسة

  ).0.52( إلىاالرتباط بيرسون 

بدراسة ھدفت لتحديد الھوية الرياضية لدى طلبة كليات   (kissinger, et al, 2011)وقام
المجتمع وتحديد مدى االستفادة منھا في إرشاد الطلبة، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة 

للھوية  (Brewer & Cornelius, 2001)ضيين، وطبق مقياس طالبا من الريا) 388(قوامه 
وأظھرت نتائج الدراسة إن مستوى الھوية الرياضية كان عاليا، وفيما يتعلق بمتغير  .الرياضية

كان ھناك فروق ولصالح لعبة كرة السلة، يليھا كرة القدم ) كرة قدم، كرة سلة، بيسبول(اللعبة 
ھدفھم الرئيس ھو اإلحتراف %) 36(ئج إن ما نسبته وأخيرا البيسبول، كما أظھرت النتا

  .الرياضي في اللعبة الممارسة

معرفة أثر ممارسة األنشطة الرياضية  إلىبدراسة ھدفت ) Chen, et al, 2010(وقام 
ربية في معاھد الت العاديين الرياضيينلتزام لدى الطلبة الرياضيين وواال على الھوية الرياضية

البا وطالبة تم توزيعھم على ط) 275(وقد تكونت عينة الدراسة من  ،في أوھايوالرياضية 
الذي يمارسون ألعابھم  الرياضيين الطلبة على المجموعة األولىشتملت اوعتين، حيث مجم

 الرياضيين بالطلبة علقت، والمجموعة الثانية تلرياضة الجامعاتفي الرابطة الوطنية  الرياضية
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وأظھرت نتائج الدراسة أن  .ھد التربية الرياضيةافي مع الرياضة ممارسةالذين يكتفون ب العاديين
لدى المجموعة األولى كان أفضل من المجموعة الثانية، واإللتزام مستوى الھوية الرياضية 

وأظھرت أيضا وجود فروق دالة إحصائيا في الھوية الرياضية بين الذكور واإلناث ولصالح 
  .الذكور في المجموعتين

بدراسة ھدفت لتحديد مستوى الھوية الرياضية لدى  (Fraser, et al, 2009) وقام
تحديد تأثير الجنس والعمر والوضع المھني على  إلىالرياضيين النخبة في استراليا، إضافة 

العبا والعبة من ) 426(الھوية الرياضية، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامھا 
ظھرت نتائج الدراسة أن مستوى و ،د الرياضي االستراليية من المعھالحاصلين على منح رياض

متغيرات  إلىالھوية الرياضية لديھم كان عاليا، كذلك وجود فروق في الھوية الرياضية تبعا 
 ،الجنس، والعمر، والوضع المني، حيث كانت الفروق لصالح الذكور، ولصالح األصغر عمرا

  .قل لدى الالعبين المعتزلينھوية أوبالنسبة للوظيفة أظھرت النتائج إن مستوى ال

-الرياضية، وفي ة والھوية من خالل عرض الدراسات السابقة المرتبطة بالثقافة الرياضي
من أحدث الدراسات التي تناولت العالقة بين الثقافة  تعد الدراسة الحالية - حدود علم الباحثين

ل ھذا الموضوع في فلسطين، الرياضية والھوية الرياضية وھي األولى من نوعھا التي تتناو
حيث يعد موضوع الثقافة الرياضية ودراسته حديثا في البيئة الفلسطينة إذ لم تطبق أية دراسة 

  .على طلبة أقسام التربية الرياضية حول الموضوع

  الطريقة واإلجراء 

 منھج الدراسة
لمالءمته لتحقيق أغراض الدراسة، وذلك من خالل  نظراً الباحثان المنھج الوصفي  استخدم

   .تحديد مجتمع الدراسة وعينة الدراسة وإجراءات الدراسة

  مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من طلبة قسم التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية والبالغ عدد 

وفقا لسجالت  2016-2015طالبا وطالبة والمسجلين في الفصل الدراسي الثاني لعام ) 500(
  .عمادة القبول والتسجيل في الجامعة

 عينة الدراسة
طالبا وطالبة من طلبة قسم التربية الرياضية ) 152( أجريت الدراسة على عينة مكونة من

في جامعة النجاح الوطنية تم اختيارھم بالطريقة الطبقية العشوائية، وتمثل عينة الدراسة 
متغيري الجنس  إلىيبين توزيع عينة الدراسة تبعا ) 1(من مجتمع الدراسة والجدول %) 30.4(

  .والسنة الدراسية
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  .)152=ن( الجنس والسنة الدراسيةمتغيري  إلىتوزيع عينة الدراسة تبعا  :)1(جدول 

 %النسبة المئوية  العدد مستويات المتغيرات المتغيرات المستقلة

 51.3 78 ذكر الجنس
 48.7 74 انثى

  السنة الدراسية

 29.6 45 أولى
 27.6 42 ثانية
 26.3 40 ثالثة
  16.4  25  رابعة

  أداتا الدراسة

  مقياس الثقافة الرياضية  .أ
داده من قبل الباحث في أطروحة التي تم إع) Shahada, 2009(استخدم الباحثان مقياس

تصحيحه في وقد تم تعديله و ،لىاالكليات في جامعة دي قياس الثقافة الرياضية لطلبةلالماجستير 
وقد تكون ت التربية الرياضية، بما يتناسب مع طلبة كليا )Ahmed & Mahdi, 2012(دراسة 

اشتمل سلم و ,)13,17(فقرة تم صيغاتھا بالصورة اإليجابية ما عدا الفقرتين ) 25(المقياس من 
درجات، أوافق ) 3(أوفق : وھي ليكرت السلم الثالثيحسب تدرج إستجابات ) 3(ستجابة على اإل

، ويكون مفتاح درجات 3-1درجة، ال أوافق درجة واحدة، وتراوحت االستجابة بين ) 2(أحيانا 
  .التصحيح معكسوا في اإلجابة على الفقرتين السلبيتين

إستخراج لبيئة الفلسطينية، قام الباحثان بلتطبيق في احيته لوصال وللتأكد من صدق المقياس
معامل االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للمقياس وذلك بعد تطبيقه على عينة استطالعية 

ستبعادھم في جامعة النجاح الوطنية تم إ طالبا وطالبة من قسم التربية الرياضية) 30( ه منمكون
وجميعھا ) 0.85 - 0.35( ط ما بينقيم معامل اإلرتبا ت، وقد تراوحاألصلية من عينة الدراسة

  . ، وبالتالي تقيس األداة ما وضعت لقياسه)α=0.05(دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

 وذلك بتطبيق معادلة كرونباخ الفا على )0.86( إلىوفيما يتعلق بثبات األداة وصلت قيمته 
  .أغراض الدراسةقيمة جيدة لتحقيق وھي ، عينة الدراسة أفراد

دور مشاھدة القنوات الرياضية في تنمية الثقافة الرياضية لدى طلبة تخصص ولمعرفة 
التربية الرياضية، قام الباحثان بوضع سؤال ضمن القسم األول ألداة الدراسة والمرتبط بالبيانات 

ھل تنمي مشاھدة القنوات الفضائية الرياضية الثقافة الرياضية لديك؟ : الشخصية وينص على
 ).ال(أو ) نعم(عنه بإختيار كلمة  حيث كانت اإلجابة
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 2017، )1(31المجلد ) العلوم اإلنسانية(ـــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقياس الھوية الرياضية  .ب
لقياس الھوية الرياضية ) Brewer.& Cornelius. 2001(استخدم الباحثان مقياس 

ل ث، حيث تم)7-1(، وتطلب االستجابة عليھا على سلم سباعي من فقرات) 7(والمكون من 
 أعلى درجة من الموافقة) 7(والدرجة  ،)ال أوافق بشدة(رجة من الموافقة قل دأ) 1(الدرجة 

 ما، ويطلب من المفحوص وضع دائرة على الرقم الذي يعكس رأيه في الفقرة وفق )أوافق بشدة(
  .درجات) 7(ينطبق عليه، وبھذا تكون الدرجة الدنيا درجة واحدة وأقصى درجة 

الذي قام  )Qadoumi, 2014(دراسة  إلىالرجوع ب الدراسة قام الباحثانولتحقيق أغراض 
) 7(وذلك من خالل تعديل الفقرة  ،بترجمة المقياس وتعريبه بشكل يالئم التطبيق على الطلبة

 أشعر(وأصبحت ) باإلكتئاب عند تعرض إلصابة تمنعني من ممارسة المنافسة الرياضية أشعر(
   .)باإلكتئاب عند تعرض إلصابة تمنعني من ممارسة المساقات العملية

بتطبيقه على عينة استطالعية مكونه ) Qadoumi, 2014(وللتأكد من صدق المقياس قام 
حيث تراوحت قيم معامل طالبا من قسم التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية، ) 25(من 

وجميعھا دالة احصائيا ) 0.86-0.74( ما بين بين الفقرات والدرجة الكلية للمقياس اإلرتباط
  .المقياس ودلت على صدق

 وذلك بتطبيق معادلة كرونباخ الفا) 0.85( إلىوفي الدراسة الحالية وصل ثبات المقياس 
  .جيدة لتحقيق أغراض الدراسة قيمة وھيعلى أفراد عينة الدراسة، 

  متغيرات الدراسة
  :لقد اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية

  المتغيرات المستقلة  .أ

  ).ذكر، انثى(: الجنس وله مستويان ھما −
  ).أولى، ثانية، ثالثة، رابعة: (السنة الدراسية ولھا أربعة مستويات ھي −

  المتغيرات التابعة  .ب

وتتمثل في إستجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات مقياس الثقافة الرياضية ومقياس الھوية 
  .الرياضية

  نتائج الدراسةعرض 

  النتائج المتعلق بالتساؤل األول: أوالً 
ما مستوى الثقافة الرياضية ومستوى الھوية الرياضية لدى طلبة تخصص التربية الرياضية 

  في جامعة النجاح الوطنية؟
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ة الحسابية واإلنحرافات المعياري لإلجابة عن ھذا التساؤل قام الباحثان بإيجاد المتوسطات
بين ت) 3( ونتائج الجدول، بين مستوى الثقافة الرياضيةت) 2(والنسب المئوية، ونتائج الجدول 

ومن أجل  .يبين خالصة النتائج المتعلقة بالتساؤل األول) 4(، والجدول مستوى الھوية الرياضية
  : تفسير النتائج أعتمدت النسب المئوية اآلتية

 مستوى%) 69.9-60(، يعال مستوى%) 79.9-70(جدا،  يفأكثر مستوى عال 80%
 ,Qadoumi( مستوى منخفض جدا% 50مستوى منخفض، أقل من %) 59.9-50(متوسط، 

2014(.  

طلبة تخصص  والنسب المئوية لمستوى الثقافة الرياضية لدى ت الحسابيةالمتوسطا ):2(جدول 
  .)152= ن(التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية 

متوسط   الفقرات  م
  *اإلستجابة

النسبة 
 %المئوية 

مستوى 
  الثقافة

يجب اإلحماء قبل أداء النشاط الرياضية   1
  افظة على سالمة العضالت والمفاصلللمح

  عالي جدا  93 2.79

ارات المھ معرفةتسھم الثقافة الرياضية في   2
  الرياضية المختلفة 

  عالي جدا  90 2.70

تساعد الثقافة الرياضية في معرفة المصطلحات  3
  والمفاھيم الرياضية

  عالي جدا  88.66 2.66

الثقافة الرياضية في معرفة تاريخ األلعاب تسھم   4
  الرياضية 

  عالي جدا  84.33 2.53

تسھم المعلومات الرياضية في معرفة   5
الشخصيات الرياضية البارزة في كل دول 

  العالم

  عالي جدا  82.33 2.47

المعلومات الرياضية في  الثقافة الرياضية تبين  6
  العالم والتعريف بھا

  جدا عالي  80.55 2.41

النشاط الرياضي الترويحي ينمي العالقات بين   7
  الفرد وزمالئه ومجتمعه

  عالي جدا  88.66 2.66

تزيد الثقافة الرياضية من التشويق في عرض   8
  النواحي الفنية لأللعاب الرياضية

  عالي جدا  85.66 2.57

اللياقة البدنية تكتسب عن طريق مزاولة   9
  األنشطة الرياضية 

  عالي جدا  84.33 2.53

مفھوم التعاون وقيمته  الثقافة الرياضية تنمي  10
  اإلجتماعية

  عالي جدا  87.66 2.63
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 2017، )1(31المجلد ) العلوم اإلنسانية(ـــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )2(تابع جدول رقم ... 

متوسط   الفقرات  م
  *اإلستجابة

النسبة 
 %المئوية 

مستوى 
  الثقافة

على تطبيع العالقاتالثقافة الرياضيةتعمل  11
 للفرداإلجتماعيةالثقافية و

  عالي جدا  83.33 2.51

على تنمية القيمالثقافة الرياضيةتعمل  12
 المقبولةاإلجتماعية

  عالي جدا  83 2.49

أھمية األنشطةالثقافة الرياضيةال تبين  13
 الرياضية في إشباع حاجات الفرد وميوله

  عالي  76 2.28

للجماعةاإلنتماءمفھومالثقافة الرياضيةتنمي  14
 والوطن

 جدا عالي  81.66 2.45

على توطيد العالقات بينالثقافة الرياضيةتعمل  15
 أفراد المجتمع

 عالي جدا  85.66 2.57

اإلنتماءاألفراد علىالثقافة الرياضيةتشجع  16
 المؤسسات واألندية الرياضية والشبابيةإلى

  عالي جدا  84.66 2.54

تجنب العنفإلىالثقافة الرياضيةال تدعو  17
 والشغب في البطوالت والمنافسات الرياضية

  عالي  75 2.25

في توجيه حياة الفردالثقافة الرياضيةتساعد  18
 نحو أھداف نافعة ومفيدة

 عالي جدا  87 2.61

في إيقاظ الحس الجماليالثقافة الرياضيةتسھم  19
 في البشر ودوره الحضاري واألخالقي

 عالي جدا  83.66 2.51

دوراً مھماً في الكشفالثقافة الرياضيةتؤدي  20
 نحرافات في الوسط الرياضي ض اإلعن بع

 عالي جدا  80.33 2.41

في تجنب العاداتالثقافة الرياضيةتسھم  21
 الخاطئة أثناء ممارسة النشاط الرياضي

 عالي جدا  86 2.58

بين الرياضةالثقافة الرياضية تدعم الصلة   22
 والعلوم األخرى

 عالي جدا  86 2.58

 عالي جدا  89.33 2.68 ممارسة الرياضة علمتني احترام اآلخرين  23
تعتبر ممارسة األنشطة الرياضية جزء ھام في  24

 تعمق العالقة بين الرياضة والجمھور
 عالي جدا  83 2.49

اللعب عندما أعرف قوانين اللعبة التيبأتمتع  25
 أمارسھا

  عالي جدا 89.33 2.68

 عالي جدا 84.66  2.54 المستوى الكلي للثقافة الرياضية

  .درجات) 3(أقصى درجة لإلستجابة * 
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أن مستوى الثقافة الرياضية لدى طلبة تخصص التربية الرياضية ) 2(يتضح من الجدول 
، حيث كانت النسبة المئوية )17,13(في جامعة النجاح الوطنية كان عاليا على الفقرتين 

، وكان مستوى الثقافة الرياضية عاليا جدا على %)75، %76(لإلستجابة عليھما على التوالي 
 - % 80.33(جميع الفقرات المتبقية حيث تراوحت النسبة المئوية لإلستجابة عليھا ما بين 

لتربية الرياضية في وفيما يتعلق بالمستوى الكلي للثقافة الرياضية لدى طلبة تخصص ا%). 93
  %).84.66(جامعة النجاح الوطنية كان عاليا جدا، حيث كانت النسبة المئوية لإلستجابة 

طلبة تخصص  والنسب المئوية لمستوى الھوية الرياضية لدى المتوسطات الحسابية): 3(ل جدو
  .)152= ن(التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية 

أبعاد الھوية 
متوسط  الفقراتالرقم  الرياضية

 *االستجابة
النسبة 
%المئوية 

مستوى 
  الھوية

بعد الھوية 
  اإلجتماعية

1  ُ  عالي 75.57 5.29  أعتبر نفسي رياضيا

لدي العديد من األھداف المرتبطة  2
  بالرياضة

 عالي 77.57 5.43

 عالي 72.71 5.09  غالبية أصدقائي من الرياضيين 3
  عالي 75.29 5.27  الدرجة الكلية لبعد الھوية اإلجتماعية

 عالي 77 5.39  الرياضة أھم شيء في حياتي 4  بعد التفرد

5 
قضي الكثير من الوقت في أ

التفكير بالرياضة من أي شيء 
  آخر 

 عالي 73 5.11

 عالي 75 5.25  الدرجة الكلية لبعد التفرد
بعد االنفعال 

باستياء من نفسي عندما  أشعر 6  السلبي
  يكون أدائي الرياضي ضعيفا

عالي  80.29 5.62
 جدا

7 
عرضي كتئاب عند تباإل أشعر

إلصابة رياضية تمنعني من 
  ستمرار في المساقات العمليةاإل

عالي  80.71 5.65
 جدا

عالي  80.42 5.63  الدرجة الكلية لبعد االنفعال السلبي
  جدا

 عالي 77 5.39  الرياضيةالمستوى الكلي للھوية 

  .درجات) 7(أقصى درجة لالستجابة * 

  أن مستوى الھوية الرياضية لدى طلبة تخصص التربية ) 3(يتضح من الجدول 
، حيث كانت النسبة )7,6(الرياضية في جامعة النجاح الوطنية كان عاليا جدا على الفقرتين 

، وكان مستوى الھوية الرياضية %)80.71، %80.29(المئوية لإلستجابة عليھما على التوالي 
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 2017، )1(31المجلد ) العلوم اإلنسانية(ـــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، حيث تراوحت النسبة المئوية لإلستجابة عليھا ما بين )1.2.3.4.5(عاليا على الفقرات 
وفيما يتعلق في ترتيب مجاالت الھوية الرياضية جاء مجال اإلنفعال %). 77.57 - % 72.71(

، وفي الترتيب %)75.29( اإلجتماعية، ويليه مجال الھوية %)80.42(السلبي بالترتيب األول 
  %).75(خير مجال التفرد األ

وفيما يتعلق بالمستوى الكلي للھوية الرياضية لدى طلبة تخصص التربية الرياضية في 
  %).77(جامعة النجاح الوطنية كان عاليا، حيث كانت النسبة المئوية لإلستجابة 

  النتائج المتعلقة بالتساؤل األولخالصة 
ومستوى الھوية  الرياضية والنسب المئوية لمستوى الثقافة ت الحسابيةالمتوسطا ):4(جدول 

  .الرياضية لدى طلبة تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية

  المستوى %النسبة المئوية  متوسط االستجابة المتغيرات
 عالي جدا 84.66 2.54  مستوى الثقافة الرياضية
 عالي 77 5.39  مستوى الھوية الرياضية

أن مستوى الثقافة الرياضية لدى طلبة تخصص التربية الرياضية ) 4(يتضح من الجدول 
، وأن )%84.66(لالستجابة ، حيث بلغت النسبة المئوية عاليا جدا في جامعة النجاح الوطنية كان

  %).77(لالستجابة ث كانت النسبة المئوية ، حيالھوية الرياضية لديھم كان عاليامستوى 

المساقات العملية والنظرية  إلىة يرى الباحثان أن السبب يعود فيما يتعلق بالثقافة الرياضيو
مشاھدة نسبة عالية من الطلبة  إلىفي قسم التربية الرياضية، باإلضافة  ةالتي يدرسونھا الطلب

 في الجدول إليهة كما ھو مشار والتي بدوھا تنمي الثقافة الرياضيللقنوات الرياضية الفضائية 
نشاء موقع الكتروني لقسم التربية الرياضية تم إ أنه ةفي األونه األخيرالحظ الباحثان و .)8(

، وكذلك الدور النشط يحتوي على المعلومات القيمة التي يحتاج إليھا الطلبة في الجوانب المختلفة
ھو والرياضية من طلبة القسم في نشر ومواكبة ما اإلجتماعيةوالفعال للجان الثقافية والصحية 

ننسى الدور الكبير  ، واليمواقع التواصل اإلجتماع جديد سواء باللوحات الثقافية أو من خالل
من يريدونه وتقديم المساعدة للطلبة في الوصول لما  للھيئة التدريسية في عملية التوجية اإلرشاد

) Ahmed & Mahdi, 2012( دراسات كل من ذه النتيجة متفقة معھ توجاء ،معلومات
التي أظھرت نتائجھا تميز طلبة ) Al- Zyoud, 2013(ودراسة  )Cherif, 2014(ودراسة 

من الثقافة الرياضية مقارنة مع الطلبة في الكليات  عالٍ تخصص التربية الرياضية بمستوى 
  .الجامعية األخرى

  وفيما يتعلق بالھوية الرياضية جاءت نتيجة الدراسة متفقة مع العديد من الدراسات 
 ودراسة) Miltiadis, etal, 2012( ودراسة) Qadoumi, 2014(السابقة مثل دراسة 

)Vinga, 2015 ( ودراسة(Fraser, et al, 2009)  ودراسة)Reifsteck, 2011( ودراسة 
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)Chen, etal, 2010( دراسة و(kissinger, etal, 2011) على نتائجھا حيث أجمعت 
  . المستوى العالي للھوية الرياضية لدى طلبة تخصص التربية الرياضية

 المساقات تأثير إلى ية الرياضية العالي عند الطلبة يرجعمستوى الھو زو الباحثان سببويع
فعالية و المتنوعة، الرياضيةاألنشطة والنظرية، وإشتراك الطلبة في ممارسة  العلمية الدراسية

في إقامة المنافسات في األلعاب الرياضية المختلفة بين الطلبة في قسم التربية  اللجنة الرياضية
 على أثر إيجابي لممارسة الرياضة وجود إلى شارت الدراسات السالفة الذكرالرياضية، حيث أ

 .ضيةتخصص التربية الرياطلبة لدى  الھوية الرياضية مكونات تحسين

  النتائج المتعلق بالتساؤل الثاني: ثانياً 
ما العالقة بين مستوى الثقافة الرياضية ومستوى الھوية الرياضية لدى طلبة تخصص 

  التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية؟

لداللة العالقة بين  ولإلجابة عن ھذا التساؤل استخدم الباحثان معامل اإلرتباط بيرسون
  .تبين ذلك) 5(ونتائج الجدول رقم  ،مستوى الثقافة والھوية الرياضية

الھوية   لعالقة بين مستوى الثقافة الرياضية ومستوىبيرسون ل االرتباطمعامل  نتائج ):5(جدول 
  ).152= ن(الرياضية لدى طلبة تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية 

  قيمة  الھوية الرياضية  رياضيةالثقافة ال
  )ر(

  مستوى
  اإلنحراف  المتوسط  اإلنحراف  المتوسط  *الداللة 

2.54  0.41  5.39 1.06  0.48  0.000**  

  ).α  ≥0.01( ند مستوى الداللةحصائيا عدال ا **

  أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 5(يتضح من الجدول 
)α  ≥0.01 ( الثقافة الرياضية ومستوى الھوية الرياضية لدى طلبة تخصص التربية  مستوىبين

  .الرياضية في جامعة النجاح الوطنية

يرى الباحثان أن الثقافة الرياضية تحتوي على المعلومات التي تنمي الجوانب المعرفية و
والتي  لألفراد من خالل مشاھدة أو ممارسة األنشطة الرياضيةوالنفسية والصحية  اإلجتماعيةو

بدورھا تنعكس على تنمية القيم لمكونات الھوية الرياضية، حيث أن الطلبة الذين يتميزون 
وتتفق ھذه النتيجة  ،بمستوى عال من الثقافة الرياضية يحسن ذلك من ھويتھم الثقافية الرياضية

المستوى العالي للھوية الثقافية لطالب  نتائجھا التي أظھرت) Cherif, 2014(مع دراسة 
وتتفق أيضا مع  ،تخصص التربية البدنية والرياضية في معاھد التربية الرياضية في الجزائر

التي أظھرت نتائجھا العالقة اإليجايبية والقوية بين الھوية ) Qadoumi, 2014(دراسة 
وجاءت  ،الرياضية في الجامعات الفلسطينيةالرياضية وتقدير الذات لدى طلبة تخصص التربية 

التي أظھرت نتائجھا العالقة بين الھوية الرياضية ) Vinga, 2015(النتيجة متفقة مع دراسة 
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والتوتر النفسي، حيث يكون التوتر النفسي للطلبة الممارسين للرياضة في أقسام التربية الرياضية 
النتيجة مع دراسة  ھذه تتفقكذلك و ،أقل من غيرھم الذين يطمحون بالوصول للمستوى العالي

)Ahmed & Mahdi, 2012( أظھرت نتائجھا وجود عالقة إيجابية بين الثقافة الرياضية  التي
والتوافق النفسي واالجتماعي لدى طالب قسم التربية الرياضية، حيث تميز طالب تخصص 
التربية الرياضية بالمستوى العالي من الثقافة الرياضية والتوافق النفسي واإلجتماعي مقارنة مع 

 .طالب الكليات الجامعية األخرى غيرھم من

  النتائج المتعلق بالتساؤل الثالث: ثالثاً 
ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الثقافة الرياضية ومستوى الھوية الرياضية 

  الجنس والسنة الدراسة؟ متغيري إلىلتربية الرياضية تبعا لدى طلبة تخصص ا

وعتين مستقلتين لداللة الفروق في ملمج) ت( رإختبااستخدم ولإلجابة عن ھذا التساؤل 
) 6(متغير الجنس، ونتائج الجدول  إلىمستوى الثقافة الرياضية ومستوى الھوية الرياضية تبعا 

 (One Way ANOVA)تحليل التباين األحادي  إختباراستخدام  إلىباإلضافة  .تبين ذلك
السنة الدراسة، ونتائج لتحديد الفروق في مستوى الثقافة الرياضية والھوية الرياضية تبعا لمتغير 

 .تبين ذلك) 7( الجدول

  متغير الجنس  .أ
لمجموعتين مستقلتين للفروق في مستوى الثقافة الرياضية ) ت( إختبارنتائج  :)6(جدول 

تبعا ومستوى الھوية الرياضية لدى طلبة تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية 
  ).152= ن(متغير الجنس إلى 

  مستوى
  *الداللة

  )ت( 
  المحسوبة

  طالبات
 )74= ن(

  طالب
  المتغيرات )78= ن(

  المتوسط  االنحراف  المتوسط  االنحراف

مستوى الثقافة  2.57 0.39 2.51 0.43 0.823 0.412
 الرياضية

مستوى الھوية  5.60 0.90 5.16 1.08 2.630 *0.009
 الرياضية

 ).150(، بدرجات حرية )1.976(، ت الجدولية )α  ≥0.05( دال احصائيا عند مستوى الداللة*

≤  α( توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ال أنه) 6( يتضح من الجدول
لدى طلبة تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح  الرياضية في مستوى الثقافة )0.05

كانت الفروق دالة إحصائيا في مستوى الھوية الرياضية بينما متغير الجنس،  إلىوطنية تعزى ال
  .يبين ذلك) 1(شكل البياني رقم بين الطالب والطالبات ولصالح الطالب، وال
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دالة إحصائيا بين  فيما يتعلق بمستوى الثقافة الرياضية أظھرت النتائج عدم وجود فروق
دور  إلىويعزو الباحثان أن السبب يعود  ،الطالب والطالبات في تخصص التربية الرياضية

طلبة من نسبة كبيرة وإھتمام  ين الجنسين في نشر الثقافةب ال يميزالذي  اإلعالم الرياضي
 إلىالوصول  ةوكذلك سھول ،)8( لك كما ھو موضح في الجدولفي ذ تخصص التربية الرياضية

ربية الرياضية بدون معلومات ضمن وسائل اإلتصال المرئية وغير المرئية والمتاحة في قسم التال
 نفس المعلومة والحصول على اإلختالط في الدراسة إلى ، باإلضافةبين الجنسين يزيتحيز أو تم

ومن األسباب األخرى يمكن أن يرتبط بإھتمام المرأة باألنشطة  ،المساقات العملية والنظريةفي 
والمعرفية وإدراكھا لمواكبة  اإلجتماعيةالرياضية لما لھا من أھمية على حياتھا الصحية و

وتتفق ھذه  .الشيخوخة لھا في سن مبكر ومنع حدوث ومنافسة الرجل في مختلف المجاالت
أظھرت نتائجھا أن اإلعالم الرياضي  التي )Shaker & Shahada, 2009(النتيجة مع دراسة 

ينمي الثقافة الرياضية في الجوانب المعرفية والتربوية وعدم وجود فروق دالة إحصائيا تبعا 
 )Al- Zyoud, 2013(مع دراسة وكذلك تتفق النتيجة  ،إلىمتغير الجنس في كليات جامعة ديل

ثقافة لل الكلي المستوىالب والطالبات في فروق بين الطت نتائجھا عدم وجود التي أظھر
  .الرياضية في كليات جامعة اليرموك

  
لدى طلبة  متوسط اإلستجابة لمستوى الثقافة الرياضية ومستوى الھوية الرياضية :)1( كلش

 .تخصص التربية الرياضية وفقا لمتغير الجنس

الرياضية أظھرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين الطالب  وفيما يتعلق بالھوية
وھذه النتيجة تتفق مع العديد من الدراسات السابقة مثل دراسة  ،والطالبات ولصالح الطالب

)Qadoumi, 2014 ( ودراسة)Chen, etal, 2010 ( ودراسة)(Fraser, etal, 2009  حيث
الطالب والطالبات ولصالح الطالب في تخصص أظھرت نتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين 

   .التربية الرياضية
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، حيث أن المجتمع الثقافية-اإلجتماعيةوامل الع إلىويرى الباحثان السبب في ذلك يعود 
ة خاصة بالرجل فقط، أن الرياضذكوري ولديه من المدركات الخاطئة ببطبيعته الفلسطيني 

الذكور تبدأ في السنوات المبكرة من خالل  عالوة على ذلك إن الھوية الرياضية للطالب
، وأن نسبة عالية من الطالبات تبدأ ممارسة الرياضة مشاركتھم في األنشطة الرياضية المدرسية
أن الھوية  (Fraser, et al, 2009)أشار . في الجامعة عند اإللتحاق بتخصص التربية الرياضية

ما بعد  وتتراجع مع التقدم بالعمرقبل الجامعة ما طلبة من سنين مبكرة الرياضية تتكون لدى ال
 .الجامعة عند اإلعتزال رياضيا

عدم  إلى نتائجھا أشارت التي )Miltiadis, et al, 2012(النتائج مع دراسة  واختلفت
عينة  إلىدالة إحصائيا في الھوية الرياضية تبعا لمتغير الجنس، والسبب يعود  وجود فروق

الطالب في األندية والمدارس ما قبل  بشكل يضاھيالدراسة حيث تمارس الطالبات الرياضة 
أن ھناك عالقة قوية بين ) Reifsteck, 2011(وأكد ذلك  ،وفي الجامعة اإللتحاق بالجامعة

في  المعتزلين رياضيا المستوى الرياضي والھوية الرياضية والتي تتراجع عند الالعبين
  .الجامعات

  متغير السنة الدراسية  .ب
مستوى الثقافة الرياضية ومستوى في نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق  ):7(جدول 

  ).152=ن(الھوية الرياضية لدى طلبة تخصص التربية الرياضية تبعا لمتغير السنة الدراسية 

  مصدر التباين  المتغيرات
مجموع 
مربعات 
  االنحراف

درجات 
  الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
  )ف(

  مستوى
  *الداللة

  مستوى الثقافة
 الرياضية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

1.229  
23.961  
25.189  

3  
148  
151  

0.410  
0.162  

2.530  0.059  

  مستوى الھوية
 الرياضية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

5.341  
162.997  
168.338  

3  
148  
151  

1.780  
1.101  

1.617  0.188  

  ).α  ≥0.05( دال احصائيا عند مستوى الداللة* 

   أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة) 7( يتضح من الجدول
)α  ≥0.05(  في مستوى الثقافة الرياضية ومستوى الھوية الرياضية لدى طلبة تخصص التربية

  .ةمتغير السنة الدراسي إلىة في جامعة النجاح الوطنية تعزى الرياضي

التي  أن مصادر المعلومات والمعارففيما يتعلق بمستوى الثقافة الرياضية، يرى الباحثان 
فئاتھم العمرية والتقتصر على فئة دون  الجميع بكل وتخاطب متوفرة بكل أشكالھا تنمي الثقافة
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احلھم الدراسية الطلبة الذين أظھروا ذلك في مرأخرى، ولكن يعتمد على اإلھتمام من قبل 
  .المختلفة دون تفاوت

ياضية يرى الباحثان أن السبب في عدم وجود فروق دالة وفيما يتعلق في الھوية الر
الطلبة، حيث أن مستوى الھوية الرياضية المستوى الرياضي المتشابه بين  إلى إحصائيا يعود

في ألعابھم الخاصة أو  واإلحتراف العليا المستويات إلىالذين يطمحون بالوصول لدى الطلبة 
يمارسون الرياضة في األندية خارج نطاق الجامعة أفضل من غيرھم الذين يكتفون بممارسة 

) Chen, et al, 2010( دراسةوأكد على ذلك  ،فقط التربية الرياضية كلياتالرياضة في 
 معنتائج الدراسة واختلفت  .Fraser, et al, 2009)( ودراسة )Vinga, 2015( دراسةو

 اللة إحصائيةد ذات وجود فروق إلىالتي أشارت نتائجھا ) Miltiadis, et al, 2012( دراسة
ة الدراسية متغير السنتبعا إلى  بين طلبة تخصص التربية الرياضية في مستوى الھوية الرياضية

السنة  طلبة إلى مشاركة والسبب في ذلك يعزى، ولىاأل الدراسية سنةالطلبة في الولصالح 
بشكل يفوق غيرھم من الطلبة في السنوات  المختلفة األنشطة الرياضيةفي الدراسية األولى 
 .مستوى ھويتھم الرياضية إلى تحسينا أدى مم الدراسية األخرى

  النتائج المتعلق بالتساؤل الرابع: رابعاً 
ص التربية ھل تنمي مشاھدة القنوات الفضائية الرياضية الثقافة الرياضية لدى طلبة تخص

  الرياضية في جامعة النجاح الوطنية؟

) 8(ولإلجابة عن ھذا التساؤل تم استخدام التكرارات والنسب المئوية ونتائج الجدول رقم 
  .تبين ذلك

دور مشاھدة القنوات الرياضية في تنمية الثقافة الرياضية لدى طلبة تخصص التربية  ):8(جدول 
  .)152= ن(الرياضية 

  %النسبة المئوية   التكرار  اإلجابة  التساؤل
ھل تنمي مشاھدة القنوات الفضائية 

  ؟لديك الرياضية الرياضية الثقافة
  %84.21  128  نعم
  %15.79  24  ال

من طلبة تخصص التربية الرياضية في %) 84.21(نسبة  أن) 8( يتضح من الجدول
، لديھم نمي الثقافة الرياضيةاھدة القنوات الفضائية الرياضية تجامعة النجاح الوطنية يرون أن مش

   .يوضح ذلك) 2( من الطلبة يرون عكس ذلك، والشكل البياني رقم%) 15.79(نسبة  إن بينما

 & Shaker( ودراسة) Al- Zyoud, 2013(نتائج مع دراسات كل من وتتفق ھذه ال
Shahada, 2009(  ودراسة)Rajhi, 2012( الدور اإليجابي  إلىنتائجھا  والذي أشارت

لمشاھدة القنوات الرياضية في تنمية الثقافة الرياضية لدى الطلبة في تخصص التربية الرياضية 
  .والتخصصات األخرى
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إھتمام طلبة التربية الرياضية في مشاھدة  إلىيعود  في ذلك ويعزو الباحثان السبب
مشاھدة البرامج التثقيفية  إلىفي كافة األلعاب، باإلضافة  االمباريات وما يرتبط بھا من تحليل لھ

الرياضية المتنوعة والمشوقة والتي تجذب إنتباه الطلبة وتنمي لديھم الجانب المعرفي 
المحتمل أن يكون أيضا لمساق من و .وتحدث  التغير اإليجابي في سلوكھمواإلجتماعي والتربوي 

طلبة، وذلك من خالل تنمية على تنمية الثقافة الرياضية لدى ال اإلعالم الرياضي التأثير اإليجابي
  .والتحليل لبعض برامجھا كھدف من أھداف المساق الرياضية القنوات ةالطلبة نحو مشاھد إتجاه

  
تنمية الثقافة الرياضية  النسب المئوية لدور مشاھدة القنوات الفضائية الرياضية في :)2(شكل 

 .لدى طلبة تخصص التربية الرياضية

  اإلستنتاجات
  :ستنتاجات اآلتيةاإل إلىوفقا لنتائج الدارسة ومناقشتھا توصل الباحثان 

 جدا من النجاح الوطنية بمستوى عالٍ تميز طلبة تخصص التربية الرياضية في جامعة  .1
  .الھوية الرياضية في الثقافة الرياضية ومستوى عالٍ 

مستوى الھوية الرياضية لدى طلبة تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح  أن .2
  .الوطنية يعتمد على مستوى ثقافتھم الرياضية والعكس صحيح

مستوى الطالب كان أفضل من الطالبات في الھوية الرياضية، بينما لم يكن ھناك اختالفا أن  .3
  .بينھم في مستوى الثقافة الرياضية

طلبة تخصص  بينوى الثقافة الرياضية ومستوى الھوية الرياضية مست وتشابه تقارب .4
  .جميع السنوات الدراسيةفي  ة في جامعة النجاح الوطنيةالتربية الرياضي

15,79%

84,21%

نعم

ال
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يرون الدور  لرياضية في جامعة النجاح الوطنيةأن نسبة عالية من طلبة تخصص التربية ا .5
  .لثقافة الرياضيةاإليجابي لمشاھدة القنوات الفضائية الرياضية في تنمية ا

  التوصيات
  :باآلتي اننتائجھا يوصي الباحثمناقشة ھداف الدراسة وأفي ضوء 

ضرور التركيز على مشاركة الطالبات باألنشطة الرياضية في المدرسة إلھميتھا في  .1
  .تحسين مستوى الھوية الرياضية

بزيادة عدد البرامج التثقيفية في جميع المجاالت على القنوات الرياضية الفضائية  اإلھتمام .2
والتي يقوم عليھا عدد من المختصين والخبراء نظرا ألھميتھا في نشر الثقافة بين طلبة 

 .أقسام التربية الرياضية

 تماعيةاإلجإجراء دراسات مشابھة حول عالقة الثقافة الرياضية ببعض المتغيرات النفسية و .3
  .األخرى وتشتمل على المقارنة بين طلبة كلية التربية الرياضية والكليات األخرى
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