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 ملخص  

لدى طلبة كلية الرتبية الرايضية يف جامعة النجاح الوطنية،  االجتماعيةدف البحث التعرف اىل العالقات ه
                                                                                     العالقات االجتماعية لدى طلبة كلية الرتبية الرايضية يف جامعة النجاح الوطنية تبعا  للمتغريات وكذلك التعرف اىل طبيعة 

داف البحث، هج الوصفي وذلك ملالئمته ألهالتالية )املستوى الدراسي، اجلنس، مكان السكن(، واستخدم الباحث املن
( فقرة لقياس العالقات 33مكونه من ) انةاستبم ه( طالبا وطالبة، وطبق علي75ا )هواجرى البحث على عينة قوام

، حيث وصل متوسط                                                                                              االجتماعية، وتوصل البحث اىل أن مستوى العالقات االجتماعية لدى الطلبة كان مرتفعا  
ا الباحث ضرورة إجراء وتنفيذ حبوث ودراسات خمتلفة هم النتائج اليت توصل اليه( درجة، ومن أ2.39االستجابة اىل )

تماعية يف مجيع طلبة جامعة النجاح الوطنية، وضرورة إجراء دراسات خمتلفة حول العالقات حول العالقات االج
   . ا على األلعاب اجلماعية والفرديةهاالجتماعية وأتثري 

  . : العالقات االجتماعية، طلبة كلية الرتبية الرايضية، جامعة النجاح الوطنيةالكلمات الدالة

  

Abstract  

This research aims to identify the level of social relations among the students 

of the Faculty of Physical Education at An-najah National University, and the 
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researcher followed the descriptive approach for its suitability to the research 

objectives.  The research was conducted on a sample consists of (75) students who 

were selected randomly to represent the variables which are school year, sex and 

place of residency, the research tool was chosen by reviewing  previous studies. 

Which aimed measuring the level and nature of social relationships among students 

of Physical Education College at An-najah National University. The questioner 

consisted of 33 items, and the most important results which the Researcher concluded 

are, No statistical significant differences were found at (α = 0.05) in the level of 

social relationships among the students of the Faculty of Physical Education at An-

najah National University due to the variable sex, and there are no statistical 

significant differences were found at (α = 0.05) in the level of social relationships 

among the students due to the variable of school year. The researcher 

recommendations: The Researcher suggests conducting, applying, and various studies 

on the social relations among all students at An-najah National University, and the 

importance of conducting different studies on social relations and its effect on 

individual collective games.  

Key word: The social relationships, the students of the Faculty of  Physical 

Education, An_ najah National University  

 مقدمة البحث   

ا، والبعض ها ومتاسكها تعمل على وحدة اجلماعة وتدعيمهر عدة عالقات، البعض منهإن اجلماعة اإلنسانية تظ
ا وحتقيق ها يف أتدية رسالتهيتوقف جناح اجتماعيةا، وتعد كلية الرتبية الرايضية مؤسسة تربوية هذيباآلخر يعمل على هت

بني الطلبة  االجتماعيةوالذي يتمثل يف جممل العالقات  االجتماعياجلو  ا طبيعةهمها على عوامل عديدة أهدافهأ
  . (2002التدريسية )ارتنجر،  يئةاهلوالعالقات كذلك بني الطلبة وأعضاء 

ا جناح هاإلجيابية بني أفراد اجلماعة الواحدة إحدى الركائز األساسية اليت يتأسس علي االجتماعيةوتعد العالقات 
  . اعةوفاعلية تلك اجلم

يم األساسية املتصلة بشخصية الطالب وبصحته النفسية وعالقته التكيفية همن املفا االجتماعيةوتعد العالقات 
بني الطلبة تؤثر اىل حد كبري يف منو شخصية  االجتماعيةمع الوسط البيئي واجملتمعي، وكذلك طبيعة ومستوى العالقات 

ستوايته ومعايريه قيمه، ذلك أن منو شخصية الطالب والتفاعل اته وحتديد مهالطالب وتنسيق سلوكه وضبط اجتا
يتوقف على كمية ونوعية تفاعله مع زمالئه، كما أن النمو املتوازن والطبيعي لشخصية الطالب يعتمد على  االجتماعي

على رغبته يف يتخذ قرار يؤثر  القدر الذي يتمتع به من طمأنينة يف تعامله وتفاعله مع زمالئه الطلبة، وجيعل الطالب
  . (1988اليل، )اهل االجتماعيةتكوين العالقات 

(، 2002)العزاوي،  (،1998(، )عويس، 2013وتعد العالقات االجتماعية حسب كل من )احلشحوش، 
ي ه( عرب برامج الرتبية البدنية والرايضية أحد األسس الرئيسة، ف ,2009smith(، )2005(، )احلسن، 2003)شتا، 
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ا إكساب املمارس للرتبية البدنية ناخ االجتماعي ووفرة العمليات والتفاعالت االجتماعية، واليت من شأهنتتسم بثراء امل
                                                                                                    والرايضة عددا  كبريا  من القيم واخلربات واحلصائل االجتماعية املرغوبة، واليت تنمي اجلوانب االجتماعية يف شخصيته، 

   . ع مقتضيات اجملتمع ونظمه ومعايريه االجتماعية واألخالقيةوتساعده يف التطبيع والتنشئة االجتماعية والتكيف م

 : (، اجلوانب والقيم االجتماعية للرايضة، فيما يلي1999) Coakleyوقد أستعرض كوكلي 

  . التعاون -

  . الروح الرايضية -

  . االنضباط الذايت -

  . التنمية االجتماعية -

  . تنمية الذات املنفردة -

  . ةارات النافعهاللياقة وامل -

  . جة االجتماعيةهاملتعة والب -

  . اكتساب املواطنة الصاحلة -

   . التعود على القيادة والتبعية -

  . احلراك واالرتقاء االجتماعي -

  .                                متنفس للطاقات مقبول اجتماعيا    -

  . بل اآلخرين بغض النظر عن الفروقتق -

ارات أو هلطالب على القيام ابمل( يف قدرة ا2000ويتمثل السلوك االجتماعي املقبول كما يشري )حافظ، 
 الكفاايت االجتماعية التالية:  

  . اهالقدرة على تكوين عالقة إجيابية مع الزمالء واألقران يف املواقف االجتماعية يف املنزل واملدرسة، وغري  -

والعطاء دون  قائمة على األخذ ي قواعدهاملرعية يف مجاعات األسرة واملدرسة، و  االجتماعي اإلملام بقواعد السلوك -
 . جتاوز أو خطأ أو عدوان

  . اجتماعي( دف املشرتك )توافقلتحقيق اهل مهاآلخرين والتعاون مع الذات، وتقبل تقبل -

ارات االجتماعية الفعالة أو اإلجيابية اليت تتمثل يف الكفاية االجتماعية، ويف االتصال ابآلخرين، والتعاون هاكتساب امل -
  . دف املنشودقيق اهليف حت فاتوالتم، هالبناء مع



".....االجتماعية لدى طلبة كلية الرتبية الرايضية يف .العالقات    "                                                       1552 

  8102 ،(7) 82 دلجملا (اإلنسانية مو لعلا) ثاحبألل حا جنلا ةعماج ةلجم

ؤالء الطالب ( أن غياب الكفاءة االجتماعية هلCoben & Zigmond, 1986ويذكر كوبن وزجيموند )
م أكثر عرضه لسوء التكيف املدرسي، وضعف التحصيل األكادميي، واالنقطاع عن املدرسة، وامليل للسلوكيات هجيعل

ؤالء الطالب يف مرحلة الطفولة مع ه ربط الوضع االجتماعي عند السيئة، وبعض املشاكل الصحية والعقلية، وابملقابل مت
   . م على التكيفمستوى التحصيل األكادميي، ومع قدرهت

ارات هارات االجتماعية وبني الضعف يف أداء املهامل اكتساب( بني الضعف يف Gresham, 2001ويفرق )
ناك هارات االجتماعية، كما أن هناسب للتدخل يف عال  امل                      اما  ألنه حيدد األسلوب املهذا الفرق هويعترب  . االجتماعية

                                                                                               نوعا  اثلثا  من الضعف يعرف بضعف الطالقة، حيث يعرف الطالب كيف يقوم ابلعمل ولكن ينقصه األداء بفاعلية 
   . وكفاءة

 ارات االجتماعية يعود اىل غياب املعرفة اليت متكنه( أن الضعف يف اكتساب املGresham, 2001ويضيف )
مة االجتماعية يف حدود األحوال املثلى، وكذلك فشل الطالب يف حتديد السلوك االجتماعي الذي هالطالب من إجناز امل

ارات االجتماعية املوجودة يف هويعود الضعف يف األداء االجتماعي إىل فشل الطالب يف أداء امل . يتالءم مع موقف معني
وميكن تفسري ضعف الطالقة على أنه انتج عن قلة تعرض  . ملستوى املطلوبا ابهخمزونه السلوكي، أو الفشل يف استدعائ

   . ارات، أو قلة معدالت التعزيز ملا يصدر عنه من سلوكياتهذه املهلنماذ  السلوط االجتماعي، وقلة ممارسة 

 مية البحث  هأ

 ية البحث احلايل ابلنقاط التالية:  مهأتيت أ

  . االجتماعية لدى طلبة كلية الرتبية الرايضية ية دراسة موضوع طبيعة العالقاتمهأ -

   م هاملختلفة وحتصلي االجتماعيةوتعامل الطلبة يف املواقف ا أتثري واضح على سلوك وشخصية ملا هل -
  . األكادميي مما يؤثر منو شخصية الطلبة

  . ة الرايضيةبدراسة العالقات االجتماعية لدى طلبة ختصص الرتبي اهتمتنقص الدراسات السابقة اليت  -

 مشكلة البحث وتساؤالته  

الرايضية جبامعة النجاح  تكمن مشكلة البحث يف البحث على طبيعة العالقات االجتماعية بني طلبة كلية الرتبية
 الوطنية وابلتحديد فإن الدراسة حتاول اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:  

 ؟ جبامعة النجاح الوطنية الرايضية لدى طلبة كلية الرتبية االجتماعيةما مستوى العالقات  .1

جبامعة لرتبية الرايضية ا لدى طلبة كلية االجتماعيةل توجد فروق ذات داللة احصائية يف مستوى العالقات ه .2
 ؟ النجاح الوطنية تعزى اىل متغري اجلنس

ضية جبامعة لدى طلبة كلية الرتبية الراي االجتماعيةل توجد فروق ذات داللة احصائية يف مستوى العالقات ه .3
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 ؟ ة تعزى اىل متغري السنة الدراسيةالنجاح الوطني

لدى طلبة كلية الرتبية الرايضية جبامعة  االجتماعيةل توجد فروق ذات داللة احصائية يف مستوى العالقات ه .4
 ؟  وطنية تعزى اىل متغري مكان السكنالنجاح ال

 داف البحث  هأ

 دف البحث التعرف اىل:  ه

  . لدى طلبة كلية الرتبية الرايضية جبامعة النجاح الوطنية جتماعيةاالمستوى العالقات  .1

                                                           لدى طلبة كلية الرتبية الرايضية جبامعة النجاح الوطنية تبعا  اىل  االجتماعيةالفروق يف مستوى العالقات  .2
  . متغريات )اجلنس، واملستوى الدراسي، ومكان السكن(

 جماالت البحث  

  . رتبية الرايضية جبامعة النجاح الوطنيةاجملال البشري: طلبة كلية ال .1

  . اجملال املكاين: كلية الرتبية الرايضية جبامعة النجاح الوطنية .2

  . م2013- 1-20م/2012- 12-20اجملال الزماين: الفرتة الزمنية بني  .3

 مصطلحات البحث  

اليل، خر ويتأثر به )اهلا يف اآلمه: سلوك متواتر متوقع حيدث بني شخصني، فيؤثر أحداالجتماعيةالعالقات 
1988) . 

 االجتماعيةا الطلبة على استبانة قياس العالقات ها الدرجة اليت حيصل عليهفيقصد في العالقات االجتماعية:
 . () املستخدمة يف البحث احلايل

جمموعة األفعال وردود األفعال اليت تصدر عن أفراد اجلماعة يف موقف عن املواقف  :االجتماعيالتفاعل 
 . (1996)الكندي،  االجتماعية

 السابقة   تالدراسا

الناجتة عن ممارسة النشاط  االجتماعيةدفت اىل التعرف اىل الفوائد ه( دراسة 2011مشروخ وخصاونة ) اجري
داف الدراسة، وتكونت هج الوصفي وذلك ملالئمته ألهاملن استخدامة نظر طلبة جامعة الريموك، ومت هالرايضي من وج

الناجتة عن  االجتماعيةا الباحثان ان الفوائد هتوصل الي م النتائج اليتهأ ومن                 ( طالبا  وطالبة،986سة من )عينة الدرا
                                                 

() .تعريف اجرائي  
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 االجتماعيةوالفوائد  االجتماعيةالشخصية والروابط  االجتماعيةوالفوائد  االجتماعيي: التفاعل ه ممارسة النشاط الرايضي
ية ممارسة النشاط الرايضي الرتوحيي لدى طلبة اجلامعة، وقد مهذا يدلل على أه                         للجامعة مرتبة تنازليا  و  واالنتماءالثقافية 

ذه األنشطة من هجية يف اجلامعة وتشجيع الطلبة للمشاركة يف هابألنشطة الرايضية الالمن تمامهاالأوصى الباحثان بزايدة 
ملشرفني واملدربني والصاالت واملالعب بزايدة عدد ا تمامهاالخالل زايدة النشاطات والربامج املطروحة للطلبة، وكذلك 

 . ذا الغرضهل

يف  االنفعاليةعلى السمات  اوانعكاساهت االجتماعية( دراسة التعرف اىل العالقات 2008وقام بومجعة وآخرون )
ج الوصفي وذلك ملالئمته لطبيعة تساؤالت الدراسة، وتكونت عينة الدراسة هالرايضات اجلماعية، وأستخدم الباحث املن

ا الباحثون ضرورة هم النتائج اليت توصل اليهالعينة ابلطريقة الطبقية العشوائية، ومن أ اختيار( طالب وطالبة، ومت 91ن )م
يف الرايضات اجلماعية، ويوصى  االنفعاليةوالسمات  االجتماعيةالقائمة بني العالقات  االرتباطيةالكشف عن العالقات 

املميزة لكل  االجتماعيةالعيب األنشطة األخرى للتعرف على العالقات  ة علىمشاهب آخريالباحث إجراء دراسات 
  . ذه األنشطةهنشاط من 

بني طلبة كلية   االجتماعيةدفت اىل التعرف اىل طبيعة العالقات ه( دراسة 2006واجرى اخلفاجي وآخرون )
وصفي وذلك ملالئمته لطبيعة تساؤالت ج الهالرتبية الرايضية يف كل من جامعيت اببل والقادسية، وأستخدم الباحث املن

م النتائج اليت توصل ه                              عشوائيا  من طلبة الكلية، ومن أ واختريوا                 ( طالبا  وطالبة، 204الدراسة، وتكونت عينة البحث من )
 االجتماعيةم البعض، وتباين يف قوة العالقات هسليمة تربط أغلب الطلبة مع بعض اجتماعيةا الباحث وجود عالقات هالي

بني  االجتماعيةا الباحث ضرورة العمل على تنمية وتطوير العالقات م التوصيات اليت يوصى هبهاجلنسني، ومن أعند 
 . رجاانت الفنية والرايضيةهالطلبة من خالل دعم النشاطات الالصفية وإقامة الرحالت وامل

ض العاب القوى، ملمارسي بع االجتماعيةدفت اىل التعرف اىل العالقات ه( دراسة 2002وقام انصر )
( متسابق من 60داف الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )هج الوصفي وذلك ملالئمته لطبيعة أهوأستخدم الباحث املن

السائدة لالعيب بعض العاب  االجتماعيةا الباحث ان العالقات هم النتائج اليت توصل اليهاملتقدمني والشباب، ومن أ
ا املختلفة، هأبنواع االجتماعية، العالقات القائمة على املنفعة املشرتكة والعالقات ي العالقات العامة العابرةهالقوى 

  . يف حتقيق األجناز الرايضي املطلوب اإلجيابية االجتماعيةويوصى الباحث ضرورة الرتكيز على العالقات 

                    ين يعيشون قربيا  أو لطلبة اجلامعة الذ االجتماعية( دراسة بعنوان الكشف عن الفوائد Artinke,2002وأجرى )
( 349داف الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )هج الوصفي وذلك ملالئمته ألهداخل اجلامعة، وأستخدم الباحث املن

ي : الشخصية والروابط والعالقات أو الثقافية، والعمل ضمن هالدراسة على مخسة حماور و  اشتملت                   طالبا  وطالبة، وقد 
دالة إحصائي   ناك فروقاهاىل ان  مجاعات، وأشارت نتائج الدراسة   ،الذكورملدى تقدير الفوائد لدى اإلانث أكثر من ا                ً 

                                                                                ناك فروقا  دالة احصائيا  لصاحل الطالب الذين يعيشون داخل وقريب من اجلامعة، من الذين هأشارت النتائج أن  كما
م فرص أكرب عن أولئك الذين يسكنون يف ه                                                                    يسكنون أماكن بعيدة عن اجلامعة، علما  أن الطلبة البعيدين عن اجلامعة لدي
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من ممارسة النشاط الرايضي لصاحل طلبة  االستفادة                                                             اجلامعة، كما أشارت النتائج اىل وجود فروق دالة إحصائيا  اىل درجة 
   . السنة األوىل مقارنة بطلبة السنوات الثانية والثالثة والرابعة

تعرف اىل أثر املشاركة يف النشاط الرتبوي الرايضي على دف ال( هبSculley et al, 1988ا )هويف دراسة أجرا
ج الوصفي وذلك ملالئمته هذا الغرض، وأستخدم الباحث املنهل استبيان                          والنفسية للطلبة، مستخدما   االجتماعيةاحلالة 

            ا  على ختفيف ا أتثري ا الباحث أن املشاركة يف النشاط الرايضي كان هلهم النتائج اليت توصل اليهداف الدراسة، ومن أهأل
مع اآلخرين وزايدة الشعور ابلرضا عن النفس، واملشاركة يف النشاط ولدة طويلة يرفع  االجتماعيالتوتر الناتج عن التفاعل 

 االستعداد، ورفع درجة االنفعاالتمن قدرة الفرد على تقييم ذاته، ومعرفته قدراته وإمكانياته، واملساعدة يف السيطرة على 
  .                                     بعيد املدي مع اآلخرين خصوصا  مع الغرابء عياالجتماللتفاعل 

 التعليق على الدراسات السابقة  

 . صورته املسحية إبحدىج الوصفي هاستخدمت مجيع الدراسات السابقة املن -

  . عتمدت الدراسات على االستبيان كأداة جلمع البياانتا -

 . اختالف البيئات اليت أجريت فيها الدراسات واالحباث -

  ذه الدراسات، حيث كانت بعض الدراسات على العبني ها هتمعات الدراسة اليت أجريت علياختالف جم -
   . وطالب وحكام ومدربني

   . اختالف يف حجم وجنس العينة فبعض الدراسات مشلت اعداد حمددة -

 اساتالعينة العشوائية وبعض الدر  اختلف معظم الدراسات يف طريقة اختيار العينة فبعض الدراسات استخدمت -
  . االخرى العينة القصدية

  ذا البحث عن الدراسات السابقة  هقد متيز 

 .البحث الوحيد يف حد علم الباحث اليت تناولت موضوع العالقات االجتماعية لدى طلبة كلية الرتبية الرايضية  -

  . راسية(الد تناولت متغريات مل يتم تناوهلا من قبل على حد علم الباحث )اجلنس، مكان السكن، السنة -

 الطريقة واإلجراءات 
 ج البحث  همن 

                                                                     ج الوصفي املسحي ابستخدام االستبانة كأداة جلمع البياانت وذلك نظرا   ملالئمته هاستخدم الباحث املن
  . ألغراض البحث
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 جمتمع البحث  

يف الفصل الدراسي ن جمتمع البحث من مجيع طلبة كلية الرتبية الرايضية يف جامعة النجاح الوطنية واملسجلني      تكو  
و موزعون على أربعة مستوايت دراسية ه                   ( طالبا  وطالبة، و 375م )هوالبالغ عدد 2012/2013األول من العام الدراسي 

                                ( طالبا  وطالبة يف السنة الثانية 80( طالبة، و)40           ( طالبا  و)60م )ه( طالب وطالبة يف السنة األوىل وكان من100ي: )ه
( طالبة، أما 45( طالب و)40م )ه                                       ( طالبا  وطالبة يف السنة الثالثة وكان من85( طالبة، و)60           ( طالبا  و)20م )هوكان من

                                يبني توزيع جمتمع الدراسة تبعا  اىل ( 1( طالبة، واجلدول رقم )55           ( طالبا  و)55م )ه( من110طلبة السنة الرابعة فكانوا )
   . املستوى الدراسي واجلنس متغريي

  . (385املستوى الدراسي واجلنس، )ن= متغريي            حث تبعا  اىل توزيع جمتمع الب (:1جدول )

 املتغري   املستوى   التكرار   النسبة املئوية %  

 ذكور   175   46.67  
 اجلنس  

 إانث   200   53.33  

 السنة األوىل   100   26.67  

 املستوى الدراسي  
 السنة الثانية   80   21.33  

 السنة الثالثة   85   22.67  

 السنة الرابعة  110   29.33  

 عينة البحث 

م ابلطريقة الطبقية العشوائية لتمثيل متغريي ه( طالبا وطالبة، ومت اختيار 75ا )هاجريت الدراسة على عينة قوام
توزيع عينة  ( يبني2من جمتمع الدراسة، واجلدول ) %20ذه العينة متثل ما نسبته هاملستوى الدراسي واجلنس، ومثل 

  . ا املستقلةالدراسة تبعا ملتغرياهت

  . (75ا املستقلة، )ن=توزيع عينة البحث تبعا ملتغرياهت (:2جدول )

 املتغريات املستقلة   مستوايت املتغريات املستقلة   التكرارات   النسبة املئوية %  

 ذكور   36   48  
 اجلنس  

 إانث   39   52  

 ألوىل  السنة ا 21   28  

 السنة الثانية   15   20   السنة الدراسية  

 السنة الثالثة   17   22.67  
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 السنة الرابعة   22   29.33  

 أداة البحث  

(، و)بومجعة، 2012يف ضوء اطالع الباحث على الدراسات السابقة مثل دراسة كل من )مشروخ وخصاونة، 
لدى طلبة كلية الرتبية  االجتماعيةدفت اىل قياس مستوى العالقات هواليت (، مت بناء أداة الدراسة احلالية، 2008

على  االستجابةفقرة، وكانت  33ا األولية على االستبانة يف صورهت اشتملتالرايضية يف جامعة النجاح الوطنية، وقد 
ا هداة على فقرات كان بعضاأل اشتملتالثالثي )موافق، ال أدري، غري موافق(، كما  ليكرث                        فقرات االستبانة وفق سلم  

   . ي ابقي الفقرات كانت ذات صياغة سلبيةه( فقرة، و 12ذو صياغة موجبة وبلغ عدد ذلك )

 ا  صدق األداة وثباهت

مت توزيع عدد من النسخ األولية على بعض مدرسي جامعة النجاح الوطنية يف كلية الرتبية الرايضية، وقسم علم 
دف من ، وكان اهلواالختصاص                    ( حمكما  من ذوي اخلربة 13ؤالء احملكمني )هوبلغ عدد  النفس يف كلية العلوم الرتبوية،

ري، وبعد تلقي املالحظات هيف االستبانة وللتعرف اىل الصدق الظا الواردة م العينة جلميع الفقراتهذلك ضمان ف
تصويب فقرات االستبانة يف ضوء ذلك واالقرتاحات ومناقشة بعض األمور املتعلقة بفقرات االستبانة مع الزمالء مت تنقيح و 

   . فأكثر من احملكمني %70ا هأعتمد الباحث الفقرات اليت أمجع علي

 Cronbach'sألفا ) خنبا كرو الداخلي   االتساقكما قام الباحث ابستخرا  ثبات األداة بطريقة حساب 

Alphaض البحث احلايلذا معامل مقبول ويفي أبغراهو  0.76ذه الطريقة (، وبلغ معامل الثبات هب .   

 متغريات البحث  

 املتغريات املستقلة
  . املستوى الدراسي -  

  . اجلنس -

  . مكان السكن -

 املتغريات التابعة  

  . افراد عينة البحث على أداة قياس العالقات االجتماعية املستخدمة يف البحث استجاابتيتمثل يف 

 إجراءات البحث  

 حث وفق اخلطوات اآلتية:  ذه البهلقد مت إجراء          

  . ائيةها النإعداد أداة الدراسة بصورهت -
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 . حتديد أفراد عينة الدراسة -

 . توزيع االستبانة -

ا إحصائيا ابستخدام الرزمة ها إىل احلاسب ومعاجلتا وإدخاهلهجتميع االستبانة من أفراد العينة وترميز  -
  . SPSS)اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 . أفراد العينة تفريغ استجاابت -

 . اها ومناقشتهاستخرا  النتائج وحتليل -

   . كتابة التوصيات -

 املعاجلات اإلحصائية  

 ابستخدام( وذلك SPSS) االجتماعيةللعلوم  اإلحصائيةعن تساؤالت البحث استخدم برانمج الرزم  لإلجابة
   املعاجلات االحصائية اآلتية:

  . يةاملعيار  واالحنرافاتاملتوسطات احلسابية  .1

  . One Way ANOVAحتليل التباين االحادي  .2

 عرض النتائج  

                                     أوال : النتائج املتعلقة ابلتساؤل األول   

 لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة النجاح الوطنية؟   االجتماعيةما مستوى العالقات 

رة من فقرات األداة املعيارية لكل فق واالحنرافاتذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية هلإلجابة عن 
 ابإلضافة اىل الدرجة الكلية، ومن أجل تفسري النتائج اعتمد الباحث التقدير التايل:  

  . مستوى منخفض 1.00-1.66 −

   . متوسط مستوى 2.33-1.67من  −

  . مستوى مرتفع 3.00-2.34من  −

 طلبة كلية الرتبية يف جامعة النجاح بني االجتماعية النتائج املتعلقة تسستوى العالقات        ( يبني  3واجلدول رقم )
  . الوطنية

 

 



 حممود األطراش                                                                                                            1559

  8102 ،(7) 82 دلجملا (اإلنسانية مو لعلا) ثاحبألل حا جنلا ةعماج ةلجم

لدى طلبة كلية  االجتماعيةاملعيارية والتقديرات ملستوى العالقات  واالحنرافاتاحلسابية  املتوسطات (:3جدول )
  . (75الرتبية يف جامعة النجاح الوطنية )ن=

 م   الفقرات   املتوسط احلسايب  املعياري  االحنراف املستوى  

 1.  . مينزمالئي يسخرون   1.38  0.59  فض منخ

 2.  . ونينهيكر زمالئي   1.52  0.62  منخفض 

 3.  . أشعر أن زمالئي أعلى مستوى مين من الناحية الثقافية  1.49  0.69  منخفض 

 4.  . أحرتم آراء زمالئي حىت لو كنت ضد آرائي  2.50  0.79  مرتفع 

 5.  . الكليةحدة حىت لو كنت مع زمالئي يف أشعر ابلو   1.49  0.78  منخفض 

 6.  . زمالئي                              كثريا  ما حيصل خصام بيين وبني بعض  1.47  0.80  منخفض 

 7.  . مهمشاكلالطلبة يف الكلية متعاونون يف حل   2.20  0.83  متوسط 

 8.  . زمالئيال أدخل يف نقاشات مع   1.32  0.62  منخفض 

 9.  . شعوري                 ا  ما جيرح الطلبة كثري   1.47  0.81  منخفض 

 10.  . املناسباتأحضر احلفالت اليت تقام يف   2.32  0.90  متوسط 

 11.  . ميالدهديه لزميلي يف عيد هأقدم   2.20  0.93  متوسط 

 12.  . معينةبة هأشجع زميلي الذي ميتلك مو   2.72  0.65  مرتفع 

 13.  . للطلبةي ر اخلارجهأأتثر ابملظ  1.78  0.88  متوسط 

 14.  . زمالئيأشعر ابلسعادة عند ما يتخاصم   1.28  0.69  منخفض 

 15.  م جيدا  أحكم على الطلبة قبل معرفيت هب  1.58  0.84  منخفض 

 16.  . ضدي                                           أحب أن يكون زميلي صرحيا  معي حىت لوكان النقد   2.61  0.75  مرتفع 

 17.  . آبرائية الذي ال أيخذون ال يعجبين الطلب  1.86  0.90  متوسط 

 18.  . زمالئيأصدق ما يقوله   2.11  0.85  متوسط 

 19.  . الطلبة                          كثريا  ما أسامح أصدقائي من   2.63  0.72  مرتفع 

 20.  . مرض إذايف الكلية  يلأزور أي زميل   2.39  0.79  مرتفع 

 21.  . الطلبةال أثق بغريي من   1.67  0.83  متوسط 

 22.  . منشاطاهتال أحب مشاركة الطلبة يف   1.35  0.65  منخفض 

 23.  . ابلطلبة االجتماعأشعر ابلسعادة والسرور عند   2.66  0.67  مرتفع 

 24.  . ال أرغب مصادقة عدد كبري من الطلبة  1.76  0.90  متوسط 
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 م   الفقرات   املتوسط احلسايب  املعياري  االحنراف املستوى  

 25.  .ة نظريهمون وجهأشعر أن الطلبة ال يف  1.63  0.77  منخفض 

 26.   .م البعضهون مسعة بعضهأعتقد أن الطلبة يشو   2.20  0.84  مرتفع 

 27.  . أكره الطلبة الذين يكذبون  2.73  0.65  مرتفع 

 2.68  0.66  مرتفع 
   م يف املواد هعادة ما أتعاون مع زمالئي يف شرح ما يستعصي علي 

 . الدراسية
 .28 

 29.   .طلبة يف حل مشكاليتأحب أن يشاركين ال  2.39  0.85  مرتفع 

 الدرجة الكلية 2.39  0.41  مرتفع 

 

    . ( درجات3) لالستجابة*اقصى درجة 

بني طلبة كلية الرتبية يف جامعة النجاح الوطنية كانت  االجتماعية( ان مستوى العالقات 3يتضح من اجلدول )
                            ذا عامة  يشري اىل كون العالقات ه، و 0.41ري قدره معيا وابحنراف 2.39مرتفعة أي إجيابية، إذ بلغت الدرجة الكلية 

ي تدور حول ه( و 14من حيث التقدير فكانت الفقرة رقم ) اخنفاضابني الطلبة طيبة، اما أكثر الفقرات  االجتماعية
 ، ومن0.69معياري قدره  وابحنراف 1.28ذه الفقرة شعور الطالب ابلسعادة إذا ختاصم زمالئه وبلغ املتوسط احلسايب هل

من  ارتفاعاذه الفقرة، أما أكثر الفقرات هذا مؤشر على عدم موافقة العينة على هذه الفقرة سلبية و هاجلدير ابلذكر ان 
             م بعضا  وبلغ هون مسعة بعضهالطالب أن زمالءه يشو  اعتقادي تدور حول ه( و 27حيث التقدير فكانت الفقرة رقم )

ذا مؤشر هذه الفقرة سلبية و ه، ومن اجلدير ابلذكر ان 0.65اري قدره معي وابحنراف 2.73ذه الفقرة املتوسط احلسايب هل
فقرة  29ا منخفضة من أصل فقرة كانت تقديراهت 11ناك هذه الفقرة، وعلى العموم فقد كان هعلى موافقة العينة على 

ا، هذه الفقرات وعارضتهذا يعين أن العينة مل توافق على حمتوى ها سلبية، و هذه الفقرات كانت صياغتهمجيع مع العلم أن 
ا مرتفعة ذا يعزز فكرة كون العالقات بني الطلبة عالقات إجيابية، ويف املقابل فقد بلغ عدد الفقرات اليت كانت تقديراهتهو 

ذا هذه الفقرات، و هذا يعين أن العينة توافق على حمتوى هفقرات ذات صياغة موجبة، و  9ا هفقرات مع العلم أن من 10
   . رة كون العالقات بني الطلبة عالقات إجيابيةيعزز مرة أخرى فك

: النتائج املتعلقة ابلتساؤل الثاين                                           اثنيا  

لدى طلبة كلية الرتبية  االجتماعية( يف مستوى العالقات α=0.05)ل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ه
 الرايضية يف جامعة النجاح الوطنية تعزى اىل متغري اجلنس؟  

 ( للبياانت املستقلة، ونتائج اجلدول t – testساؤالت استخدم الباحث اختبار )عن الت لإلجابة

  .            (  تبني  ذلك4)
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              تبعا  اىل متغري بني الطلبة  االجتماعيةنتائج اختبار )ت( لداللة الفروق يف مستوى العالقات  (:4جدول )
  . اجلنس

 مستوى 

 الداللة  
 قيمة ت احملسوبة  

 درجات 

 احلرية  
 اجلنس   التكرارات  املتوسط احلسايب   املعياري   االحنراف

  0.03   *2.19   73 
 الذكور   36   2.45   0.42  

 اإلانث   39   2.25   0.32  

 االجتماعية( يف مستوى العالقات α =0.05( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند )4يتضح من اجلدول )
 االجتماعيةيف جامعة النجاح تعزى ملتغري اجلنس، ولصاحل الذكور اي أن مستوى العالقات بني طلبة كلية الرتبية الرايضية 

 . و عليه لدى اإلانثه               م أفضل حاال  مما هلدي

يف األنشطة  اخنراطوانسجام مع اآلخرين، وكذلك أكثر أكثر اختالط  ويعزو الباحث ذلك اىل أن الذكور
يف مجيع  اإلانثوكذلك أتثري العادات والتقاليد على احلد من مشاركة الرايضية على مستوى جامعة النجاح الوطنية، 

  . اإلانثالعالقات االجتماعية وابلتايل تكون العالقات االجتماعية مقصورة على الذكور دون 

ذه النتيجة مع ه(، وأختلف 1996(، )حسني، 2011ذه النتيجة مع دراسة )مشروخ واخلصاونة، ه واتفقت
أكثر من الذكور، ويعزو الباحث  اإلانث( اليت توصلت اىل أن تقدير العالقات االجتماعية لدى 2002دراسة )ارتنجر، 

   . ما الدراستنيهطبيعة اجملتمعني الذين مت في اختالفاىل  االختالفذلك 

: النتائج املتعلقة ابلتساؤل الثالث                                            اثلثا  

لدى طلبة كلية الرتبية  االجتماعيةعالقات ( يف مستوى الα=0.05)ل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ه
 تعزى اىل متغري املستوى الدراسي؟  و  الرايضية يف جامعة النجاح الوطين

(، وذلك كما One Way ANOVAذه الفرضية استخدم الباحث اختبار حتليل التباين األحادي )هالختبار 
  . (5يف اجلدول رقم )
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                     بني الطلبة تبعا  ملتغري  االجتماعيةداللة الفروق يف مستوى العالقات نتائج حتليل التباين األحادي ل (:5جدول )
  . السنة الدراسية

 مستوى 

 الداللة  
 قيمة ف  

 متوسط 

 املربعات  
 درجة احلرية 

 جمموع 

 املربعات  
 مصدر التباين  

  0.063   2.539 

 بني اجملموعات   1.180   3   0.393  

  0.155 
 اجملموعات  داخل 10.997   71  

 الكلي   12.177   74  

( يف مستوى العالقات α =0.05)( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 5يتضح من اجلدول رقم )
ويعزو الباحث ذلك ان متغري . بني طلبة كلية الرتبية الرايضية يف جامعة النجاح تعزى ملتغري السنة الدراسية االجتماعية

الدراسية ا أتثري على طبيعة العالقات االجتماعية الن مجيع السنوات الثانية والثالثة والرابعة( ليس هلالسنة )األوىل و 
م ه، وكذلك مجيع السنوات الدراسية )األوىل والثانية والثالثة والرابعة( كان لديواإلانثيف نسبة العدد بني الذكور  متساوية

   . نفس الدرجة يف العالقات االجتماعية

                                     ا : النتائج املتعلقة ابلتساؤل الرابع  رابع 

طلبة كلية الرتبية لدى  االجتماعية( يف مستوى العالقات α=0.05)ل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ه
  . الرايضية يف جامعة النجاح الوطنية تعزى اىل متغري مكان السكن

(، وذلك كما One Way ANOVAي )الباحث اختبار حتليل التباين األحادعن التساؤل استخدم  لإلجابة
 . (6يف اجلدول )

اىل                  بني الطلبة تبعا    االجتماعية: نتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف مستوى العالقات (6جدول )
  . متغري مكان السكن

 مستوى 

 الداللة  
 قيمة ف  

 متوسط 

 املربعات  
 درجة احلرية 

 جمموع 

 املربعات  
 مصدر التباين  

  0.631   0.464 

 بني اجملموعات   0.155   2   0.077  

  0.167 
 داخل اجملموعات  12.022   72  

 الكلي   12.177   74  

( يف مستوى العالقات α =0.05)( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 6يتضح من اجلدول )
ويعزو الباحث ذلك . ة النجاح الوطنية تعزى اىل متغري مكان السكنلدى طلبة كلية الرتبية الرايضية يف جامع االجتماعية
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ا أتثري على العالقات االجتماعية، وكذلك ان العادات والتقاليد املوجود يف ان متغري السكن )مدينة وقرية وخميم( ليس هل
   . اىل درجة كبرية متشابهاملدينة والقرية واملخيم 

   االستنتاجات

   يما يلا يستنتج الباحث هونتائجداف البحث هيف ضوء أ

  . وجود عالقات اجتماعية اجيابية بني طلبة كلية الرتبية الرايضية -

  . وجود تباين يف مستوى العالقات االجتماعية عند اجلنسني -

   . بني طلبة كلية الرتبية الرايضية اجيابية للسنوات الدراسية املختلفة االجتماعيةطبيعة العالقات  -

  . اه                                                          لرتبية الرايضية دورا  مميزا  يف تنمية العالقات االجتماعية بني طلبتلعب كلية ا -

  .                                                      اما   لدى الطلبة )القيادة، احرتام الذات، تقدير اآلخرين(ه                                   تلعب تنمية العالقات االجتماعية دورا   -

 التوصيات  
 ا الباحث  م التوصيات اليت يوصي هبهمن أ

 . جيةهانث من خالل األنشطة الالمنلطلبة وخاصة اإلتنمية وتطوير العالقات االجتماعية بني ا -

والتقاليد  تالعاداالتخفيف من القيود االجتماعية اليت حتد من اندما  الطالبات وتسا يتفق مع  -
   . واألعراف السائدة يف اجملتمع

 يقرتح الباحث إجراء وتنفيذ حبوث ودراسات خمتلفة حول العالقات االجتماعية يف مجيع طلبة جامعة -
  . النجاح الوطنية

  . آخريالرايضية وكليات  ةالرتبيإجراء املزيد من الدراسات للمقارنة بني طلبة كلية  -

  . ا على األلعاب اجلماعية والفرديةهضرورة إجراء دراسات خمتلفة حول العالقات االجتماعية وأتثري  -
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