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  * ملخص

  

المؤهل العلمي، سنوات اللعب، (العبي كرة اليد في األردن وفقًا لمتغيرات  توى التماسك الجماعي لدىمسعلى  معرفةهدفت هذه الدراسة 

وقد اشتملت عينة  عالقة التماسك الجماعي بمستوى االنجاز الرياضي لدى فرق أندية الدرجة األولى باألردن،وكذلك  )الناديتصنيف الالعب، 

  . مع الكلي للدراسةالمجت يمثلونالعبًا ) 128(الدراسة على 

   .فقرة) 27(ويتضمن ) 2007(وقام باستخدام مقياس التماسك الجماعي لبني هاني قد استخدم الباحث المنهج الوصفي بصورته المسحية، لو

، جاه الفروقلمعرفة ات (L.S.D)اختبار اقل فرق معنوي ، والمتعدد م المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل التبايناوتم استخد

بضرورة عمل المعسكرات  ىوصوجود عالقة ارتباطيه موجبة بين التماسك الجماعي للفريق ومستوى االنجاز الرياضي، وأوقد أظهرت نتائج الدراسة 

   .التدريبية مما يسهم بزيادة تماسك الفريق وانعكاس ذلك على نتائجه

  

  

  

Team Coherence and Achievement in First Division Handball Clubs in Jordan 

 

Zain Al-Abedin Bani Hani, Department of Physical Education, Mutah University, Al-Karak - Jordan. 
 

 

Abstract 
 

This study aimed to identify cooperation levels among handball players in Jordan in accordance with educational 
qualification, years of experience, player’s  rating, club) as well as the relationship between team coherence 
achievement in first division handball clubs in Jordan. 

The sample consisted of 128 players representing the total population of this study. The researcher used the 
descriptive method by using Bani Hani cohesion scale which contains "27" paragraphs. The researcher used averages, 
standard deviations and multi- test (LSD) to analyse the data. 

The researcher recommended using training camps to increase the team cohesion and thus to improve its 
achievement. 
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  :مقدمة الدراسة وأهميتها

األلعاب الجماعية جهودًا متكاملة للفريق مع ضرورة توفر عنصري التجانس والتفاهم بين األعضاء وكذلك عدم إهمال الدور الفردي  تتطلب

لتماسك فيما بينهم كما أن دور المدرب يتمثل في العمل على التأثير في سلوك الالعبين لتحقيق نوع من ا, وجود كفاءات فردية عالية وضرورة

  .يعمل على دعم وحدة الفريق وتثبيته

إن تماسك الفريق الرياضي من أهم عوامل نجاح الفريق، وغالبا ما يعزو الالعبون والمدربون نجاح أو فشل الفريق إلى مدى عمل الفريق 

يق اقل موهبة، قد يعزى ذلك إلى عدم اللعب بطريقة وحدة متماسكة، فعندما يهزم فريق على درجة عالية من التفوق واالمتياز من فر بوصفهمعا 

  .جيدة كفريق متماسك، واهتمام كل العب بإظهار مهاراته الفردية بدال من قيام كل العب بواجباته المحددة له كعضو في الفريق

يبية، حيث يالحظ أن هناك إلى أن تماسك الجماعة يتضح بين األفراد المشتركين في البرامج التدر) 2004(عبد الحفيظ وباهي  ويشير

وعلى الرغم من أهمية .درجة كبيرة من االلتزام تجاه تلك البرامج حينما يقوم األفراد بتكوين صداقات مع األعضاء اآلخرين المشتركين فيها

ير من الفرق تفوز على الرغم التماسك في نجاح الفريق، إال انه ال يمكننا في كافة األحوال أن نعزو النجاح إلى تماسك الفريق، حيث نالحظ الكث

  .التنافس بين أعضاء الفريقو من النقص الواضح في التماسك بسبب المشاحنات

باب والجماعة الرياضية كالفريق الرياضي مثال تكون قوية وفاعلة وديناميكية وقادرة على تحقيق أهدافها القريبة والبعيدة إذا توفرت لها أس

خالق، هذه األسباب يمكن توفرها عند الجماعات الرياضية في حالة مبادرة المؤسسة الوظيفية التي تنتمي إليها القوة والنجاح والعمل المبدع وال

الجماعة في تحسين أوضاعها وظروف عملها والترفيه عن أفرادها وحثهم على النشاط والديناميكية والعمل الهادف، وفي حالة تحفيز المجتمع 

ضعهم بالمكان المناسب الذي ينطبق مع جهودهم وحجم تضحياتهم، فضال عن قيام الجماعة نفسها بتنظيم للرياضة والرياضيين وتقويمهم وو

 شؤونها ومضاعفة قدراتها وربط سبلها بغاياتها وتنفيذ خططها وبرامجها على نحو يمكنها من أنجاز نشاطاتها بكل قدرة وكفاية وتصميم، أما

وة والفاعلية والنجاح لظروف تتعلق بأوضاع الجماعات والمؤسسات أو تتعلق بطبيعة البناء الداخلي إذا لم تتوفر للجماعة الرياضية أسباب الق

ء للجماعة والقوى النفسية واالجتماعية المؤثرة فيها فأن الجماعة الرياضية هذه ستكون غير قادرة على تحقيق ابسط أهدافها وعاجزة عن أدا

  )2005الحسن،.(واالضمحاللالعمل المثمر والبناء وعرضة إلى التبعثر 

الحاسم في  ن يؤمنون بأن تماسك الفريق هو العاملون الناجحوالتي يهتم بها المدرب، فالمدرب تماسك الفريق من المجاالت الهامة ويعد

نتظام أفرادها في أوجه اختالفات واضحة بين الفرق الرياضية من حيث ا نتائجه، لذا يهتم المدرب بالتفاعل الديناميكي بين أعضاء الفريق، فهناك

أجل الجماعة والبقاء في عضويتها، كما يتضح  المختلفة وتماسكهم بعضويتهم والشعور بالفخر النتمائهم لفرقهم والدفاع والتضحية من النشاط

يجب علي  ة، كمابالرضا في اجتماعاتهم وفي سهولة تفاهمهم ووصولهم إلى القرار بصورة جماعي أيضا أن هذا االختالف في شعور الالعبين

القوي باالنتماء ومشاعر الود تجاه زمالئهم في الفريق  المدرب الرياضي أن يدرك بأن تماسك الفريق الرياضي يمثل لدي الالعبين الشعور

 .هدف محدد، وتحمل المسئولية المشتركة للفريق تحقيق بينهم واتجاههم نحو وسيادة الوالء والحب

واتحادهم في سعيهم نحو تحقيق اإلغراض  ،عملية دينامية تنعكس في ميل أعضاء الفريق للعمل معًا" هبأن التماسك )2000(ويعرف راتب 

  ".واألهداف

التماسك الجماعي بأنه العملية الدينامية التي تعكس ميل الجماعة للبقاء مع بعضها في سبيل تحقيق  (Carron, 1989)كارون  عرفو

واإلحساس باالنتماء إلى المجموعة من  تعبير يستعمل لوصف مشاعر الجاذبية الشخصية"بانه  )Anshell,1990(كما عرفه انشيل , أهدافها

  "أعضاءها قبل

   .التماسك بأنه المجال الكلي أو نتاج القوى المحركة لألعضاء كي يبقوا في الجماعة من أجل عضويتها )1999(الخولي  وكذلك يرى

، اإلنتاج، القوة، االندماج في العمل، األعضاءالروح المعنوية، االتحاد، التنسيق بين جهود التماسك بأنه يتضمن  )2002( عطية وعدهذا 

عملية ديناميكية تنعكس في :بأنه) (Huang, 2003 وعرفه هانج .الشعور باالنتماء، الفهم المشترك لألدوار ومقاومة التخلي عن عضوية الجماعة

  .على اتحادهم لمتابعة أهداف واغراض الفريق للبقاء معا والحفاظ) الجماعة(انجذاب الفريق 

كون احتمالها أكثر دقة وذلك بصلتها بسلوك القيادة في التماسك يالتماسك مهمة "الى أن ) 1997(شايلدز و ولقد خلص غراندر

  ."عية للفريقمدربي األلعاب الرياضية التنافسية يميلون إلى حد كبير إلى المهمة المتعلقة بالقضايا الجما االجتماعي فمثال

وتكمن أهمية الدراسة في أنها من الدراسات القليلة جدا التي تطرقت إلى موضوع التماسك الجماعي وعالقته باالنجاز الرياضي في كرة 

جرد اليد، ومحاولتها قياس مدى التماسك الجماعي للفريق الرياضي واهتمامها في إلقاء الضوء على فريق كرة اليد كجماعة اجتماعية وليست م

  .تجمع من أفراد ذوي مهارات بدنية، والكشف عن تأثير ذلك على مستوى أداء الفريق
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ومن خالل إطالع الباحث على الدراسات العلمية المرتبطة وممارسته للعبة كرة اليد كالعب سابق ومدرب وحكم دولي باللعبة، الحظ أن 

العالقات االجتماعية ما بين الالعبين والذي بدوره يؤثر بصورة كبيرة على تماسك اهتماما كبيرا لطبيعة ومستوى  نالمدربين والالعبين ال يعيرو

من أن تجميع أفضل الالعبين معا قد ال ينتج عنه أحسن أداء للفريق، ) 1998( وهذا ما أكده عالوي. الفريق الرياضي والحفاظ على وحدته

عبين الذين يستطيعون التفاعل معًا بدرجة كبيرة، والمدرب الناجح يستطيع أن ولضمان الوصول إلى المزيد من فاعلية الفريق ينبغي اختيار الال

  . يشعر بنوعية هذه العالقات خالل عمليات التدريب أو أثناء المنافسات الرياضية

  :مشكلة الدراسة

عبين بدنيا ومهاريًا لتمثيل الفريق تلعب عملية تشكيل فريق كرة اليد خالل المباريات أهمية بالغة لدى المدرب في قيامه باختيار أفضل الال

عبين دون النظر إلى أهمية العالقات االجتماعية بين الالعبين مما ينعكس بصورة سلبية على أداء الالعبين داخل الملعب، وخاصة ان هؤالء الال

ابية بناءة بين أفراد الفريق لينعكس ذلك هم من الهواة، وإن متطلبات وطبيعة لعبة كرة اليد تحتاج في كثير من األحيان إلى وجود عالقات ايج

  .على أداء الالعبين داخل الملعب

كالعب ومدرب سابق وحكما دوليا في اللعبة فقد الحظ أن التماسك الجماعي للفريق يلعب دورا كبيرا في كثير من  الباحث خبرةمن خالل و

اضي، وبما تتصف به لعبة كرة اليد من أنها لعبة جماعية يمثل الفريق فيها األحيان في تحديد نتيجة المباراة والمحافظة على ديمومة الفريق الري

كبيرة الجماعة الصغيرة التي تحتوي العديد من التفاعالت االجتماعية، لذا فأن التماسك الجماعي والتفاعل االيجابي بين الالعبين يؤثر بصورة 

  .والحد من تصدع الفريق وخلخلته وبالتالي انهزامه في المباراةعلى تماسكهم وترابطهم في المواقف الصعبة أثناء المباريات، 

والدفاع عن جماعتهم الرياضية وأستمرارية االداء في كل الظروف  أن تجانس أعضاء الفريق له اتصال وثيق في نجاحه،والحظ أيضا 

لى مستوى عال من األداء الفني والبدني إال أنها لم تحقق لترجمة والئهم وأنتمائهم للفريق، وان هنالك العديد من األندية رغم امتالكها العبين ع

له أهمية بالغة في  تماسك الفريق الرياضيالنتائج المرجوة ولم تحافظ على استمرارية نجاحها في المباريات، ومن خالل ذلك يرى الباحث إن 

لدراسة للتعرف على مستوى التماسك الجماعي لدى أندية كرة المحافظة على الفريق الرياضي واالرتقاء بمستوى األداء لذا ارتأى القيام بهذه ا

  .الالعبينفي األردن من وجهة نظر  اليد

الالعب اكثر المتضررين من قلة التماسك بين افراد فريقه، ألن ذلك ينعكس على ادائه في المباراة ويساهم بدرجة عالية في دافعيته  ويعد

  .ود لتقديم االفضلفي اللعب والدفاع عن ناديه وبذل كل الجه

  :أهداف الدراسة

  :هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى

  .الجماعي لدى العبي كرة اليد في أندية الدرجة األولى في األردن من وجهة نظر الالعبينتماسك مستوى ال .1

النادي، سنوات اللعب، (يرات الجماعي لدى العبي أندية الدرجة األولى في األردن من وجهة نظر الالعبين تبعا لمتغتماسك مستوى ال .2

  ).المستوى التعليمي، تصنيف الالعب

  .عالقة التماسك الجماعي بمستوى االنجاز الرياضي لدى فرق أندية الدرجة األولى في كرة اليد باألردن من وجهة نظر الالعبين .3

  :الدراسة تساؤالت

  :سعت الدراسة لإلجابة على التسأوالت التالية

  ؟الجماعي لدى فرق أندية الدرجة األولى في كرة اليد باألردن من وجهة نظر الالعبينك تماسما مستوى ال .1

النادي، سنوات (الجماعي لدى فرق أندية الدرجة األولى في كرة اليد باألردن تبعا لمتغيرات تماسك هل هناك فروق في مستوى ال .2

  ن؟من وجهة نظر الالعبي) اللعب، المستوى التعليمي، تصنيف الالعب

  ما عالقة التماسك الجماعي بمستوى االنجاز الرياضي لدى أندية الدرجة األولى في كرة اليد باألردن من وجهة نظر الالعبين؟ .3

  : محددات الدراسة

 .أجريت هذه الدراسة في محافظات العاصمة، اربد، البلقاء، جرش، الطفيلة في المملكة االردنية الهاشمية: المحددات الجغرافية

 .2009حزيران لسنة 15أيار إلى  12من  قام الباحث بتطبيق الدراسة على العينة خالل الفترة: حددات الزمانيةالم

 .2009العبو أندية الدرجة األولى المسجلين في كشوفات االتحاد األردني لكرة اليد لموسم : المحددات البشرية
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  :التعريفات اإلجرائية

 .2009أندية الدرجة األولى في بطولة الدوري للموسم  هو ترتيب الفريق بين: مستوى االنجاز •

والمسجلة ضمن سجالت االتحاد  2009كرة اليد في األردن لموسم  ألنديةهي األندية التي تمثل أعلى تصنيف : أندية الدرجة األولى •

  . األردني لكرة اليد

  :الدراسات السابقة

يت للتعرف على التماسك الجماعي للفريق الرياضي، وفيما يلي عرض لهذه قام الباحث باإلطالع على العديد من الدراسات التي أجر

  :الدراسات

أداء الفريق ومدى الرضا واالستمتاع عند العبي المصارعة في جامعة كونكتكيت، / بدراسة تماسك الفريق) (Arroyo, 1996قام ارويو 

والنسبي ومدى الرضا واالستمتاع عند العبي المصارعة في جامعة  العالقة بين تماسك الفريق والنجاح المطلق معرفةوهدفت الدراسة إلى 

 (GEQ) فريقا وتم قياس الترابط عن طريق استخدام مقياس البيئة الجماعية 12العبا موزعين على  112كونكتكيت، وتكونت عينة الدراسة من 

اح المطلق والنسبي أو التصنيف في المباريات، وقد تم للترابط وتم قياس األداء عن طريق مالحظة النج) أوجه(والذي يقيس أربعة مظاهر 

ثرها تحليل البيانات باستخدام معامل ارتباط بيرسون والتحليل الوظيفي المميز ومعامل االنحدار المتعدد، وأظهرت النتائج إن أقوى عالقة وأك

د عالقة ايجابية بين التماسك واألداء لدى العبي المصارعة في ثباتا كانت العالقة اإليجابية الدالة بين التماسك والرضا واالستمتاع، وكذلك وجو

  .الكليات

 "تحليل ميل فريق مدرسة الكروس للسيدات/ القيادة والتماسك"عنوان والتي تحمل ) Beauchesne, 1997(بيوتشسن  وفي دراسة

كان قادة الفرق والجماعات  إذاعلى ما  وكذلكعة، هدفت هذه الدراسة للبحث في تماسك فريق رياضي منظم، حيث ركزت على القيادة لدى الجما

وتم استخدام  ،العبة) 38(تكونت عينة الدراسة من والمنتخبون ديمقراطيًا سيظهرون على أنهم هم القادة المتوقعون من قبل أعضاء الفريق، 

، وقد أظهرت )بين أعضاء الفريق الرياضي لقياس درجة التماسك فيما( االجتماعيةوخمسة أسئلة لقياس العالقات  االستبياناتمجموعة من 

  .متماسك بين أعضائه يهتم بالعالقات فيما بينه أكثر من اهتمامه بالنتائجالالنتائج أن الفريق 

 ، والتي"تحليل العالقة بين القيادة والتماسك لفرق الهوكي للسيدات"بإجراء دراسة بعنوان ) Tarner et al., 1997(وقام تيرنر وآخرون 

) 15(باالرتباط مع عدة متغيرات، تم استخدام المنهج الوصفي، وبلغت عينة الدراسة  للسيداترياضي الفريق الالتحقق من تماسك  إلىهدفت 

 اخر مقياسبناء للتماسك الجماعي و (GEQ) البيئة الجماعيةقياس وكذلك م (LSS)الرياضية  العبة هوكي، كما تم استخدام مقياس القيادة

أن الفريق المتماسك لديه اهتمام  إلىأشارت النتائج و وتم استخدام اختبار تحليل التباين وكذلك اختبار معامل اإلنحدار، عي،للتماسك االجتما

  .بالحاجات والعالقات االجتماعية ألهميتها بالنسبة للمهمة من حيث األداء واإلنتاج

هدفت ، والتي "الجماعي لدى فرق أندية كرة اليد في األردندراسة تحليلية للتماسك "والتي تحمل عنوان ) 1998(حسين  في دراسةو

تركيبة فريق كرة اليد وتوضيح أقسامه الداخلية، والتعرف إلى درجة التماسك الجماعي لفرق كرة اليد ألندية الدرجة األولى وكذلك  معرفةإلى 

العبًا مسجلين ضمن قوائم ) 96(اشتملت عينة الدراسة على التعرف على ترتيب الفرق بالنسبة للعالقات السوسيومترية ونتائجها في الدوري، 

والذي ) السوسيومتري(واختيرت العينة بالطريقة العمدية من أندية الدرجة األولى، وتم استخدام مقياس العالقات االجتماعية , اإلتحاد الرسمية

سك ضرورية لنجاح الجماعات الرياضية المتفاعلة، وان الفرق أن درجة عالية من التما إلىعلى ثالث فقرات، وقد أشارت نتائج الدراسة  أشتمل

أن تجميع أفضل الالعبين في فريق واحد  إلىالعالي، كما أشارت النتائج  اإلنجازعالية التماسك توجه طاقاتها للنواحي الفنية والخططية من أجل 

  .ء الفريق الواحديعني تحقيق نتائج مرضية وباهرة في ظل غياب التواصل والتماسك بين أعضا ال

العالقة بين فعالية التوقع الجماعي وترابط المجموعة على نجاح أداء " فقد هدفت دراسته التي عنوانها) Hatamleh, 2000(الحتاملة  أما

فرق كرة القدم  معرفة أهمية العالقة بين فعالية التوقع الجماعي وترابط المجموعة على نجاح أداء العبي إلى" العبي فرق كرة القدم األردنية

كانت عالقة فعالية توقع الجماعة وتماسكها مرتبطًا بنوعية المجموعة المختارة، تكونت عينة الدراسة من  إذاتحديد ما  إلىاألردنية، كما هدفت 

اعية من خالل تقدير يصنف درجة التوقع لتحديد ما إذا كان ترابط المجموعة متعلق بتوقع الفعالية الجم العبًا، تم استخدام تصميم خاص) 89(

لتقييم مدى الترابط االجتماعي لالعبين وتوحيدهم نحو  (GEQ) البيئة الجماعية الالعبين في الحصول على بطولة كأس األردن، كما تم استخدام

بالحصول على البطولة أشارت النتائج بأن القياسات الخاصة بترابط المجموعة المتعلق بفعالية التوقع الجماعي لالعبين في تقديرهم والمهمة، 

بين يجابية عند العبي فرق أندية الدرجة الممتازة ولم تكن ظاهرة عند العبي فرق أندية الدرجة األولى، كما أظهرت النتائج أن جاذبية الالعإكانت 

لة لدى فرق أندية الدرجة تختلف أهميتها من خالل توقع الالعبين للمركز المتوقع الحصول عليه في البطو االجتماعينحو المهمة وترابطهم 

  .الممتازة
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السلوك القيادي للمدربين وعالقته بالتماسك الجماعي والرضا واالنجاز لدى "فقد قام بدراسة بعنوان  )Sriboon, 2001(أما سـرايبون 

في الفرق الرياضية  العبيند ععلى أثر السلوك القيادي للمدربين على التماسك الجماعي والرضا واالنجاز  هدفت إلى التعرف، و"العبي الرجبي

، واستخدم الباحث مقياس القيادة 1999 وتكونت عينة الدراسة من العبي ومدربي الرجبي المشاركين في بطولة عام ،بطولة الرجبي في تايلند

نتائج أن لقد أظهرت الوتم استخدام اختبار معامل االنحدار وتحليل التباين المتعدد، و ونموذج كارون للتماسك الجماعي، (LSS) الرياضية

كما بينت أن  ،وتحسين اإلنجاز وتماسكها سلوك المدرب المرتكز على التدريب والتعليمات كان األكثر فاعلية وتأثيرًا على أداء الفرق الرياضية

كتاتوري كان هو األسلوب وأوضحت النتائج كذلك أن السلوك الدي، الرضا عن توظيف القدرات واإلمكانات كان مرتبطًا بأداء الفرق وإنجازاتها

  .السائد لدى مدربي الفرق الرياضية في تايلند ولكنه لم يؤثر على أداء الفرق وإنجازها

السلوك القيادي لدى المدربين السعوديين والعرب وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى العبي بعض "بدراسة بعنوان ) 2002(قام السلمان 

وهدفت إلى التعرف علي السلوك القيادي لدي المدربين السعوديين  ،"لشرقية بالمملكة العربية السعوديةاأللعاب الجماعية في أندية المنطقة ا

عودية، وقد والعرب وعالقته بدافعية اإلنجاز لدي العبين بعض األلعاب الجماعية لفئة الدرجة األولي بأندية المنطقة الشرقية بالمملكة العربية الس

ي باألسلوب المسحي، واستخدم الباحث مقياس السلوك القيادي لمدربي األلعاب الجماعية من أعداد أبو زيد استخدم الباحث المنهج الوصف

التدريب واإلرشاد، التقدير : (الذي يشتمل علي ثمانية أبعاد تمثل في مجملها السلوك القيادي لمدربي األلعاب الجماعية وهي) م1990(

ومقياس ) اء الرياضي، المشاركة والسلوك الديمقراطي، السلوك التسلطي، االهتمام بالجوانب الصحيةالجتماعي، التحفيز، العدالة، تسهيل األد

لقياس دافعية ) 1998(من اقتباس عالوي ) Willis(، إضافة لمقياس ولس )1998(أنماط دافعية اإلنجاز لالعب الرياضي من أعداد عالوي 

العبا من مدربي والعبي بعض األلعاب الجماعية لفئة ) 622(مدربًا و) 76(نة الدراسة من اإلنجاز المرتبطة بالمنافسة الرياضية، وتكونت عي

دربو الدرجة األولي بأندية المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وأظهرت النتائج أن هناك عالقة بين السلوك القيادي الذي يمارسه م

  .درجة األولي بأندية المنطقة الشرقية وبين دافعية اإلنجاز لالعبينبعض األلعاب الجماعية السعوديون والعرب لفئة ال

وعالقتها باإلنجاز لدى أندية الدرجة الممتازة بكرة القدم في  االجتماعيعوامل التماسك "دراسة بعنوان ) 2002(وأجرى أبو لبدة 

ياضي لدى أندية الدرجة الممتازة بكرة القدم في األردن الر باإلنجاز، حيث هدفت للتعرف إلى عوامل التماسك االجتماعي وعالقتها "األردن

ومنطقة  ،سنوات ممارسة اللعبة، سنوات الممارسة مع نفس الفريق، المؤهل العلمي(تبعًا لمتغيرات  االجتماعيتوافر عوامل التماسك  إلىوالتعرف 

البيئة  ندية الفرق الممتازة بكرة القدم، كما تم تطوير مقياسالعبًا من العبي أ) 199(، تكونت عينة الدراسة من )السكن لدى العبي هذه الفرق

يجابية طردية بين التقييم مدى التماسك الجماعي لالعبين وتوحيدهم نحو المهمة، وكانت نتائج الدراسة أن هناك عالقة  (GEQ) الجماعية

في العمل الجماعي  واالندماججتماعية لعضو الجماعة، الحاجات اال وإشباعللجماعة،  االنتماءالشعور بالعضوية، (عوامل التماسك الجماعي 

  .وبين اإلنجاز الرياضي) وجود قيم ومعايير وقواعد منظمة للجماعةوداخل الجماعة، 

 الفرق الرياضية ودافعيه اإلنجاز لدي العبي وعالقته بتماسك الفريق السلوك القيادي للمدربين"بدراسة بعنوان ) 2003(وقام علي 

) المستوى المرتفع والمستوى المنخفض( العبا والعبة مقسمة الى مستويين بالتساوي) 414(، وتكونت عينة الدراسة من "مصريةبالجامعات ال

لالعبين، هذا واستخدم الباحث مقياس السلوك القيادي للمدرب الرياضي ومقياس تماسك الفريق الرياضي ومقياس دافعية اإلنجاز الرياضي 

الوي، واستخدم الباحث معامل االرتباط بيرسون وتحليل التباين األحادي والمتعدد، وأظهرت النتائج وجود عالقة والذي أعدهم محمد حسن ع

اإلنجاز  ارتباطية دالة إحصائيا بين الالعبين والالعبات لدى إبعاد السلوك القيادي والتماسك الجماعي وكذلك بين أبعاد السلوك القيادي ودافعية

ودافعية اإلنجاز وكذلك وجود عالقة ارتباطية بين ذوي المستوى المرتفع والمنخفض في أبعاد السلوك القيادي وتماسك  وبين التماسك الجماعي

  .الفريق ودافعية اإلنجاز الرياضي

 هدفت، "دور المدرب في تماسك الفريق الرياضي من وجهة نظر العبي كرة اليد في األردن"بعنوان  دراسة )2004( وأجرى أبو محمد

 عينة الدراسة تبلغوالمدرب في تماسك الفريق والتعرف إلى درجة تماسك الفريق من وجهة نظر العبي كرة اليد في األردن،  دور معرفةى إل

ة العبًا والدرجة الثاني) 54(العبًا من فرق أندية الدرجة األولى والثانية لكرة اليد في األردن، حيث بلغ عدد العبي أندية الدرجة األولى ) 164(

فقرة، ) 38(العبًا وقد تم استخدام استبيانين األول لقياس دور المدرب في تماسك الفريق الرياضي وهو مكون من أربعة مجاالت وبواقع ) 110(

انت فقرة، وك) 15(فقد تم تطويره لقياس درجة تماسك الفريق الرياضي حيث تكون من ) مقياس تماسك الفريق الرياضي(وأما االستبيان الثاني 

والفني والنفسي بدرجة عالية، وأما دوره  االجتماعيأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن هناك دور للمدرب في تماسك الفريق على المجال 

أن هناك فروق على دور المدرب في تماسك ودور كبير للمدرب في تماسك الفريق وكذلك أظهرت وجود في المجال اإلداري فكان متوسطًا، 

  .لفريق تعزى لمتغير درجة النادي ولصالح الدرجة الثانية، في حين لم تظهر فروق تعزى لمتغيري المؤهل العلمي وسنوات اللعب مع الفريقا

العبي كرة  عالقة السمات القيادية واإلدارية للمدربين بالتماسك الجماعي لدىهدفت إلى التعرف على بدراسة  )2007(كذلك قام بني هاني 

 يمثلونالعبًا ) 126(وقد اشتملت عينة الدراسة على  ،)النادي ،تصنيف الالعب ،سنوات اللعب ،المؤهل العلمي(األردن وفقًا لمتغيرات اليد في 

وقام ببناء مقياس للسمات القيادية واإلدارية وأخر لقياس وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي بصورته المسحية،  .المجتمع الكلي للدراسة
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، وقد أظهرت نتائج المتعدد م المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل التبايناوتم استخد لجمع البيانات، واتكأد لجماعيالتماسك ا

كذلك وجود عالقة ارتباطية وأظهرت وجود عالقة ارتباطية موجبة بين السمات القيادية واإلدارية للمدربين والتماسك الجماعي للفريق، الدراسة 

 وصية بين السمات القيادية واإلدارية للمدربين والتماسك الجماعي للفريق على متغير المستوى العلمي ولصالح فئة المؤهل الجامعي، وأموجب

  .في األردن وأعداد المدربين وتأهيلهمالمستخلصة عند التخطيط للبرامج التدريبية  السمات القيادية واإلدارية للمدربينمراعاة  بضرورة الباحث

  جـراءات الـدراسـةإ

  :منهج الدراسة: أوًال

  .طبيعة هذه الدراسةالو لمالءمتهاستخدم الباحث المنهج الوصفي بصورته المسحية 

  :الدراسة وعينة مجتمع: ثانيًا

يد للموسم تحاد األردني لكرة الالمسجلين ضمن القيود الرسمية لإل لكرة اليد تكون مجتمع الدراسة من جميع العبي أندية الدرجة األولى

والبالغ عددها ثمانية أندية رياضية، ونظرًا  ،أندية الدرجة األولى من لكل ناديالعبًا ) 16(العبًا، وبواقع ) 128( وعددهم )2009(الرياضي 

ث حرص ذلك حيتوضح ) 4-1(من والجداول  هي مجتمع الدراسة، كون عينة الدراسةتلصغر حجم المجتمع الكلي للدراسة فقد ارتأى الباحث أن 

  . الباحث على عدم استثناء اي العب

  .عينة الدراسة تبعا لمتغير النادي :)1(الجدول 

  النسبة المئوية  عدد الالعبين   اسم النادي

  % 12.5 16  األهلي

  % 12.5 16  الحسين

  % 12.5 16  السلط

  % 12.5 16  صالح الدين 

  % 12.5 16  العربي

  % 12.5 16  كفرسوم

  % 12.5 16  الكته

  % 12.5 16  فجرال

  % 100 128  المجموع

  .توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي :)2(الجدول 

  النسبة المئوية  عدد الالعبين  المؤهل العلمي

  % 57.93 73  ثانوية عامة أو أقل 

  % 42.96 55  جامعي

  .لدراسة تبعًا لمتغير سنوات اللعبتوزيع عينة ا :)3( الجدول

  النسبة المئوية  عدد الالعبين  سنوات اللعب 

  % 29.36 37  سنوات 5من أقل 

  % 50.79 64  سنوات 10-5من 

  % 21.09 27  سنوات 10أكثر من 

  .تصنيف الالعبتوزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير  :)4( الجدول

  النسبة المئوية  عدد الالعبين  تصنيف الالعب

  % 35.71 45   العب دولي

  % 64.84 83  الدرجة األولى
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  الدراسة وإجراءاتها اةأد :ثالثًا

للحكم قام الباحث بوضع درجات و .فقرة) 27(ويتكون من ) 2007(باستخدام مقياس التماسك الجماعي الذي أعده بني هاني قام الباحث 

  :كما يليو على التماسك الجماعي للفريق

  .درجة منخفضةب التماسك يكون )2.80اقل من (كان المتوسط الحسابي  إذا •

 .درجة متوسطةب التماسك يكون) 3.20 اقل من – 2.80من (كان المتوسط الحسابي  إذا •

 .فوق المتوسطدرجة ب التماسك يكون )3.60اقل من  – 3.20 من(كان المتوسط الحسابي  إذا •

 .مرتفعةدرجة ب التماسك يكون )4.00اقل من –3.60 من(كان المتوسط الحسابي  إذا •

  .مرتفعة جدًادرجة ب التماسك يكون) فما فوق 4.00(كان المتوسط الحسابي  إذا •

  ).1999؛ البار،2000؛عناسوة،2007بني هاني، (وقد استخدمت العديد من الدراسات مثل هذا المقياس كدراسة 

   :المقياسخطوات تطبيق : رابعًا

  :قام الباحث بإجراء الخطوات التالية ،لمقياسبعد أن تم اختيار ا

ولغاية  2009/أيار/12وذلك خالل الفترة من  ،على العبي كرة اليد في أندية الدرجة األولىاستبيانًا ) 128(تم توزيع  .1

  .م2009/حزيران/15

  .استبيان) 128(المسترجعة  االستبياناتبلغ عدد  .2

ث كان يتابع أندية الدرجة األولى حيبعلى عينة الدراسة خالل التدريبات الخاصة  االستبياناتقام الباحث باإلشراف الكامل على توزيع  .3

  .والتأكيد على مراجعة فقرات االستبيان والتأكد من اإلجابة على جميع الفقرات قبل تسليمه أفراد العينة

  .(SPSS)قام الباحث بتفريغ البيانات ومعالجتها إحصائيًا بالحاسوب باستخدام الرزم اإلحصائية  .4

  :الدراسة تصميم: خامسًا

  :صفية المسحية، وقد اشتملت على المتغيرات التاليةالدراسة الحالية من الدراسات الو تعد

 : المتغير المستقل .1

  . التماسك الجماعي لدى العبي كرة اليد في األردن

  :ات الوسيطةالمتغير .2

 :وهي أربعة متغيرات

  ).جامعي ،فما دون ثانوية عامة( نوله مستويا: العلمي ستوىالم .1

  ).سنوات 10سنوات، أكثر من  10-5من  ،سنوات 5من أقل (ثالثة مستويات  اوله: سنوات اللعب .2

  ).أولىدرجة منتخب وطني، (وله مستويان  :الالعبتصنيف  .3

 ).العربي، كفرسوم، الكته، الفجر ،صالح الدين الحسين، السلط، ،األهلي(وله ثمانية مستويات : النادي .4

 .مستوى االنجاز للفريق: المتغير التابع -جـ .5

  المعالجات اإلحصائية : دسًاسا

لمعالجة البيانات إحصائيًا، حيث استخدم في هذه الدراسة مجموعة من العمليات  (SPSS)قام الباحث باستخدام نظام الحاسب اآللي 

  :اإلحصائية بهدف اإلجابة على تساؤالت الدراسة التالية

 .والنسب المئوية المعيارية واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  .1

  (Manova)تحليل التباين المتعدد  .2

 .لمعرفة اتجاه الفروق (L.S.D)اختبار أقل فرق معنوي  .3
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  عـرض النتـائـج ومنـاقشـتهـا

في ضوء أهداف الدراسة وتساؤالتها، قام الباحث بإجراء المعالجة اإلحصائية للبيانات التي تم الحصول عليها من خالل استجابات عينة 

، والمسجلين في وعالقتها باالنجاز الرياضي العبي كرة اليد في األردن ماعي لدىالتماسك الجالتي استهدفت دراسة و، االستبيانالدراسة على 

  :وفقًا لتسلسل تساؤالت هذه الدراسة لنتائجومناقشة ا ، وفيما يلي عرض)2009(تحاد األردني لكرة اليد للموسم السجالت الرسمية لإل

  ألردن من وجهة نظر الالعبين؟كرة اليد با الجماعي لدى أنديةتماسك ما مستوى ال: التساؤل األول

محاور لكل فقرة من فقرات  والنسب المئوية المعياري واالنحرافهذا التساؤل قام الباحث باستخدام المتوسطات الحسابية  علىولإلجابة 

  . ذلكوضح ي) 5( رقم ، والجدولالدراسة

 ةقرات مقياس تماسك الفريق الرياضي عند أفراد عينة الدراسالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لف :)5(الجدول 

  )128= ن (بشكل عام 

  %النسبة المئوية  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرة  الرقم

 82.04 1.13 4.12  .استمتع بعضويتي في الفريق  .1
 76.08 1.18 3.84  .يعجبني االنسجام بين الالعبين داخل الفريق  .2
 83.80 1.17 4.19  .فريقي بدرجة قويةانتمي ل  .3
 75.00 1.25 3.75  .اشعر بتقدير عال من زمالئي  .4
 77.40 1.16 3.87  .أحقق بعض الحاجات اإلنسانية بانتمائي للفريق  .5
 82.06 1.04 4.13  .اعتقد أنني مرغوب من قبل زمالئي الالعبين  .6
 72.30 1.34 3.65  .تعجبني العالقة بين أعضاء الفريق  .7
 77.00 1.12 3.85  .ارتاح باللعب بجانب أي العب في الفريق  .8
 83.20  1.02 4.16 .عالقتي جيدة بزمالئي الالعبين خارج الملعب  .9

 75.60 1.16 3.78  .أتبادل الزيارات الشخصية مع زمالئي الالعبين  .10
 78.80 1.15 3.94  .أشارك في المناسبات االجتماعية لزمالئي الالعبين  .11
 77.00  1.12 3.85 . استمتع بالمشاركة في الرحالت مع زمالئي الالعبين  .12
 84.20 1.21 4.21 .أتمنى الخير لزمالئي الالعبين كما أتمناه لنفسي  .13
 88.80  0.91 4.44  .افرح كثيرا عندما يحقق احد العبي فريقي هدف  .14
 85.40 1.09 4.27  .أتأثر عندما يخفق العب من فريقي في إحراز هدف  .15
 86.80  0.95 4.34   .يسوءني سماع خبر سيء عن أي العب من زمالئي  .16
 81.20 1.07 4.06  . أتفهم السلوكيات التي يقوم بها زمالئي  .17
 75.20 1.14 3.76 .يمتاز فريقي بالتالحم خالل األزمات  .18
 74.40 1.33 3.72  .يحبذ العبو فريقي عدم االنتقال لفريق أخر  .19
 87.20 0.99 4.36  .أتعاطف مع الزميل المصاب  .20
 85.60 1.03 4.28  .أفرح كثيرا عندما نساعد بعضنا  .21
 75.60 1.16 3.78 .اشعر أن جميع الالعبين يعاملون بموضوعية  .22
 75.80 1.15 3.79  .يعجبني جميع العبي فريقي  .23
 75.80  1.15 3.79  .عالقتي بالمدرب متميزة  .24
 82.00  1.12 4.10  .رم المدرب بدرجة كبيرةأحت  .25
 75.80 1.24 3.79  .أستفيد كثيرا من المدرب  .26
 73.80 1.31 3.69  .المدرب قدوة حسنة لالعبين  .27

 79.80 0.71 3.99  المتوسط الكلي
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دنى متوسط حسابي يعبر عن ، حيث كان أ)4.44-3.65( قد تراوح ما بين لمقياسن المتوسط الحسابي في هذا اإ) 5(يتضح من الجدول 

في ) 27(وجاءت الفقرة  %)72.30(وبنسبة مئوية بلغت  )3.65(وحققت أدنى متوسط حسابي وبلغ ) 7(على الفقرة  مقياس التماسك الجماعي

وبلغ  )14( الفقرةمتوسط حسابي على  أعلى في حين كان ،%)73.80(وبنسبة مئوية بلغت  )3.69(المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ 

وبنسبة مئوية بلغت  )4.36(في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ ) 20(وجاءت الفقرة  %)88.80(وبنسبة مئوية بلغت  )4.44(

 )3.99(قد بلغ  مقياسلل الكلي أن المتوسط الحسابي أتضح، كما مرتفعة جدا نحو مقياس التماسك الجماعي وهذا يعبر عن درجة %)87.20(

  .مقياس التماسك الجماعي لالعبيننحو مرتفعة وهذا يعبر عن درجة  %)79.80(والنسبة المئوية 

ويرى الباحث إن ذلك يرجع إلى العالقات االيجابية البناءة بين الالعبين في الفريق الرياضي ومدى تعاضدهم وتالحمهم مع بعضهم وان 

قريبين من بعضهم، إما بحكم الجوار أو نتيجة الفترة  اوبالتالي يكونوغالبية الالعبين المسجلين في األندية يقطنون ضمن منطقة جغرافية واحدة 

ن العديد الزمنية الطويلة التي يكونون فيها مع بعضهم خالل المعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية، وكذلك ما يالحظ على كرة اليد األردنية أ

ة وبالتالي ينعكس ذلك بصورة ايجابية على التآلف والتالقي فيما بينهم، وتتفق هذه أخوة أو أبناء عمومة أو تربطهم صلة قراب امن الالعبين يكونو

   ).1998(ودراسة حسين ) 2002(وأبو لبدة ) 2004(وأبو محمد ) 2007(النتيجة مع ما جاءت به دراسة بني هاني 

لدى فرق أندية الدرجة األولى لكرة  ماسك الجماعيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمستوى الت :)6(جدول رقم 

  ناليد باألردن من وجهة نظر الالعبي

  الترتيب  النسبة المئوية  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  النادي

  1  86.16 0.551 4.308  العربي

  2  85.09 0.408 4.255  األهلي

  3  81.16 0.440 4.058  الحسين

  4  80.60 0.729 4.030  صالح الدين

  5  78.66 0.980 3.933  السلط

  6  78.38 0.774 3.919  كفرسوم

  7  71.70 0.603 3.585  الكته

  8  70.96 0.625 3.548  الفجر

، حيث كان أدنى متوسط حسابي يعبر )4.308-3.548( قد تراوح ما بين لمقياسن المتوسط الحسابي في هذا اإ) 6(يتضح من الجدول 

في  نادي الكتهوجاء  %)70.96(وبنسبة مئوية بلغت  )3.548(وحقق أدنى متوسط حسابي وبلغ دي الفجر لنا مقياس التماسك الجماعيعن 

لدى النادي العربي متوسط حسابي  أعلى ، في حين كان%)71.70(وبنسبة مئوية بلغت  )3.585(بمتوسط حسابي بلغ  قبل األخيرةالمرتبة 

وبنسبة مئوية بلغت  )4.255(في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ  نادي األهليالوجاء  %)86.16(وبنسبة مئوية بلغت  )4.308(وبلغ 

  .مرتفعة جدا نحو مقياس التماسك الجماعي وهذا يعبر عن درجة %)85.09(

ويرى الباحث أن ذلك يعود إلى أن غالبية العبي النادي العربي الذي حصل على أعلى متوسط حسابي هم إخوة وأبناء عمومة وتربطهم 

ى عالقة الدم ويقطنون ذات المنطقة الجغرافية باإلضافة إلى أنهم يلعبون مع بعضهم منذ فترة طويلة وبالتالي ينعكس ذلك بصورة ايجابية عل

مع  عالقاتهم وتالحمهم، أما النادي األهلي ورغم أن العبيه جلهم من الشباب إال أن غالبيتهم يمثلون المنتخب الوطني وبالتالي فترة بقاءهم

الفني بعضهم سواءا بالمعسكرات التدريبية للنادي أو المنتخب تكون طويلة وبالتالي ينعكس ذلك إيجابا على عالقاتهم باإلضافة إلى أن مستواهم 

  ).1997وتيرنر، 1997بيوتشسن،(عالي وهذا يعزز قوة ترابط العالقات فيما بينهم، وتتفق هذه النتيجة مع ما جاءت به دراسة 

نادي الفجر احتل المرتبة األخيرة من حيث مستوى التماسك وهذا يعكس واقع الفريق الذي تتفاوت فيه أعمار الالعبين بينما نجد أن 

بصورة  بصورة كبيرة كما أثرت قلة التدريبات التي ينخرط فيها الفريق وعدم إقامة أية معسكرات تدريبية على العالقات االجتماعية بين الالعبين

س على تماسك الفريق، كما نجد أن نادي الكته احتل المرتبة قبل األخيرة من حيث التماسك وهذا يعكس واقع أن العبي سلبية هذا مما ينعك

فني الفريق من مناطق مختلفة وال يقطنون ذات المنطقة باإلضافة إلى عدم انتظامهم بالتدريبات أال قبل بداية الموسم بقليل وضعف المستوى ال

ينعكس على عالقاتهم وتماسكهم رغم أن مستوى التماسك لديهم جاء بمرتبة فوق المتوسط، وهو ما أكده كارون  والمهاري لالعبين الذي

  .والذي أشار إلى أن هنالك مجموعة من العوامل تساهم في تماسك الفريق والتي منها البيئة وعامل الفريق والقيادة) 1982(
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الجماعي لدى أندية كرة اليد باألردن من وجهة نظر الالعبين تبعا لمتغيرات  تماسكهل هناك فروق في مستوى ال :التساؤل الثاني

  ؟)النادي، سنوات اللعب، المستوى التعليمي، تصنيف الالعب(الدراسة 

محاور لكل فقرة من فقرات  والنسب المئوية المعياري واالنحرافهذا التساؤل قام الباحث باستخدام المتوسطات الحسابية  علىولإلجابة 

  . ذلكوضح ي) 8و7( رقم ، والجدولالدراسة

على ) المستوى العلمي، سنوات اللعب،النادي،تصنيف الالعب( ألثر متغيرات الدراسة (Manova)نتائج تحليل التباين المتعدد  :)7(جدول رقم 

  التماسك الجماعي

  داللةال  مستوى الداللة  )ف(قيمة   متوسط الفروق  درجات الحرية  مجموع المربعات  المتغيرات

  غير دال  0.392  0.939 0.403 1 0.827  المستوى العلمي

  غير دال  0.994  0.012 0.004 2 0.011  سنوات اللعب

  دال  0.031  2.342 1.082 7 7.224  النادي

  غير دال  0.124  2.434 1.074 1 1.074  الالعب تصنيف

، )0.031(وبمستوى داللة ) 2.342(ت قيمة ف المحسوبة وجود فروق دالة إحصائيا على متغير النادي حيث بلغ) 7( يتضح من الجدول

. بينما لم تظهر النتائج وجود فروق دالة إحصائيا على بقية المتغيرات، وكذلك عدم وجود داللة معنوية لتفاعل المتغيرات مع بعضها البعض

يوضح ذلك، وتتفق هذه ) 8(والجدول رقم  (L.S.D)وللتعرف على اتجاه الفروق في متغير النادي فقد تم استخدام اختبار أقل فرق معنوي

  ).2007بني هاني،و 2004 أبو محمد،(النتيجة مع ما جاءت به دراسة 

  .ألثر متغير النادي على التماسك الجماعي (L.S.D)نتائج اختبار أقل فرق معنوي  :)8(جدول رقم 

  األهلي  الفريق

  4.255= م

  الحسين

  4.058= م 

  السلط

 3.933= م

  صالح الدين

  4.030=م

  العربي

 4.308= م

  كفرسوم

 3.919= م

  الكته

 3.585= م

  الفجر

 3.548= م

  *0.707  *0.670  0.363  0.053 0.225 0.322 0.197  -----  األهلي 

  *0.510  *0.473  0.139  0.250 0.028 0.125  -----  -----  الحسين

  0.385  0.348  0.014  0.375 0.097  -----  -----  -----  السلط

  *0.482  *0.445  0.111  0.278  -----  -----  -----  -----  صالح الدين

  *0.760  *0.723  0.389  -----  -----  -----  -----  -----  العربي

  0.371  0.334  -----  -----  -----  -----  -----  -----  كفرسوم

  0.037  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  الكته

  0.4 ≥دال إحصائيا، واقل فرق دال إحصائيا * 

ولصالح ) العربي وصالح الدين ،األهلي، الحسين(، وأندية )الكته والفجر(أن هنالك فروق دالة إحصائيا بين ناديي ) 8(يتضح من الجدول 

ة الفني هذه األندية، ولم تظهر النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين بقية األندية، ويعزي الباحث ذلك إلى أن مستويات هذه الفرق واستعداداتها

لنتيجة مع والبدنية أفضل بكثير من ناديي الكتة والفجر وبالتالي ينعكس ذلك على العالقات االيجابية بين الالعبين وعلى الفريق ككل، وتتفق هذه ا

  ).1998 وحسين، 1996 ارويو،(ما جاءت به دراسة 

ية إلجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس تماسك الفريق النسبة المئوية الكلو االنحرافات المعياريةو المتوسطات الحسابية :)9(جدول رقم 

  تبعا لمتغير سنوات اللعب 

  النسبة المئوية  االنحراف  المتوسط  سنوات اللعب

  79.28  0.61304 3.964  37=ن سنوات 5اقل من 

  78.65  0.63702 3.932  64=ن سنوات10-5من 

  80.56  0.93142 4.028  27=ن سنوات 10أكثر من 

، حيث كان أدنى متوسط حسابي يعبر )4.028-3.932( قد تراوح ما بين لمقياسن المتوسط الحسابي في هذا اإ) 9(جدول يتضح من ال

 %)78.65(وبنسبة مئوية بلغت  )3.932(أدنى متوسط حسابي بلغ  توحقق سنوات 10-5لدى فئة أكثر من  مقياس التماسك الجماعيعن 

مرتفعة  وهذا يعبر عن درجة) 80.56(وبنسبة مئوية بلغت  )4.028(بمتوسط حسابي بلغ  األولىفي المرتبة سنوات  10فئة أكثر من  توجاء

أبو (نحو مقياس التماسك الجماعي، ولم تظهر النتائج أية فروق دالة إحصائيا بين متغيرات سنوات اللعب وهذه تتفق مع ما جاءت به دراسة 

  ). 2007 وبني هاني، 2004 محمد،
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على مقياس تماسك الفريق  النسبة المئوية الكلية إلجابات أفراد عينة الدراسةو االنحرافات المعياريةو توسطات الحسابيةالم :)10(جدول رقم 

  تبعا لمتغير المستوى العلمي

  النسبة المئوية  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المستوى العلمي

  80.95  0.7051 4.048  68=ن ثانوية عام فما دون

  76.81  0.6712 3.841  60=ن جامعي

، حيث كان أدنى متوسط حسابي )4.048-3.841( قد تراوح ما بين لمقياسن المتوسط الحسابي في هذا اإ) 10(يتضح من الجدول 

 %)76.81(وبنسبة مئوية بلغت  )3.841(أدنى متوسط حسابي بلغ  توحققلدى فئة ثانوية عامة فما دون  مقياس التماسك الجماعييعبر عن 

مرتفعة نحو مقياس  وهذا يعبر عن درجة) 80.95(وبنسبة مئوية بلغت  )4.048(بمتوسط حسابي بلغ  األولىفي المرتبة فئة جامعي  توجاء

 أبو محمد،(التماسك الجماعي، ولم تظهر النتائج أية فروق دالة إحصائيا بين متغيرات المستوى العلمي وهذه تتفق مع ما جاءت به دراسة 

  ).2007 وبني هاني، 2004

النسبة المئوية الكلية إلجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس تماسك الفريق و االنحرافات المعياريةو المتوسطات الحسابية :)11(جدول رقم 

  تبعا لمتغير تصنيف الالعب

  النسبة المئوية  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  تصنيف الالعب

  82.16  0.6346 4.108  46=ن دولي

  77.58  0.7145 3.879  82=ن جة أولىدر

، حيث كان أدنى متوسط حسابي )4.108-3.879( قد تراوح ما بين لمقياسن المتوسط الحسابي في هذا اإ) 11(يتضح من الجدول 

 )%77.58(وبنسبة مئوية بلغت  )3.879(أدنى متوسط حسابي بلغ  توحقق لدى فئة العب درجة أولى مقياس التماسك الجماعييعبر عن 

مرتفعة نحو مقياس  وهذا يعبر عن درجة) 82.16(وبنسبة مئوية بلغت  )4.108(بمتوسط حسابي بلغ  األولىفي المرتبة فئة العب دولي  توجاء

 بني هاني،(التماسك الجماعي، ولم تظهر النتائج أية فروق دالة إحصائيا بين متغيرات تصنيف الالعب وهذه تتفق مع ما جاءت به دراسة 

2007.(  

  ما عالقة التماسك الجماعي بمستوى االنجاز الرياضي لدى فرق أندية الدرجة األولى لكرة اليد في األردن؟: لتساؤل الثالثا

ولإلجابة على هذا التساؤل قام الباحث باستخدام المتوسطات الحسابية ومستوى االنجاز لكل فريق من أندية الدراسة، والجدول رقم 

  .يوضح ذلك) 12(

  2009في بطولة الدوري للعام  "مستوى االنجاز" المتوسطات الحسابية للتماسك الجماعي وترتيب الفرق  :)12(جدول رقم 

  مستوى االنجاز  المتوسط الحسابي  النادي

  5 4.308  العربي

  1 4.255  األهلي

  2 4.058  الحسين

  4 4.030  صالح الدين

  3 3.933  السلط

  6 3.919  كفرسوم

  7 3.585  الكته

  8  3.548  الفجر

، حيث كان أدنى متوسط حسابي )4.308- 3.548(أن المتوسط الحسابي في هذا المقياس قد تراوح ما بين ) 12(يتضح من الجدول 

وحقق الترتيب الثامن في الدوري من حيث مستوى االنجاز،وكذلك جاء ) 3.548(يعبر عن مقياس التماسك الجماعي لدى نادي الفجر وبلغ 

، بينما جاء النادي )3.585(السابعة على مستوى االنجاز وذات الشيء على مقياس التماسك الجماعي بمتوسط حسابي بلغ نادي الكته بالمرتبة 

بينما جاء ترتيبه خامسا في سلم مستوى االنجاز، وحقق ) 4.308(العربي بأعلى متوسط حسابي يعبر عن مقياس التماسك الجماعي وبلغ 

  ).4.255(يث مستوى االنجاز وجاء في المرتبة الثانية على مقياس التماسك بمتوسط حسابي بلغ النادي األهلي المستوى األول من ح
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ويعزو الباحث ذلك إلى أن العبي نادي الفجر يقطنون في مناطق متنوعة وبعيدة عن بعضها وال يلتقون أال خالل التدريبات أو مباريات 

ثبات الكادر التدريبي للفريق، هذا مما يعكس مدى قلة االنسجام وضعف العالقات  الفريق، كما أن هنالك تفاوت في أعمار الالعبين، وعدم

  ). 1982( االجتماعية وانخفاض التماسك الجماعي للفريق الذي اثر على نتائجه، وهذا ما أكده كارون

يق أي العب يمثل المنتخب العبي نادي الكته من الالعبين ذوي المستوى الفني المنخفض وال يوجد في الفرغالبية وكذلك نجد أن 

ال  الوطني، وأثرت قلة التدريبات والتأخر في اإلعداد للموسم الرياضي على نتائج الفريق بصورة سلبية، حيث نجد أن الكادر التدريبي للفريق

المباريات مما خلق العديد يلعب دورا مهما في تحفيز الالعبين وتوثيق العالقات فيما بينهم ألنه يركز على مجموعة دون غيرها للمشاركة في 

كده من المشاكل بينه وبين الالعبين وبين الالعبين أنفسهم، حيث انعكس ذلك بصورة سلبية على تماسك الفريق، مما اثر على نتائجه، وهذا ما أ

(Brawley, 1989) الذي أشار إلى أن المستويات العليا من تماسك الفريق ترتبط بصورة وثيقة بنتائجه االيجابية.   

ونالحظ أيضا من خالل الجدول أن النادي العربي حقق أعلى مستوى في مقياس التماسك بينما جاء في المرتبة الخامسة على سلم 

مستوى االنجاز، ويعزو الباحث ذلك إلى أن العبي النادي العربي جلهم من كبار السن ومضى على تواجدهم مع بعضهم سنوات طويلة وتربطهم 

رابة بشكل كبير مما انعكس على مستوى التماسك لديهم، كما أن كبر السن أدى النخفاض مستوى اللياقة البدنية لديهم عالقات اإلخوة والق

ي فقد بسبب قلة التدريبات األسبوعية للفريق والنشغال غالبيتهم بإعمال مهنية لتأمين متطلبات عائالتهم وخاصة أن غالبيتهم متزوجين، وبالتال

  . صورة سلبية على ممارستهم للعبة، مما انعكس على نتائج الفريق بالدورياثر الواقع المهني ب

فيما نجد أن النادي األهلي بطل الدوري قد حقق ثاني أعلى مستوى من التماسك الجماعي ويعزو الباحث ذلك إلى أن توفر اإلمكانات 

رامج التدريبية للفريق، وكذلك انخراطهم في معسكرات تدريبية والمنشآت الرياضية الخاصة بالنادي األهلي أعطت نوعا من االستقرار على الب

ل داخلية وخارجية بصورة دائمة أعطى نوعا من العالقات األسرية بين الالعبين وخاصة أن غالبيتهم من مناطق جغرافية قريبة على النادي، وج

باإلضافة إلى ثبات الكادر اإلداري والفني للفريق والذي خلق  العبي الفريق يمثلون المنتخب الوطني مما عزز استمرارية تواصلهم بصورة دائمة

ق نوعا من العالقات االيجابية البناءة التي انعكست على أداء الفريق داخل الملعب وأسهمت في تحقيق أعلى مستوى من االنجاز للفريق، وتتف

  ).2003 ،ودراسة علي 2002 وأبو لبده، 2001 ،وسرايبون 1998 حسين،و 1996 ارويو،(هذه النتائج مع ما جاءت به دراسة كل من 

  

  :االستنتاجات

  :من خالل تحليل بيانات هذه الدراسة احصائيا توصل الباحث الى االستنتاجات التالية

  .أن مستوى التماسك لدى العبي أندية كرة اليد باألردن جاء بدرجة مرتفعة .1

 ).العربي، األهلي، الحسين، صالح الدين(في متغير النادي ولصالح أندية دالة إحصائيا في مستوى التماسك الجماعي  ًاأن هنالك فروق .2

وجود عالقة ارتباطيه ايجابية بين التماسك الجماعي ومستوى االنجاز الرياضي لدى فرق اندية الدرجة االولى لكرة اليد للموسم  .3

2009. 

  

  :التوصيات

  :في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها يوصي الباحث بما يلي

  .عمل المعسكرات التدريبية مما يسهم بزيادة تماسك الفريق وانعكاس ذلك على نتائجه ضرورة .1

 .العمل على ثبات الكادر اإلداري والفني للفريق لما له من دور فاعل في تماسك الفريق .2

  زيادة االنشطة االجتماعية للفرق الرياضية مما يسهم في زيادة تماسك افرادها  .3
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 . الكتاب للنشرمركز : القاهرة .االجتماع الرياضي). 2004( .وباهي، مصطفى حسين ؛عبد الحفيظ، أخالص محمد

 .المكتب الجامعي الحديث :اإلسكندرية .أساسيات ممارسة طريقة العمل مع الجماعات. )2002( .عطية، السيد

 .مركز الكتاب للنشر: القاهرة .الطبعة األولى ،سيكولوجية الجماعات الرياضية). 1998(. محمد حسنعالوي، 

وعالقته بتماسك الفريق ودافعية اإلنجاز لدى العبي الفرق الرياضية بالجامعات السلوك القيادي للمدربين ). 2003(. علي، محمد فوزي

 .، كلية التربية الرياضية، جامعة المنيا، مصرالمصرية

دور اإلدارة المدرسية والمشرفين التربويين في تحسين النمو المهني لمعلمي التربية الرياضية حديثي ). 2000(. عناسوة، فاطمة سالمة
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  )1(ملحق رقم 

  

  بسم الله الرحمن الرحيم

  

  ……عزيزي الالعب 

  .…تحية طيبة وبعد

  احث بإعداد دراسة علمية بعنوان يقوم الب

  "التماسك الجماعي ومستوى االنجاز الرياضي لدى فرق أندية الدرجة األولى لكرة اليد في األردن"

فريق، بال اتك مع زمالءكعالقلطبيعة يرجى منك عزيزي الالعب التكرم بتعبئة االستبانة المرفقة بكل دقة وموضوعية وحسب فهمك ومعرفتك 

  .علمًا بأن كافة المعلومات ستعامل بسرية تامة ولغايات البحث العلمي .بالنسبة لكل عبارة مع إجابتكبما يتفق  )×(بوضع عالمة 

  :مالحظة

  .فقرة 27تتكون االستبانة من مقياس للتماسك الجماعي للفريق وهو من    -

   .ال تترك أي عبارة دون إجابة -

  .بتك بما يتناسب مع حالتكال توجد عبارات صحيحة وأخرى خاطئة، المهم صدق إجا -

  

  شاكرًا لكم حسن تعاونكم

  

  الباحث 
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  معلومة عامة

  جامعي)  (   فما دونثانوية عامة )  (    :المستوى العلمي

  سنوات  10أكثر من )  (   سنوات 10 - 5من )  (   سنوات 5من اقل  ) (   :بـوات اللعـسن

  أولىدرجة )  (     منتخب وطني)  (   :العـبتصنيف ال

  )                            (  :اديــــــناسم ال

  مقياس تماسك الفريق الرياضي

  

  قليلة جدا  قليلة  متوسطة  مرتفعة  مرتفعة جدا  الفقرة  الرقم

            .استمتع بعضويتي في الفريق  .1

            .يعجبني االنسجام بين الالعبين داخل الفريق  .2

            .انتمي لفريقي بدرجة قوية  .3

            .تقدير عال من زمالئياشعر ب  .4

            .أحقق بعض الحاجات اإلنسانية بانتمائي للفريق  .5

            .اعتقد أنني مرغوب من قبل زمالئي الالعبين  .6

            .تعجبني العالقة بين أعضاء الفريق  .7

            .ارتاح باللعب بجانب أي العب في الفريق  .8

           .الملعبعالقتي جيدة بزمالئي الالعبين خارج   .9

            .أتبادل الزيارات الشخصية مع زمالئي الالعبين  .10

            .أشارك في المناسبات االجتماعية لزمالئي الالعبين  .11

           . استمتع بالمشاركة في الرحالت مع زمالئي الالعبين  .12

           .أتمنى الخير لزمالئي الالعبين كما أتمناه لنفسي  .13

            .عندما يحقق احد العبي فريقي هدف افرح كثيرا  .14

            .أتأثر عندما يخفق العب من فريقي في إحراز هدف  .15

             .يسوءني سماع خبر سيء عن أي العب من زمالئي  .16

            . أتفهم السلوكيات التي يقوم بها زمالئي  .17

           .يمتاز فريقي بالتالحم خالل األزمات  .18

            .فريقي عدم االنتقال لفريق أخريحبذ العبو   .19

            .أتعاطف مع الزميل المصاب  .20

            .أفرح كثيرا عندما نساعد بعضنا  .21

           .اشعر أن جميع الالعبين يعاملون بموضوعية  .22

            .يعجبني جميع العبي فريقي  .23

            .عالقتي بالمدرب متميزة  .24

            .رةأحترم المدرب بدرجة كبي  .25

            .أستفيد كثيرا من المدرب  .26

            .المدرب قدوة حسنة لالعبين  .27
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