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الر�ضا عن جودة احلياة لدى لعبي فرق الألعاب الريا�ضية
يف اجلامعات الفل�ضطينية

امللخ�س

االألعاب  فرق  العبي  لدى  احلياة  جودة  عن  الر�ضا  م�ضتوى  اإىل  التعرف  الدرا�ضة  هذه  هدفت 

جودة  عن  الر�ضا  يف  الفروق  حتديد  اإىل  اإ�ضافة  الفل�ضطينية،  اجلامعات  يف  اجلماعية  الريا�ضية 

احلياة تبعا اإىل متغريي اللعبة واخلربة يف اللعب والتفاعل بينهما، ولتحقيق ذلك اأجريت الدرا�ضة 

 )15 الر�ضا عن جودة احلياة املكون من )  على عينة قوامها )263( العبا، وطبق عليها مقيا�س 

فقرة.

الدرا�ضة  عينة  اأفراد  لدى  احلياة  جودة  عن  للر�ضا  الكلي  امل�ضتوى  اأن  اإىل  الدرا�ضة  وتو�ضلت 

كان عاليا، حيث و�ضلت الن�ضبة املئوية لال�ضتجابة اإىل )79.44%(. واأظهرت النتائج اأنه ال توجد 

فروق ذات داللة اإح�ضائية يف م�ضتوى جودة احلياة لدى العبي فرق االألعاب الريا�ضية اجلماعية يف 

اجلامعات الفل�ضطينية تعزى اإىل متغري اخلربة يف اللعب، والتفاعل بني متغريي اللعبة واخلربة يف 

اللعب، بينما كانت الفروق دالة اإح�ضائيا تبعا اإىل متغري اللعبة.

لدورها  الريا�ضية  باالأن�ضطة  االهتمام  ب�ضرورة  الباحثان  اأو�ضى  الدرا�ضة  نتائج  �ضوء  ويف 

االإيجابي يف م�ضاعدة الطلبة يف الر�ضا عن احلياة وح�ضن تكيفهم مع املجتمع اجلامعي. 

الكلمات املفتاحية: الر�ضا، جودة احلياة،االألعاب اجلماعية، اجلامعات الفل�ضطينية.
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Quality of Life Satisfaction amongst Sport 
Team Players in Palestinian Universities

Abstract

The purpose of this study was to investigate the level of Quality of Life 

Satisfaction(QLS) amongst players of the collective teams in the Palestinian 

universities. In addition, It aims to determine the differences in (QLS) 

according to game, and playing experience variables. The sample of the study 

consisted of (263) players from different universities. For measurement of 

(QLS) a (15) items scale was used.

The results of the study revealed that the level of (QLS) amongst players 

of the collective teams in the Palestinian universities was high where the 

percentage of response for the total score was (79.44 %).

Furthermore, the results indicated that there were no significant differences 
in (QLS) due to playing experience, and the interaction between game and 

playing experience, while the results revealed significant differences in (QLS) 
due to the game variable. 

Based on the study findings, the researchers recommended to increase 
attention to sport activities for its positive role in the refinement of students 
and good personal adjustment with the university environment.

Keywords: quality of life satisfaction, collective teams, Palestinian universities.
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املقدمة:
وال�ضغوط  القلق  عن  بعيدا  �ضعيدة  حياة  ليعي�س  و�ضعي  حراك  يف  ال�ضوي  االإن�ضان  دائما 

النف�ضية والتوترات، حيث اإنه كلما قلت درجة ال�ضغوط النف�ضية وتوفرت �ضبل املعي�ضة اجليدة 

لذلك ظهر م�ضطلح جودة  ونظرا  �ضعيدة،  والعي�س حياة  التكيف  االإن�ضان  ا�ضتطاع  والكرمية، 

احلياة )Quality of Life)، والذي يعد االأكرث انت�ضارا يف املجال الطبي وال�ضحي والتمري�س 

وكيمرز  و�ضتيفن  وكوجلان  وكوت�ضل  وجو�ضي   ،(Hicran, & Ilkay, 2010) والكاي  هكران 

 Jowsey, Cutshall, Colligan, Stevens, Kremers,) وفا�ضكوز وادوارد�س ومك جريجر

. (Vasquez, Edwards, Daly, & McGregor, 2012

 Life ووردت جودة احلياة يف املجال الريا�ضي حتت م�ضميات عدة منها: الر�ضا عن احلياة

Satisfaction، وتوجهات احلياة Life Orientations ، ومن خالل االطالع على الدرا�ضات 

تبني اأنها جميعها ت�ضب يف الر�ضا عن جودة احلياة، حيث عرفت باأنها:“ موؤ�ضر عام ال�ضتجابة 

 (Noah, 2004) ال�ضخ�س االنفعالية للظروف املحيطة فيه، و�ضعور ال�ضخ�س بالرفاه وال�ضعادة

االإيجابي  ارتباطها  الريا�ضي من خالل  املجال  الر�ضا عن جودة احلياة يف  اأهمية  ). وتظهر 

برت�ضون  اأ�ضار  حيث  التفاوؤل  مثل  املختلفة  ال�ضخ�ضية  وجوانب  للريا�ضيني  النف�ضية  بال�ضحة 

والنظرة  واالإجناز  واملثابرة  وال�ضحة  بال�ضعادة  يرتبط  التفاوؤل  اأن  اإىل   (Peterson, 2000)

االإيجابية للحياة، مما ينعك�س اإيجابا على ال�ضحة النف�ضية لالأفراد والر�ضا عن احلياة، اأي�ضا 

 Stephanie, Patricia, Stephan & Kenneth,) وكنث  و�ضتيفان  وباتر�ضيا  �ضتيفن  قام 

 Life Orientation 2006) بقيا�س التفاوؤل لدى الريا�ضيني من خالل اختبار التوجه للحياة

.Test

ويجب االإ�ضارة اإىل اأن اال�ضرتاك يف االأن�ضطة واالألعاب الريا�ضية ي�ضاهم يف التكيف النف�ضي 

يف  امل�ضاهمة  وبالتايل  ريا�ضيني،  غري  اأم  ريا�ضيني  اأكانوا  �ضواء  امل�ضاركني  لدى  واالجتماعي 

الر�ضا عن جودة احلياة لديهم، لذلك جند اأن هناك العديد من الدرا�ضات التي اهتمت بدرا�ضة 

الر�ضا عن جودة احلياة لدى لعبي فرق الألعاب الريا�ضية
يف اجلامعات الفل�ضطينية
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املو�ضوع لدى املر�ضى، واملعاقني، حيث يوجد اتفاق بني درا�ضات كل من : بومان وبول ت�س 2012، 

 Fong, Ho., Hui,, Lee., Macfarlane) ودرا�ضة فيوجن وهو وهوي ويل ومكفارالن وليوجن

 Craft,) ودرا�ضة كرافت، وفان تر�ضون وهن ول�ضكي ورادمي كر وكورنيا ،(& Leung, 2012

تاأثري  اأنه يوجد  يف   (Vaniterson, Helenowski, Rademaker, & Courneya, 2012

اإيجابي للممار�ضة الريا�ضية على ال�ضحة النف�ضية، واللياقة البدنية، والر�ضا عن جودة احلياة، 

وح�ضن التكيف االجتماعي لدى امل�ضاركني يف االأن�ضطة الريا�ضية مقارنة بغري امل�ضاركني.

ومن الدرا�ضات التي اهتمت بدرا�ضة الر�ضا عن جودة احلياة يف املجال الريا�ضي قامت ليزا 

ورونلد والك�ضندر وكريي (Lisa, Ronald. Alexander & Kerry, 2013) بدرا�ضة هدفت 

احلياة  وجودة  والنف�ضية  االجتماعية  اخل�ضائ�س  على  الريا�ضية  امل�ضاركة  دور  حتديد  اإىل 

لدى املعافني من مر�س ال�ضرطان، ولتحديد ذلك اأجريت الدرا�ضة على عينة قوامها )588( 

والثقة  االكتئاب،  البريتا يف كندا، وطبق عليهم مقايي�س  ال�ضباب يف  اأن�ضطة  �ضابا من مراكز 

بالنف�س، واالإجهاد، وجودة احلياة، واأظهرت نتائج الدرا�ضة وجود ارتباط اإيجابي بني امل�ضاركة 

اإىل  اإ�ضافة  امل�ضاركني،  اأف�ضل لدى  نف�ضية واجتماعية  وال�ضعور ب�ضحة  الريا�ضية  االأن�ضطة  يف 

�ضعورهم بجودة حياة اأف�ضل من غري امل�ضاركني.

 Jose, Juan, Evelia, Jaime & Jose,) وافيليا وجيم وجوي�ضي   وقام جو�ضي وجوين 

عن  الر�ضا  يف  البدنية  الذات  ومفهوم  الذاتية  الدوافع  م�ضاهمة  حول  درا�ضة  باإجراء   (2012

احلياة، ولتحقيق ذلك اأجريت الدرا�ضة على عينة قوامها )293( م�ضرتكًا بواقع )148( من 

اأعمارهم بني  الغط�س، وممن ترتاوح  امل�ضاركني يف ريا�ضة  االإناث ومن  و )145( من  الذكور 

)18-70( �ضنة، اأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن الدوافع الذاتية ومفهوم الذات البدنية ت�ضاهم يف 

الر�ضا عن احلياة ، وان االأ�ضخا�س الذين لديهم انتظام يف الربامج الريا�ضية لديهم دافعية 

ومفهوم ذات ج�ضمية ور�ضا عن احلياة وال�ضعور بالرفاهة بدرجة اأف�ضل من غري املنتظمني يف 

الربامج الريا�ضية.

  Almudena, Ignacio,) وجمول  وكر�ضتيانا  وكارمن  وترنداد  واجنا�ضيو  املودينا  وقام 

بدرا�ضة هدفت لتحديد العالقة   (Trinidad , Carmen , Cristina, & Miguel, 2012

بني الن�ضاط البدين خالل وقت الفراغ و واجلوانب ال�ضحية املرتبطة بجودة احلياة، ومت اإجراء 

درا�ضة طولية يف ا�ضبانيا ملدة )4( �ضنوات، واأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن اأ�ضحاب امل�ضتوى العايل 

من الن�ضاط البدين خالل وقت الفراغ كان م�ضتوى اللياقة البدنية، وال�ضحة العامة، واحليوية، 

اأ�ضحاب  من  االأ�ضخا�س  من  اأف�ضل  احلياة  وجودة  النف�ضية،  وال�ضحة  االجتماعي  واجلانب 

امل�ضتوى املنخف�س يف الن�ضاط البدين خالل وقت الفراغ.
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 Snyder, Martinez, Bay,) وفالفت�س  و�ضوير�س  وبان�ضونز  وبي  ومارتنز  �ضنايدر  وقام 

ال�ضحية  اجلوانب  يف  مقارنة  درا�ضة  باإجراء   (Parsons, Sauers & Valovich, 2010

اأُجريت  ذلك  الريا�ضيني،ولتحقيق  وغري  الريا�ضيني  املراهقني  لدى  احلياة  بجودة  املرتبطة 

نتائج  اأظهرت  الريا�ضيني،  و )106( من غري  ريا�ضيًا  الدرا�ضة على عينة مكونة من )212( 

الدرا�ضة اأن الريا�ضيني كانوا اأف�ضل يف االأداء البدين، وال�ضحة العامة، واجلانب االجتماعي، 

وال�ضحة النف�ضية، وجودة احلياة، وال�ضعادة من غري الريا�ضيني.

و قام نيكوز ومارتني (Nikos & Martin, 2007) باإجراء درا�ضة حول القيمة االأخالقية 

للحياة  التطلع  يف  التناف�ضية  والريا�ضة  الرتفيهية  الريا�ضة  م�ضاهمة  حيث:  من  للريا�ضة 

وال�ضحة النف�ضية، ولتحقيق ذلك اأجريت الدرا�ضة على عينة قوامها )11( طالبا وطالبة من 

طلبة اجلامعة وذلك بواقع )83( من الذكور و)35( من االإناث،و متو�ضط اأعمارهم )20.8( 

�ضنة، اأظهرت نتائج الدرا�ضة وجود عالقة اإيجابية بني ممار�ضة الريا�ضة الرتويحية والتناف�ضية 

اإىل وجود فروق يف ال�ضحة النف�ضية وجودة احلياة  اإ�ضافة  وال�ضحة النف�ضية وجودة احلياة، 

بني امل�ضاركني يف الريا�ضة الرتويحية وامل�ضاركني يف الريا�ضة التناف�ضية ول�ضالح امل�ضاركني يف 

الريا�ضة الرتويحية، واأو�ضت الدرا�ضة يف االهتمام باالأن�ضطة الرتويحية والتناف�ضية يف اجلامعة 

واالكتئاب  التوتر  م�ضتوى  تقليل  النف�ضية من حيث  وال�ضحة  التكيف  دور يف ح�ضن  من  لها  ملا 

والقلق لدى الطلبة، وزيادة ر�ضاهم عن احلياة.

 Marit, Sigmundd, Ingvar, Ingar) وقامت مارت و�ضجموند واجنفار واجنار وهوجلر

Holger, 1999 &) باإجراء درا�ضة حول اأثر التمرين والتغذية على ال�ضحة النف�ضية وجودة 

احلياة لدى متو�ضطي العمر من اأ�ضحاب االأمرا�س القلبية، ولتحقيق ذلك اأجريت الدرا�ضة على 

عينة قوامها )219( �ضخ�ضًا ممن ترتاوح اأعمارهم بني )40-50( �ضتة، ومت تق�ضيمهم ع�ضوائيا 

اإىل اأربع جمموعات جتريبية هي: جمموعة النظام الغذائي فقط )ن = 55(، وجمموعة النظام 

67(، وجمموعة ممار�ضة االأن�ضطة الريا�ضية فقط )ن =  الغذائي وممار�ضة الريا�ضة )ن = 

54( وجمموعة �ضابطة )ن = 43(. ومت تطبيق القيا�ضات حول ال�ضحة النف�ضية وجودة احلياة 

قبل وبعد الربامج عند املجموعات االأربع.

االكتئاب  م�ضتوى  نق�س  حيث  من  النف�ضية  ال�ضحة  يف  حت�ضينًا  الدرا�ضة  نتائج  اأظهرت 

والقلق، اإ�ضافة اىل جودة احلياة عند املجموعات التجريبية الثالث مقارنة بال�ضابطة،وكانت 

اأف�ضل جمموعة التغذية وممار�ضة الن�ضاط وف�ضرت ما ن�ضبته )70%( من التاأثري.

يف �ضوء ما �ضبق تبني اأهمية مو�ضوع جودة احلياة وارتباطهما بال�ضحة النف�ضية لالأفراد 
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�ضواء اأكانوا ريا�ضيني اأم غري ريا�ضيني،اإ�ضافة اإىل عدم وجود اأية درا�ضة عربية اهتمت بدرا�ضة 

الر�ضا عن جودة احلياة لدى الريا�ضيني، مما ي�ضري اإىل وجود نق�س الدرا�ضات ال�ضابقة يف هذا 

املجال الريا�ضي، وهذا بدوره يوؤكد على اأهمية اإجراء الدرا�ضة احلالية.

م�ضكلة الدرا�ضة: 
اأ�ضارت درا�ضة انامريي ورونالد (Annemarie & Roland, 2011) اإىل اأن اال�ضرتاك يف 

االأن�ضطة غري ال�ضفية ي�ضاهم يف التخل�س من ال�ضغوط النف�ضية والتوتر والقلق لدى الطلبة، 

اأي�ضا اأ�ضارت درا�ضة �ضيفر وباتر�ضيا ورنث (Stephanie, Patricia & Kenneth, 2011) اإىل 

اأن االأن�ضطة غري ال�ضفية تنمي العالقات االجتماعية وال�ضداقة لدى الطلبة. واأ�ضارت درا�ضة 

القدومي و�ضاكر ودراغمة )2014( اإىل اأن االأن�ضطة الريا�ضية من اأكرث االأن�ضطة املحببة والتي 

ي�ضارك فيها غالبية الطلبة يف اجلامعات الفل�ضطينية، واملميزون منهم ي�ضبحوا اأع�ضاء �ضمن 

الفرق الريا�ضية اجلامعية يف خمتلف االألعاب، ومن املوا�ضيع احليوية واملهمة والتي ترتبط يف 

كل من ال�ضحة النف�ضية والتكيف مع احلياة اجلامعية للريا�ضيني يف اجلامعات جودة احلياة 

لديهم ملا لها من دور يف �ضعور الطالب بال�ضعادة والبعد عن التوتر وال�ضغوط النف�ضية وح�ضن 

التكيف مع البيئة اجلامعية وارتباطها االإيجابي مع التفاوؤل واالأداء، وبالرغم من هذه االأهمية 

الرتكيز  غالبية  كانت  ولكن  الريا�ضي،  املجال  يف  كافية  بدرجة  والدرا�ضة  بالبحث  حتظى  مل 

على درا�ضتها لدى املر�ضى، عو�ضا على اأن غالبية الدرا�ضات ا�ضتخدمت املقيا�س العام لقيا�س 

الر�ضا عن جودة احلياة، بينما ا�ضتخدم يف الدرا�ضة احلالية مقيا�س الر�ضا عن جودة احلياة 

لدى الريا�ضيني،من هنا ظهرت م�ضكلة الدرا�ضة لدى الباحثني، وبالتحديد ميكن اإيجازها يف 

االإجابة عن ت�ضاوؤالت الدرا�ضة.

اأ�ضئلة الدرا�ضة:
اجلامعات  يف  الريا�ضية  االألعاب  فرق  العبي  لدى  احلياة  جودة  عن  الر�ضا  م�ضتوى  ما   -1

الفل�ضطينيات؟ وهل توجد فروق ذات داللة اإح�ضائية بني جماالت جودة احلياة؟ 

2-  هل توجد فروق يف امل�ضتوى الكلي للر�ضا عن جودة احلياة لدى العبي فرق االألعاب الريا�ضية 

يف اجلامعات الفل�ضطينية تعزى اإىل متغريي اللعبة، واخلربة يف اللعب، والتفاعل بينهما؟
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اأهداف الدرا�ضة:
هدفت الدرا�ضة اإىل حتقيق االآتي:

1- التعرف اإىل م�ضتوى الر�ضا عن جودة احلياة لدى العبي فرق االألعاب الريا�ضية يف اجلامعات 

الفل�ضطينية ؟ اإ�ضافة اإىل الفروق بني جماالت جودة احلياة؟ 

االألعاب  فرق  لدى العبي  للر�ضا عن جودة احلياة  الكلي  امل�ضتوى  الفروق يف  اإىل  التعرف   -2

الريا�ضية يف اجلامعات الفل�ضطينية تبعا اإىل متغريي اللعبة، واخلربة يف اللعب، والتفاعل 

بينهما.

اأهمية الدرا�ضة:
االإيجابي  وارتباطها  الر�ضا عن جودة احلياة  اأهمية  الدرا�ضة من خالل  اأهمية هذه  تاأتي 

بالتفاوؤل وال�ضحة النف�ضية والتكيف االجتماعي والعي�س بعيدا عن التوترات وال�ضغوط النف�ضية، 

وميكن اإيجاز اأهمية الدرا�ضة احلالية يف االآتي:

ت�ضاهم الدرا�ضة من الناحية النظرية يف اإيجاد اإطارًا نظريًا وفتح اأفاقا جديدة للبحث يف   -1

اأم�س احلاجة الإجراء  املجال الريا�ضي، يف جمال الر�ضا عن جودة احلياة والتي نحن يف 

عن  الر�ضا  جمال  يف  اأجريت  التي  العربية  الدرا�ضات  لنق�س  نظرًا  الدرا�ضات  هذه  مثل 

اإيجاد مقيا�س  ت�ضاهم يف  الدرا�ضة احلالية  اأن  اإىل  اإ�ضافة  الريا�ضيني،  جودة احلياة لدى 

خا�ضًا لقيا�س الر�ضا عن جودة احلياة يف املجال الريا�ضي، وذلك من خالل ترجمة مقيا�ضًا 

ال�ضابقة  اإن غالبية الدرا�ضات  (Noah, 2004) امل�ضتخدم يف الدرا�ضة احلالية، حيث  نوه 

ا�ضتخدمت مقايي�س عامة لقيا�س جودة احلياة. 

ت�ضاهم الدرا�ضة احلالية يف حتديد م�ضتوى الر�ضا عن جودة احلياة لدى العبي فرق االألعاب   -2

الريا�ضية ا يف اجلامعات الفل�ضطينية، وبالتايل م�ضاعدة عمادات �ضوؤون الطلبة و مدربي 

فرق االألعاب اجلماعية يف اجلامعات الفل�ضطينية، يف حتديد اجلوانب االإيجابية وتعزيزها 

واجلوانب ال�ضلبية والعمل على عالجها، ومراعاتها من قبل املدربني عند االإعداد النف�ضي 

للفرق اجلامعية.

ت�ضاهم الدرا�ضة احلالية يف حتديد الفروق يف م�ضتوى الر�ضا عن جودة احلياة لدى العبي   -3

فرق االألعاب الريا�ضية يف اجلامعات الفل�ضطينية تبعا اإىل متغريي اللعبة واخلربة يف اللعب 

والتفاعل بينهما،واال�ضتفادة من هذه النتائج يف بناء الربامج واالأن�ضطة الالمنهجية.

يتوقع من خالل االإطار النظري للدرا�ضة وما �ضتتو�ضل اإليه من نتائج، امل�ضاهمة يف اإثراء   -4
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اإىل  اإ�ضافة  املوا�ضيع،  هذه  مبثل  خا�س  ب�ضكل  والفل�ضطينية  عام  ب�ضكل  العربية  املكتبة 

م�ضاعدة الباحثني يف اإجراء درا�ضات يف هذا املو�ضوع وربطها مبتغريات اأخرى.

حدود الدرا�ضة:
التزم الباحثان اأثناء اإجراء الدرا�ضة باحلدود االآتية:

اجلامعات  يف  البكالوريو�س  طلبة  من  الريا�ضية  االألعاب  فرق  العبو  الب�ضري:  احلد   -1

الفل�ضطينية يف ال�ضفة الغربية - فل�ضطني.

احلد املكاين: اجلامعات الفل�ضطينية يف ال�ضفة الغربية.  -2

الدرا�ضي  العام  من  الثاين  الدرا�ضي  الف�ضل  يف  الدرا�ضة  هذه  اأُجريت  الزماين:  احلد   -3

ولغاية   2013/1/25( بني  الواقعة  الزمنية  الفرتة  ويف  اجلامعي)2013/2012(، 

.)2013/2/28

م�ضطلحات الدرا�ضة:
الر�ضا عن جودة احلياة: هي موؤ�ضر عام ال�ضتجابة ال�ضخ�س االنفعالية للظروف املحيطة به، 

.(Noah, 2004) و�ضعور ال�ضخ�س بالرفاهة وال�ضعادة

اأما التعريف االإجرائي يق�ضد فيه الدرجة التي يح�ضل عليها الالعب عند اال�ضتجابة على 

مقيا�س جودة احلياة امل�ضتخدم يف الدرا�ضة احلالية.

الطريقة والإجراءات:
منهج الدرا�ضة: 

قام الباحثان باتباع املنهج الو�ضفي التحليلي، يف جميع اإجراءاته نظرا ملالءمتة الأغرا�س 

الدرا�ضة.

جمتمع الدرا�ضة وعينتها: 
الفل�ضطينية  اجلامعات  يف  الريا�ضية  الفرق  العبي  جميع  من  الدرا�ضة  جمتمع  تكون   

لالألعاب اجلماعية )كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة ال�ضلة، وكرة اليد( يف ال�ضفة الغربية 

التقنية،  وفل�ضطني  الوطنية، وبري زيت،والقد�س، واخلليل، وبيت حلم،  يف جامعات: )النجاح 

والعربية االأمريكية، واال�ضتقالل ( وامل�ضجلني يف الف�ضل الدرا�ضي الثاين من العام اجلامعي 
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2012-2013 والبالغ عددهم )580( العبا، واأجريت الدرا�ضة على عينة ع�ضوائية طبقية تبعا 

وبهذا  الفل�ضطينية،  االألعاب يف اجلامعات  بواقع )263 ( العبا من خمتلف  اللعبة  اىل متغري 

متثل العينة ما ن�ضبته )45.3%( تقريبا من جمتمع الدرا�ضة واجلدول رقم )1( يبني و�ضف 

عينة الدرا�ضة تبعا اإىل متغرياتها امل�ضتقلة. 

اجلدول رقم )1(
توزيع اأفراد عينة الدرا�ضة تبعًا اإىل متغريي اللعبة

واخلربة يف اللعب  )ن= 263(
  اÈÿة

املجموع6-10 �سنوات5 �سنوات فاأقلاللعبة

425294كرة القدم

472067كرة ال�ضلة

282755الكرة الطائرة

371047كرة اليد

154109263املجموع

اأداة الدرا�ضة:
فقرة   )15( على  ا�ضتمل  والذي   (Noah, 2004) نوه  مقيا�س  با�ضتخدام  الباحثان  قام   

اإيجابية تعك�س الر�ضا عن جودة احلياة لدى الريا�ضيني،وطور ا�ضتكماال ملتطلبات احل�ضول على 

درجة الدكتوراه من جامعة تن�ضي، وتكون �ضلم اال�ضتجابة على املقيا�س من خم�س ا�ضتجابات 

هي: )درجة ر�ضا عالية جدا 5 درجات، درجة ر�ضا عالية 4 درجات، درجة ر�ضا متو�ضطة 3 

درجات، درجة ر�ضا منخف�ضة درجتان، درجة ر�ضا منخف�ضة جدا درجة واحدة( وبهذا تكون 

5 درجات،ومت ترجمة املقيا�س من قبل الباحثني حيث اأن جميع  الدرجة الق�ضوى لال�ضتجابة 

 Your relationship) الفقرات تنا�ضب املجتمع ال�ضرقي با�ضتثناء الفقرة )14( والتي ن�ضها

with boyfriend/ girlfriend, spouse, etc.) ، والتي اقرتح املحكمون اأن تكون ترجمتها 

الدكتوراه يف  املقيا�س على متخ�ض�س من حملة موؤهل  )عالقتك مع اجلن�س االآخر(.وعر�س 

خم�ضة  على  عر�ضها  خالل  من  الرتجمة  حكمت  ثم  اللغة،ومن  تدقيق  اأجل  من  العربية  اللغة 

حمكمني من حملة موؤهل الدكتوراه يف كلية الرتبية الريا�ضية يف جامعة النجاح الوطنية لتحديد 

مدى منا�ضبة املقيا�س للبيئة الفل�ضطينية واملجال الريا�ضي، حيث اأ�ضار املحكمون اإىل �ضالحية 

الرتجمة.
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اخل�ضائ�س ال�ضيكومرتية للمقيا�س:
ال�ضدق

من  مكونة  عينة  على    (Noah, 2004) نوه  درا�ضة  يف  تقنينه  ومت  �ضادقا،  املقيا�س  يعد 

)159( العبا والعبة وذلك بواقع )80( من الذكور و )79( من االإناث من منتخبات جامعة 

University of Tennessee, Knoxville، ومت التو�ضل من خالل ال�ضدق العاملي  تن�ضي 

اإىل خم�ضة جماالت، وتراوح ت�ضبع الفقرات للمقيا�س بني )0.43-0.85(، وف�ضرت املجاالت ما 

ن�ضبته )65.30%( من التباين وكانت العوامل ) املجاالت ( كما يلي:

1- جمال الر�ضا العام عن احلياة )4( فقرات هي: )11، 12، 13، 15(.

2- جمال الر�ضا عن ال�ضحة اجل�ضمية واللياقة )فقرتان( هما: )1، 8(.

3- جمال الر�ضا الريا�ضي )4( فقرات هي: )6، 7، 9، 10(.

4- جمال الر�ضا االجتماعي )فقرتان( هما: )3، 4(.

5- جمال الر�ضا عن الوقت احلر واحلياة االجتماعية )3( فقرات هي: )2، 5، 14(.

وبالرغم من �ضدق املقيا�س ا�ضتخرج ال�ضدق له يف الدرا�ضة احلالية من خالل عر�ضة على 

خم�ضة حمكمني من حملة موؤهل الدكتوراه يف كلية الرتبية الريا�ضية يف جامعة النجاح الوطنية، 

�ضدق  على  ،وللتاأكيد  لقيا�ضه  و�ضع  ما  قيا�س  يف  املقيا�س  �ضالحية  اإىل  املحكمون  اأ�ضار  حيث 

مكونة من )30( العبا مل  ا�ضتطالعية  عينة  على  الدرا�ضة احلالية طبق  للمقيا�س  يف  البناء 

يتم ت�ضمينهم يف عينة الدرا�ضة االأ�ضلية، ومت ا�ضتخراج معامل االرتباط بري�ضون بني الفقرات 

والدرجة الكلية للمقيا�س، حيث تراوحت قيم معامل االرتباط بري�ضون بني )0.88-0.68(، 

وجميعها دالة اإح�ضائيا مما يوؤكد على اإن املقيا�س يقي�س مو�ضوعا واحدا وهو الر�ضا عن جودة 

احلياة.

الثبات 

للتحقق من ثبات املقيا�س على عينة الدرا�ضة اال�ضتطالعية ا�ضتخدمت معادلة كرونباخ األفا 

حيث و�ضل معامل الثبات الكلي للمقيا�س اإىل )0.78( وهو جيد ويفي باأغرا�س الدرا�ضة.

متغريات الدرا�ضة:
اأ- املتغريات امل�ضتقلة: (Independent Variables) وتت�ضمن املتغريات االآتية: 

* اللعبة: ولها اأربع م�ضتويات هي: )كرة القدم، وكرة ال�ضلة، والكرة الطائرة، وكرة اليد(.

*اخلربة يف اللعب ولها م�ضتويان هما: )5 �ضنوات فاأقل، و 6-10 �ضنوات (.

* التفاعل بني متغريي اللعبة واخلربة يف اللعب.
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ب- املتغري التابع (Dependent variable): ويتمثل يف ا�ضتجابات العبي الفرق على مقيا�س 

الر�ضا عن جودة احلياة امل�ضتخدم يف الدرا�ضة.

التحليل الإح�ضائي:
با�ضتخدام  وذلك  املنا�ضبة،  االإح�ضائية  بالطرق  عوجلت  وترميزها  البيانات  جمع  بعد 

برنامج الرزم االإح�ضائية SPSS، واملعاجلات االإح�ضائية االآتية:

1- املتو�ضطات احل�ضابية والن�ضب املئوية لتحديد م�ضتوى الر�ضا عن جودة احلياة. 

با�ضتخدام اختبار هوتلنج تري�س   (MANOVA) التابعة  املتغريات  التباين متعدد  2- حتليل 

(Hotelling’s Trace) وذلك بهدف حتديد الفروق بني جماالت املقيا�س، حيث اإن اأحد 

ا�ضتخداماته حتديد الفروق بني اأكرث من متغريين تابعني الدرجة الق�ضوى بينها موحدة 

وعند نف�س املجموعة، اأي�ضا ا�ضتخدم اختبار �ضداك (Sidak Test) للمقارنات الثنائية بني 

املتو�ضطات احل�ضابية بني جماالت جودة احلياة.

3- حتليل التباين الثنائي باأحد �ضورة العاملية (Two Way ANOVA 2×4) لتحديد الفروق 

والتفاعل  اللعب  واخلربة يف  اللعبة  متغريي  اإىل  تبعا  احلياة  الر�ضا عن جودة  م�ضتوى  يف 

بينهما، واختبار �ضداك (Sidak Test) للمقارنات البعدية بني املتو�ضطات عند اللزوم.

نتائج الدرا�ضة ومناق�ضتها:
اأوًل: النتائج املتعلقة بالت�ضاوؤل الأول

الريا�ضية يف  االألعاب  الر�ضا عن جودة احلياة لدى العبي فرق   والذي ن�ضه: ما م�ضتوى 

اجلامعات الفل�ضطينية ؟

والن�ضب  احل�ضابية  املتو�ضطات  الباحثان  ا�ضتخدم  الت�ضاوؤل  من  االأول  ال�ضق  عن  لالإجابة 

املئوية لكل فقرة، ولكل جمال وللم�ضتوى الكلي للر�ضا عن جودة احلياة كما يف اجلدول رقم 

الو�ضط  ق�ضمة  خالل  من  وذلك  املئوية  الن�ضب  ا�ضتخدمت  النتائج  تف�ضري  اأجل  ومن   ،)2(

م�ضتوى  فاأكرث عن  الن�ضبة )%80(  تعرب  مئة، حيث  م�ضروبة يف  درجة  اأق�ضى  على  احل�ضابي 

ر�ضا عن جودة احلياة عاٍل جدا، و )70-79.9%( م�ضتوى ر�ضا عن جودة احلياة عاٍل، و )60-

ر�ضا عن جودة  م�ضتوى  و )%59.9-50(  متو�ضط،  احلياة  ر�ضا عن جودة  م�ضتوى   )%69.9

احلياة منخف�س، واأقل من )50%( م�ضتوى ر�ضا عن جودة احلياة منخف�س جدا. 
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اجلدول رقم )2 (
املتو�ضطات احل�ضابية والن�ضب املئوية مل�ضتوى الر�ضا عن جودة احلياة لدى

لعبي فرق الألعاب الريا�ضية يف اجلامعات الفل�ضطينية )ن=263 (

رقم الفقرة يف الرقم
الفقراتاملقيا�س

املتو�سط 
احل�سابي*

الن�سبة 
املئوية %

م�ستوى الر�سا 
عن جودة احلياة

متو�ضط3.3566.92الو�ضع املادي لديك111

عال3.8677.26ال�ضحة الروحية لديك212

عال3.8276.43ال�ضحة النف�ضية لديك313

عال3.9178.17حياتك ب�ضكل عام415

عال3.7374.70جمال الر�ضا العام عن احلياة

عال3.9879.54ال�ضحة اجل�ضمية لديك51

عال3.7975.82م�ضتوى اللياقة البدنية لديك68

عال3.8877.68جمال الر�ضا عن ال�ضحة اجل�ضمية واللياقة

عال جدا4.2284.33عالقتك مع مدربك76

عال جدا4.2284.41عالقتك مع زمالئك يف الفريق87

عال3.8476.81م�ضتوى االأداء لديك99

عال3.8376.58دورك يف فريقك1010

عال جدا4.0380.53جمال الر�ضا الريا�ضي

عال جدا4.4689.20عالقتك مع اأفراد اأ�ضرتك113

عال جدا4.4889.66عالقتك مع اأ�ضدقائك124

عال جدا4.4789.43جمال الر�ضا االجتماعي

عال3.5170.19زمن الراحة )اال�ضت�ضفاء( بعد اللعب132

عال جدا4.2384.56حياتك االجتماعية145

متو�ضط3.4969.81عالقتك مع اجلن�س االآخر.1514

عال3.7474.85جمال الر�ضا عن الوقت احلر واحلياة االجتماعية

عال3.9779.44امل�ضتوى الكلي للر�ضا عن جودة احلياة

* اأق�ضى درجة لال�ضتجابة )5( درجات

يت�ضح من اجلدول رقم )2( اأن م�ضتوى الر�ضا عن جودة احلياة لدى العبي فرق االألعاب 

الريا�ضية يف اجلامعات الفل�ضطينية كان عاليا جدا على الفقرات )7، 8، 11، 12، 14( حيث 

كانت الن�ضبة املئوية لال�ضتجابة عليها اأكرث من )80%(، وكان امل�ضتوى عاليا للفقرات )2، 3، 

4، 5، 6، 9، 10(، حيث تراوحت الن�ضبة املئوية لال�ضتجابة عليها بني ) %70.19-%79.54(، 

املئوية لال�ضتجابة عليها  الن�ضبة  15(، حيث كانت  الفقرتني )1،  امل�ضتوى متو�ضطا على  وكان 
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على التوايل : )66.92% و 69.81%(،وفيما يتعلق يف امل�ضتوى الكلي للر�ضا عن جودة احلياة 

كان عاليا، حيث و�ضلت الن�ضبة املئوية لال�ضتجابة اإىل )79.44%(. وكان اأف�ضل جمال الر�ضا 

االجتماعي )89.43%(، واأقلها جمال الر�ضا العام عن احلياة )%74.70(.

جماالت  بني  الفروق  بتحديد  املتعلق  الت�ضاوؤل  من  الثاين  ال�ضق  عن  االإجابة  اأجل  ومن 

 Multivariate) الر�ضا عن جودة احلياة مت ا�ضتخدام حتليل التباين متعدد املتغريات التابعة

االإح�ضائي هوتلنج  االختبار  با�ضتخدام  MANOVA) (Analysis Of Variance) وذلك 

تري�س (Hotelling’s Trace) ونتائج اجلدول رقم )3( تبني ذلك.

اجلدول رقم )3(
نتائج اختبار هوتلنج تري�س لدللة الفروق بني جمالت الر�ضا عن جودة احلياة

م�ستوى الداللة* درجات حرية اخلطاأدرجات حرية الب�سط)ف( التقريبيةقيمة اختبار هوتلنج

1.24280.444259 *0.0001

)0.05 = α( دال اإح�ضائيا عند م�ضتوى *

 = α( وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الداللة )يت�ضح من اجلدول رقم )3

0.05( بني جماالت الر�ضا عن جودة احلياة لدى العبي فرق االألعاب الريا�ضية يف اجلامعات 

الفل�ضطينية.

ولتحديد بني اأي املجاالت كانت الفروق ا�ضتخدم اختبار �ضداك (Sidak Test) للمقارنات 

الثنائية بني املتو�ضطات احل�ضابية ونتائج اجلدول رقم )4( تبني ذلك.

اجلدول رقم )4(
نتائج اختبار�ضداك للمقارنات الثنائية بني جمالت الر�ضا عن جودة احلياة لدى

لعبي فرق الألعاب الريا�ضية يف اجلامعات الفل�ضطينية 

12345املتو�سطاملجاالت

-0.008-0.73*-0.29*-0.14*13.73-الر�ضا العام عن احلياة

0.14*-0.58*-0.14*23.88- الر�ضا عن ال�ضحة اجل�ضمية واللياقة

0.28*-0.44*34.02- الر�ضا الريا�ضي

0.72*44.47- الر�ضا االجتماعي

53.74- الر�ضا عن الوقت احلر واحلياة االجتماعية

)0.05 = α( دال اإح�ضائيا عند م�ضتوى *

يت�ضح من اجلدول رقم )4( اأن غالبية الفروق كانت بني املجال االجتماعي وباقي املجاالت 

ول�ضالح  املجاالت  وباقي  احلياة  عن  العام  الر�ضا  بني  وكذلك  االجتماعي.،  املجال  ول�ضالح 

املجاالت املتبقية، وتظهر هذه النتيجة بو�ضوح يف ال�ضكل البياين رقم )1(.
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ال�ضكل رقم )1( املتو�ضطات احل�ضابية للمجالت
1= جمال الر�ضا العام عن احلياة 2= جمال الر�ضا عن ال�ضحة اجل�ضمية واللياقة 3= جمال الر�ضا 

الريا�ضي 4= جمال الر�ضا الجتماعي 5= جمال الر�ضا عن الوقت احلر واحلياة الجتماعية 

ومن خالل عر�س النتائج تبني اأن م�ضتوى الر�ضا عن جودة احلياة كان عاليا لدى اأفراد عينة 

الدرا�ضة، وجاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج درا�ضة لبو�ضكي (Lipowski, 2012)، ودرا�ضة 

�ضندي (Cindy, 2003) والتي اأظهرت نتائجهما اأن م�ضتوى التفاوؤل والر�ضا عن احلياة كان 

اأن ال�ضبب يف احل�ضول على هذه النتيجة يف الدرا�ضة  جيدا لدى الريا�ضيني، ويرى الباحثان 

والتي من  ال�ضفية  االأن�ضطة غري  اهتمام اجلامعات يف  اأهمها:  اإىل عدة عوامل  يعود  احلالية 

اأهمها االأن�ضطة الريا�ضية واال�ضرتاك يف الفرق اجلامعية يف �ضقل �ضخ�ضية الطلبة،واأكدت على 

 (Annemarie & Roland, 2011) ذلك درا�ضة القدومي و�ضاكر ودراغمة )2014( ودرا�ضة

االأن�ضطة غري  اال�ضرتاك يف  اأن  اإىل  اإ�ضارتهم  (Lisa, etal, 2013) يف  واآخرون  ليزا  ودرا�ضة 

ال�ضفية ي�ضاهم يف التخل�س من ال�ضغوط النف�ضية والتوتر والقلق لدى الطلبة، اأي�ضا اأ�ضارت 

االجتماعية  العالقات  تنمي  ال�ضفية  غري  االأن�ضطة  اأن    (Schaefer, etal, 2011) درا�ضة 

والتي   )2014( ودراغمة  و�ضاكر  القدومي  درا�ضة  ذلك  على  واأكدت  الطلبة.  لدى  وال�ضداقة 

غالبية  فيها  ي�ضارك  والتي  املحببة  االأن�ضطة  اأكرث  من  تعد  الريا�ضية  االأن�ضطة  اأن  اإىل  اأ�ضارت 

الطلبة، واملميزون منهم ي�ضبحون اأع�ضاء �ضمن الفرق الريا�ضية اجلامعية يف خمتلف االألعاب. 

اأي�ضا يعد توفري املنح الدرا�ضية لالعبي الفرق الريا�ضية يف اجلامعات من العوامل امل�ضاهمة يف 
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 Adam, Susan, Remco,)  ر�ضاهم عن احلياة، واأكد على ذلك اآدم ورم�ضو وبوملان و�ضوزان

Polman, 2008 &)، يف اإ�ضارتهم اإىل وجود عالقة اإيجابية بني ال�ضالبة النف�ضية والتفاوؤل 

والر�ضا عن احلياة. اأي�ضا ي�ضاهم اال�ضرتاك يف االأن�ضطة الريا�ضية يف ح�ضن التكيف االجتماعي 

لدى الطلبة يف اجلامعات،واأكدت على ذلك درا�ضة �ضندي (Cindy, 2003). عو�ضا عن ذلك 

وال�ضرور  املرح  خربات  الالعبني  اإك�ضاب  يف  ي�ضاهم  الريا�ضية  االأن�ضطة  يف  اال�ضرتاك  فاإن 

وال�ضعادة والراحة النف�ضية وال�ضلوك ال�ضحي، ومثل هذه اخلربات ترتبط بالر�ضا عن احلياة 

واالأن�ضاري  عبداخلالق  تعريف  يف  ذلك  ويظهر  للحياة،  اال�ضتب�ضار  بنظرة  والنظر  والتفاوؤل 

وينتظر  االأف�ضل،  يتوقع  الفرد  وجتعل  امل�ضتقبل،  نحو  ا�ضتب�ضار  ”نظرة  باأنه  للتفاوؤل   )1995(

 (Lipowski, 2012) حدوث اخلري، ويرنو اإىل النجاح“، اأي�ضا اأ�ضارت نتائج درا�ضة لبو�ضكي

لدى  ال�ضليم  ال�ضحي  وال�ضلوك  والتفاوؤل  احلياة  عن  الر�ضا  بني  اإيجابية  عالقة  وجود  اإىل 

.Úالريا�ضي

ثانيا: النتائج املتعلقة بالت�ضاوؤل الثاين

 والذي ن�ضه: هل توجد فروق يف امل�ضتوى الكلي للر�ضا عن جودة احلياة لدى العبي فرق 

اللعب،  يف  واخلربة  اللعبة،  متغريي  اإىل  تعزى  الفل�ضطينية  اجلامعات  يف  الريا�ضية  االألعاب 

والتفاعل بينهما؟

لالإجابة عن الت�ضاوؤل ا�ضتخدم حتليل التباين الثنائي باأحد �ضوره العاملية )4x2(،و تبني 

نتائج اجلدول رقم )5( املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى الر�ضا عن جودة احلياة تبعا اإىل متغريي 

اللعبة واخلربة يف اللعب، بينما نتائج اجلدول رقم )6( تبني نتائج حتليل التباين الثنائي.

اجلدول رقم )5(
املتو�ضطات احل�ضابية للم�ضتوى الكلي للر�ضا عن جودة احلياة لدى لعبي فرق الألعاب الريا�ضية 

يف اجلامعات الفل�ضطينية تبعا اإىل متغريي اللعبة، واخلربة يف اللعب
   اÈÿة

املتو�سط املوزون6-10 �سنوات5 �سنوات فاأقلاللعبة

3.924.013.97كرة القدم

4.083.984.04كرة ال�ضلة

3.964.174.02الكرة الطائرة

3.803.843.80كرة اليد

3.934.023.97املتو�ضط املوزون
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اجلدول قم )6(
نتائج حتليل التباين الثنائي لدللة الفروق يف امل�ضتوى الكلي للر�ضا عن جودة احلياة لدى لعبي 

فرق الألعاب الريا�ضية يف اجلامعات الفل�ضطينية تبعا اإىل متغريي اللعبة، واخلربة يف اللعب
الداللة*)ف(متو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع مربعات االنحرافم�سدر التباين

0.02*1.8830.623.26اللعبة

0.1810.180.970.32اخلربة

0.6830.221.180.31اللعبة× اخلربة

48.842550.19اخلطاأ

51.58262املجموع

)0.05 = α( دال اإح�ضائيا عند م�ضتوى *

اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الداللة  يت�ضح من اجلدول رقم )6( 

)α = 0.05( يف امل�ضتوى الكلي للر�ضا عن جودة احلياة لدى العبي فرق االألعاب الريا�ضية يف 

اجلامعات الفل�ضطينية تعزى اإىل متغري اخلربة يف اللعب والتفاعل بني متغريي اللعبة واخلربة 

يف اللعب. بينما كانت الفروق دالة اإح�ضائيا تبعا اىل متغري اللعبة.

ولتحديد الفروق يف امل�ضتوى الكلي للر�ضا عن جودة احلياة تبعا اإىل متغري اللعبة، ا�ضتخدم 

ونتائج اجلدول رقم )7(، تبني  املتو�ضطات احل�ضابية،  البعيدة بني  للمقارنات  اختبار �ضداك 

ذلك.
اجلدول رقم )7(

نتائج اختبار�ضداك للمقارنات البعدية يف امل�ضتوى الكلي للر�ضا عن جودة احلياة لدى
لعبي فرق الألعاب الريا�ضية يف اجلامعات الفل�ضطينية تبعا اإىل متغري اللعبة

كرة اليدالكرة الطائرةكرة ال�سلةكرة القدماملتو�سطاللعبة

0.16*-0.05-3.970.06كرة القدم

0.23*4.040.01كرة ال�ضلة

0.21*4.02الكرة الطائرة

3.80كرة اليد

)0.05 = α( دال اإح�ضائيا عند م�ضتوى *

يت�ضح من اجلدول رقم ) 7( وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية يف امل�ضتوى الكلي للر�ضا عن 

جودة احلياة بني العبي كرة اليد و )وكرة القدم،وكرة ال�ضلة، والكرة الطائرة( ول�ضالح العبي 

)كرة القدم، وكرة ال�ضلة، والكرة الطائرة(، بينما مل تكن الفروق دالة اإح�ضائيا بني العبي كرة 

القدم، وكرة ال�ضلة، والكرة الطائرة. وتظهر هذه النتيجة بو�ضوح يف ال�ضكل البياين رقم )2(.
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ال�ضكل رقم )2(
املتو�ضطات احل�ضابية للر�ضا عن جودة احلياة تبعا اإىل متغري اللعبة

 1= كرة القدم 2= كرة ال�ضلة 3= الكرة الطائرة 4= كرة اليد

يف  اليد  كرة  لعبة  �ضعبية  وقلة  االهتمام  قلة  اإىل  يعود  ذلك  يف  ال�ضبب  اأن  الباحثان  ويرى 

فل�ضطني مقارنة يف االألعاب اجلماعية االأخرى، اإ�ضافة اإىل اأنه ال يوجد انتظام للبطوالت على 

بع�س  اأن  اإىل  اإ�ضافة  االألعاب،  كباقي  باللعبة  اهتمام  يوجد  وال  فل�ضطني  يف  االأندية  م�ضتوى 

اجلامعات ال يوجد فيها فرق لكرة اليد، عو�ضا على اأن الثقافة ال�ضائدة حول اللعبة اأنها متتاز 

اأ�ضار  حيث  احلياة،  عن  والر�ضا  التفاوؤل  يف  املوؤثرة  العوامل  من  الثقافة  وتعد  اخل�ضونة،  يف 

عبداخلالق ولي�ضرت (Adel Khalek & Lester, 2006) اإىل وجود اأثر للعوامل الثقافية على 

التفاوؤل وال�ضعور بال�ضعادة والر�ضا عن احلياة.

ال�ضتنتاجات
يف �ضوء نتائج الدرا�ضة ومناق�ضتها ي�ضتنتج الباحثان االآتي:

اإن امل�ضتوى الكلي للر�ضا عن جودة احلياة لدى العبي فرق االألعاب الريا�ضية يف اجلامعات   -1

الفل�ضطينية كان عاليا، حيث و�ضلت الن�ضبة املئوية لال�ضتجابة اإىل )%79.44(.

اإن اأعلى م�ضتوى من الر�ضا عن جودة احلياة لدى الالعبني كان على املجال جمال الر�ضا   -2

االجتماعي )89.43%(، واأقلها جمال الر�ضا العام عن احلياة )%74.70(.
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اأف�ضل لدى العبي كرة القدم وكرة ال�ضلة  اإن امل�ضتوى الكلي للر�ضا عن جودة احلياة كان   -3

والكرة الطائرة مقارنة بالعبي كرة اليد.

امل�ضتوى  اللعب على  اللعبة واخلربة يف  بني  والتفاعل  اللعب  اإىل اخلربة يف  تاأثري  يوجد  ال   -4

الكلي للر�ضا عن جودة احلياة.

التو�ضيات
يف �ضوء اأهداف الدرا�ضة ونتائجها اأو�ضى الباحثان بالتو�ضيات االآتية:

1- �ضرورة اهتمام عمادات ودوائر �ضوؤون الطلبة يف اجلامعات الفل�ضطينية باالأن�ضطة الريا�ضية 

وح�ضن  التوتر،  وتقليل  النف�س،  عن  ال�ضخ�ضية،والرتويح  و�ضقل  بناء  يف  االإيجابي  لدورها 

التوافق مع احلياة اجلامعية لدى الطلبة. 

2- �ضرورة م�ضاعدة الالعبني يف التوافق مع البيئة اجلامعية، وتوجيههم وم�ضاعدتهم يف اإدارة 

الوقت بني الدرا�ضة والتدريب مع الفرق اجلامعية.

3- �ضرورة امل�ضاعدة من قبل اإدارات اجلامعات يف متابعة العبي الفرق بعد التخرج وم�ضاعدتهم 

يف توفري فر�س العمل لهم.

مثل:  اأخرى  نف�ضية  ومتغريات  الر�ضا عن جودة احلياة  بني  العالقة  درا�ضات حول  اإجراء   -4

ومفهوم  الذات،  وتقدير  بالنف�س،  والثقة  واالإبداع،  الريا�ضية،  والروح  الريا�ضية،  الهوية 

الذات لدى الريا�ضيني.
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