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دور الرياضةدور الرياضة

في جنين  -  فلسطين

ه���دف ه���ذا البحث للتع���رف ال���ى دور الرياضة في تخفي���ف العنف لدى طالب النش���اط 
الرياض���ي ف���ي اجلامع���ة العربي���ة األمريكية ف���ي محافظة جن���ني - فلس���طني من وجهة 
نظ���ر طالب اجلامعة، تبع���ا ملتغير اجلنس، الكلية التابع لها، وأهم التوصيات التي ميكن 
اتباعه���ا للح���د م���ن العنف لدى ط���الب اجلامعات، وق���د تكونت عينة البح���ث من )508( 
طالب، حيث تشكلت عينة الدراسة كالتالي )215( طالب من الذكور و)293( من الطالبات 
اإلن���اث ميثل���ون مختلف الكليات في اجلامع���ة ممن هم على مقاعد الدراس���ة باجلامعة 
وميارس���ون األنش���طة الرياضية، وقد مت اختيارهم بالطريقة العش���وائية، وقد اس���تخدم 
الباحث املنهج الوصفي باالسلوب املسحي جلمع بيانات الدراسة ملالئمته طبيعة اهداف 
ومش���كلة الدراس���ة، وق���د مت تصميم االس���تبيان املكون من )10( فق���رات  ومت توزيعه على 
عينة الدراس���ة، ومت اس���تخدام املعامالت االحصائية املناس���بة من املتوس���طات احلسابية 

.SPSS من جزمة ) T (  واالنحرافات املعيارية واختبار

استاذ مساعد في كليه علوم الرياضه
اجلامعة العربية األمريكية – فلسطني

تــقــديــــــم

في تخفيف العنف

الباحث د. معن زياد زكارنه 

وكانت اهم استنتاجات الدراسة أن هناك 
اهمية دالة احصائيا للمشاركة في األنشطة 
العنف  الرياضية في اجلامعة في احلد من 

لدى طالب اجلامعة من وجهة نظرهم، وقد 
توصلت نتائج  الدراسة إلى ان املشاركة في 
االنشطة الرياضية لها دور كبير في تخفيض 

لدى طالب النشاط الرياضي في اجلامعة العربية األمريكية
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مستوى العنف وبدرجة كبيرة جدا عند طلبة 
له  واملمارسني  الرياضي  بالنشاط  امللتحقني 
بضرورة  الباحث  اوصى  وقد  اجلامعة،  في 
زيادة املنشأت واألمكانات والبرامج الرياضية، 

مقدمة الدراسة :
اليوم  يتصف  مما ال يدعو الشك بأن  عالم 
احلياة،  جوانب  مختلف  في  السريع  التطور 
التكنولوجية، والسياسية، والثقافية، واالجتماعية، 
لتصبح  املجتمعات،  تطورت  حيث  واالقتصادية؛ 
التحول  ورافق  وتنوعاً،  واتساعاً  تعقيداً  أكثر 
العربي احلديث،  املجتمع  الذي طرأ على  السريع 
الذي  العالي،  التعليم  وخاصة  التعليم  في  التوسع 
ووظيفيا،  مالياً  املستقلة  مؤسساته  له  أصبحت 
وتعليمية  اجتماعية  مؤسسات  أصبحت  حيث 
متخصصة بنائياً ووظيفياً واصبح هناك ازدياد في 
مما  وعاداتهم،  ثقافاتهم  باختالف  الطلبة  أعداد 
أظهر مشكلة كبيرة في عدم التجانس بينهم أدت 
الكثير من الظواهر السلوكية السلبية  إلى حدوث 

ومنها ظاهرة العنف اجلامعي.
مظاهر  أحد  املتعددة  بأشكاله  العنف  ويعتبر 
بظاهرة  االهتمام  زاد  وقد  والالجتانس  التنافس، 
وأصبح  املعاصرة  العربية  املجتمعات  في  العنف 
واملالبسات  الظروف  أملتها  ملحة  ضرورة 
والتي ما تزال  املختلفة،  االجتماعية واالقتصادية 
تسهم في تأصيل وإنتاج مثل هذه الظواهر، والتي 
السوية، واملدانة  تندرج ضمن قائمة األفعال غير 
وكرادشة،  )اخلتانتة  اجتماعياً   املقبولة  وغير 

.)2006

وتدريس مساق اجباري حول اهمية الرياضة 
واجراء  اجلامعي،  العنف  من  التخفيف  في 
العنف  ظاهرة  عن  االبحاث  من  املزيد 

وملختلف اجلامعات في فلسطني.

في  وخاصة  العنف  مشكلة  زادت  ولقد 
زيادة  ظل  في  خصوصا  الفلسطينية   اجلامعات 
املواطنني،  حريات  وقمع  االحتالل  ممارسات 
املجتمع  الهتمام  ومثيراً  الظاهرة،  وأصبحت هذه 
الفلسطيني. ومن هنا فقد حذر عدد من التربويني 

من خطورة هذه الظاهرة.

أهمية الدراسة:
تبرز أهمية هذه الدراسة من حيث إنها ستلقي 
الضوء على دور الرياضة في تخفيف العنف لدى 
العربية  اجلامعة  في  الرياضي  النشاط  طالب 
األمريكية في جنني  - فلسطني ، مما يوفر قاعدة 
معرفية تساعد اجلامعات الفلسطينية على وضع 
املجتمع  مع  الطلبة  دمج  في  تسهم  استراتيجيات 
جامعية  بيئة  إيجاد  على  يساعد  مما  اجلامعي، 
التدريس  هيئة  وأعضاء  للطالب  وجاذبة  أمنة 
خطط  وضع  وبالتالي  اجلامعات،  في  واملوظفني 
واقتراح حلول تسهم للتخفيف من العنف اجلامعي 

من خالل توفير معلومات علمية

مشكلة الدراسة:
الباحث كعضو هيئة تدريس،  من خالل عمل 
على  اطالعة  ومن خالل  الطلبة،  لشؤون  وعميدا 
العديد من الدراسات املتعلقة في العنف اجلامعي، 
مشكلة  هي  اجلامعي  العنف  مشكلة  ان  الحظ 

الكلمات املفتاحية

الرياضة، العنف اجلامعي، طالب اجلامعة
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حقيقة تست انتباه املسؤولني، وازدياد املشاجرات 
الفلسطينية،  اجلامعات  في  التخريبية  واألعمال 
يؤثر  ان  يحاول  وما  اإلحتالل  بتواجد  وخصوصا 
اإلحتالل بطريقة ممنهجة بسلوكات ابناء مجتمعنا 
السلوك  ومنها  السلبية،  السلوكات  وخصوصا 
ومن  الواحد،  الوطن  ابناء  والعنف جتاه  العدواني 
التربية الرياضية  الباحث في مجال  خالل خلفية 
واعتقاده بأن للرياضة دور في تخفيف العنف لدى 
العربية  اجلامعة  في  الرياضي  النشاط  طالب 
األمريكية في جنني  - فلسطني، أتت فكرة هذه 

الدراسة .

أهداف الدراسة:
1-التعرف إلى دور الرياضة في تخفيف العنف 
لدى طالب اجلامعة العربية األمريكية في محافظة 

جنني - فلسطني من وجهة نظر طالب اجلامعة.
2-التعرف إلى تقديرات الطلبة لدور الرياضة 
في تخفيف العنف لدى اجلامعة العربية األمريكية 
نظر  وجهة  من  فلسطني   - جنني  محافظة  في 
العينة  أفراد  للمتغيرات  تعزى  اجلامعة  طالب 
أنسانية(،   / علمية   : لها  التابع  الكلية   ( لـ  تعزى 

و )اجلنس(.

أسئلة الدراسة :
العنف  تخفيف  في  الرياضة  دور  هو  ما   -1
لدى طالب النشاط الرياضي في اجلامعة العربية 
األمريكية في محافظة جنني - فلسطني من وجهة 

نظر طالب اجلامعة.
2- هل هناك فروق في ذات داللة إحصائية 
)= 0.05( في متوسطات تقديرات الطلبة للتعرف 
لدى طالب  العنف  تخفيف  في  الرياضة  دور  الى 
 - في محافظة جنني  األمريكية  العربية  اجلامعة 

تعزى  اجلامعة،  طالب  نظر  وجهة  من  فلسطني 
للمتغيرات أفراد العينة تعزى لـ ) الكلية التابع لها : 

علمية / أنسانية(، و )اجلنس(؟.

التعريفات اإلجرائية في الدراسة:
* العنف اجلامعي: جميع السلوكات واألفعال 
عنف  فيه  بسلوك  تتسم   التي  األفعال  ردود  أو 

وعدوان داخل اجلامعة.

محددات الدراسة:
املجال املكاني : اجلامعة العربية األمريكة 

في محافظة جنني
املجال البشري: طالب اجلامعة العربية  
األمريكية في محافظة جنني، وبذلك فإن نتائجها 

ميكن تعميمها على اجلامعات فقط.
الدراسي  بالعام  زمنياً  الدراسة  حتددت 

2014/2013م.

منهج الدراسة:
في  التحليلي  الوصفي  املنهج  الباحث  اعتمد 

دراسته ملالئمتة وطبيعة الدراسة.

مجتمع الدراسة: 
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة النشاط 
الرياضي املسجلني في اجلامعة العربية األمريكية 

في جنني، للعام اجلامعي 2013/ 2014.

عينة الدراسة: 
قام الباحث باختيار عينة عشوائية من طالب 
األمريكية  العربية  اجلامعة  الرياضي في  النشاط 
)508( طالب، حيث تشكلت عينة الدراسة كالتالي 
من  طالبة  و)293(  الذكور  من  طالب   )215(

اإلناث.
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أداة الدراسة:
استبانة  بناء  مت  الدراسة  أهداف  لتحقيق 
العوامل النفسية واالجتماعية للعنف اجلامعي من 
والدراسات  النظري  األدب  على  االعتماد  خالل 
بصورتها  االستبانة  تكونت  وقد  الصلة.  ذات 
األولية من )23( فقرة، وتكونت االستبانة بصورتها 

النهائية من )10(.

صدق أداة الدراسة: 
الباحث  الدراسة، قام  أداة  للتحقق من صدق 
احملكمني  من  مجموعة  على  االستبانة  بعرض 
االختصاص  ذوي  من  التدريس  هيئة  أعضاء  من 
بلغ عددهم )10( محكمني، إلبداء  واخلبرة، وقد 
حيث:دقة  من  االستبانة  فقرات  حول  آرائهم 
الفقرات  مناسبة  وسالمتها،  اللغوية  الصياغة 
للعامل الذي تنتمي إليه، اقتراح املناسب من تعديل 

أو حذف أو إضافة.

ثبات أداة الدراسة )االستبانة(: 
الثبات لالستبانه بطريقة  إيجاد معامالت  مت 
خارج  من  استطالعية  عينة  على  االختبار  إعادة 

وطالبة،  طالبا   )30( من  مكونة  الدراسـة  عينة 
 )Test- Retest( مرتني  االستبـانة  تطبيـق  مت 

وبفاصل زمني مقداره أسبوعان.

تصحيح االستبانه:
لالستبانة سلم إجابات يتدرج من كبيرة جداَ 
إلى قليلة جداً، وحسب مقياس ليكارت يترجم سلم 
جداً)5(  كبيرة  تأخذ  بحيث  أرقام  إلى  اإلجابات 

درجات، وقليلة جداً درجة واحدة فقط، 

متغيرات الدراسة:
أواًل: املتغيرات املستقلة وتشمل:

- النوع )اجلنس(: ذكر، أنثى.
- الكلية ولها فئتان: علمية، إنسانية.

الطلبة  نظر  وجهات  التابع:  املتغير  ثانياً: 
على دور الرياضة في تخفيف العنف لدى طالب 
األمريكية  العربية  اجلامعة  الرياضي في  النشاط 

في جنني  - فلسطني.

المعالجات اإلحصائية:   
املتوسطات احلسابية، واالنحرافات املعيارية، 

واختبار »ت« للمتوسطات احلسابية.

عرض ومناقشة النتائج
دور  ما  األول:  بالسؤال  املتعلقة  النتائج  أوالً: 
النشاط  لدى طالب  العنف  تخفيف  في  الرياضة 
الرياضي في اجلامعة العربية األمريكية في جنني 

- فلسطني« ؟.
استخراج  مت  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 
دور  املعيارية  واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات 
النشاط  لدى طالب  العنف  تخفيف  في  الرياضة 
الرياضي في اجلامعة العربية األمريكية في جنني 

- فلسطني. 

العددالفئةاملتغير

اجلن����س
215ذكر

293أنثى

الكلي��������ة
238علمية

270إنسانية

508الك�����������لي

جدول )  1  (
التكرارات والنسب املئوية لعينة الطالب

حسب املتغيرات املستقلة
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جدول )  2  (

رقم الفقرة 
الرتبةاإلنحراف املعيارياملتوسط احلسابينص الفقرةفي اإلستبانة

10
استخم لغة احلوار مع زمالئي بدل 
العنف اجلسدي عند اخلالف اثناء 

ممارستي للنشاط الرياضي
3.911.021

ال أتلف ممتلكات اجلامعة عند خسارة 3
3.911.071املنافسة الرياضية / املباراة.

3.891102أحترم مدربي وباقي املدربني5

3.870.983أتقبل اخلسارة بروح رياضية6

ال اعتدي على املنافسني عند خسارتي 4
3.791.244للمنافسة الرياضية

ال أحضر معي أو أحمل األدوات احلادة 8
3.791.034إلى اماكن ممارسة األنشطة الرياضية

ال أقوم بحركات تسي لالعبني 2
3.751.025املنافسني او اجلمهور إلستثارتهم 

3.741.056ال أنتقد حكام املباراة بشكل مستمر7

ال أستخدم أسلوب التحريض لزمالئي 9
3.731.127للفوز في املنافسة الرياضية

3.730.997ال أهني زمالئي في الفريق الرياضي1
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 3 ( رقم  الفقرتان  أن   )2( رقم  يبني اجلدول 
احلوار  لغة  استخم   »: على  نصت  والتي   )10 و 
اخلالف  عند  اجلسدي  العنف  بدل  زمالئي  مع 
الفقرة  و  الرياضي.«  للنشاط  ممارستي  اثناء 
التي نصت على » ال أتلف ممتلكات اجلامعة عند 
احتلت  قد  املباراة«   / الرياضية  املنافسة  خسارة 
املرتبة األولى مبتوسط حسابي )3.91( ، وجاءت 
الفقرة رقم )5( والتي كان نصها :« أحترم مدربي 
الثانية مبتوسط حسابي  باملرتبة  املدربني«  وباقي 
نصها  كان  والتي   )6( رقم  الفقرة  )3.89(.أما 
الثالثة  باملرتبة  رياضية«  بروح  اخلسارة  أتقبل   »:
»ال  الفقرتني  أما   ،)3.87( حسابي  مبتوسط 
اماكن  إلى  األدوات احلادة  أحمل  أو  أحضر معي 
على  اعتدي  ال   « و  الرياضية«  األنشطة  ممارسة 
الرياضية« في  للمنافسة  املنافسني عند خسارتي 
اما   ،)3.79( حسابي  مبتوسط  الرابعة   املرتبة 
الفقرة رقم )2( والتي نصت على« ال أقوم بحركات 
او اجلمهور إلستثارتهم  املنافسني  لالعبني  تسيئ 
حسابي  مبتوسط  اخلامسة  املرتبة  في  جاءت   «
جاءت  األخيرة  القبل  املرتبة  في  أما   ،)3.75(
الفقرة رقم )7 ( والتي نصت على »ال أنتقد حكام 
كان  احلسابي  ومتوسطها  مستمر«  بشكل  املباراة 
مبتوسط  األخيرة  املرتبة  احتلت  وقد   ،)3.74(
نصتا  والتي   )1  ،9( رقم  الفقرة   )3.73( حسابي 
على » ال أستخدم أسلوب التحريض لزمالئي للفوز 
في املنافسة الرياضية » و » ال أهني زمالئي في 

الفريق الرياضي« على التوالي.
يتضح من العرض السابق بأن الرياضة تساعد 
في تخفيف العنف لدى طالب النشاط الرياضي في 
اجلامعة العربية األمريكية ، حيث لها دور في تنمية 
مهارات التواصل الفعال واحملافظة على ممتلكات 
حيث  احلادة،  األدوات  استخدام  وعدم  اجلامعة 
احتلت الفقرات التي تتعلق بهذا املوضوع الصدارة 
في تقدير الطالب لدور الرياضة احلد من ظاهرة 

العنف في اجلامعة، كما يلي: الفقرتان رقم ) 3 و 
10( والتي نصت على :« استخدام لغة احلوار مع 
اثناء  عند اخلالف  العنف اجلسدي  بدل  زمالئي 
ممارستي للنشاط الرياضي.« و الفقرة التي نصت 
خسارة  عند  اجلامعة  ممتلكات  أتلف  ال   « على 
املرتبة  احتلت  قد  املباراة«   / الرياضية  املنافسة 
األولى، وجاءت الفقرة رقم )5( والتي كان نصها« 
أحترم مدربي وباقي املدربني« باملرتبة الثانية.أما 
اخلسارة  نصها«أتقبل  كان  والتي   )6( رقم  الفقرة 

بروح رياضية« باملرتبة الثالثة.
العنف  من  احلد  في  الرياضة  دور  عن  أما 
املرتبة  احتلت  قد  النفسية،  والناحية  اللفظي 
على  نصتا  والتي   )1  ،9( رقم  الفقرات  األخيرة 
للفوز  لزمالئي  التحريض  أسلوب  أستخدم  ال   «
في املنافسة الرياضية » و » ال أهني زمالئي في 
الفريق الرياضي« على التوالي، وهذا يدل على ان 
الرياضة ليس لها دور كبير على التأثير في العنف 
العنف  من  التخفيف  في  أكبر  وتأثيرها  اللفظي 
األنشطة  نتيجة ممارسة  ذلك  يكون  وقد  البدني، 
الرياضية وتوجيه البدن وتفريغ الشحنات الزائدة 

البدنية بإجتاه اللعب مما يقلل العنف البدني.
ثانياً: النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني: هل هناك 
فروق ذات داللة إحصائية )= 0.05( في متوسطات 
العنف  تخفيف  في  الرياضة  دور  الطلبة  تقديرات 
العربية  الرياضي في اجلامعة  النشاط  لدى طالب 

األمريكية في جنني  - فلسطني ؟ 
استخراج  مت  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 
املعيارية  واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات 
عينة  أفراد  تقديرات  ملتوسطات  »ت«  واختبار 
تخفيف  في  الرياضة  دور  الطلبة  من  الدراسة 
العنف لدى طالب النشاط الرياضي في اجلامعة 
تعزى   ، فلسطني   - األمريكية في جنني   العربية 

ملتغير اجلنس، واجلدول أدناه يوضح ذلك.
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فروق  وجود  عدم   )4( اجلدول  من  يتبني 
تقدير  متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات 
طلبة الكليات العلمية والكليات اإلنسانية على 
أن  إلى  ذلك  الباحث  ويعزو  الدراسة،  فقرات 
لنفس  يتعرضون  الكليات  جميع  في  الطلبة 
الظروف البيئية، وطلبة  النشاط الرياضي هم 

نتائج اجلدول يتبني من اجلدول )3(   أشارت 
تقدير  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى 
)ت=  قيمة  بلغت  فقد  واإلناث،  الذكور  الطلبة 
وبالنظر   .)000.( الداللة  ومبستوى   )3.519-
اإلناث  تقدير  متوسط  أن  يتضح  املتوسطات  إلى 
)3.65(، أعلى من متوسط تقدير الذكور)3.53(.

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة 
حسب  الدراسة  أفراد  استجابات  في  إحصائية 

1- متغير اجلنس :

2- متغير الكلية:

الفرق،  نفس  في  ويلعبون  الكليات  جميع  من 
من  التخفيف  في  الرياضة  تأثير  ان  حيث 
متساو،  بشكل  تكون  عليهم  اجلامعي  العنف 
وليس للتخصص وأقسام الكيات سواء العلمية 
او اإلنسانية أثر في التخفيف او زيادة العنف 

اجلامعي.

الذكور مقابل اإلناث كما  متغير اجلنس، ولصالح 
النتيجة  هذه  الباحث  يعزو  وقد  أعاله.  مبني  هو 
بالعنف  يقومون  الذين  هم  الذكور  الطلبة  أن  إلى 
أن  الطالبات  ترى  وبالتالي  األحيان،  أغلب  في 
العنف  ملمارسة  أسس  مبثابة  هي  العوامل  تلك 
اجلامعي، مما يتطلب من املسؤولني في اجلامعة 
على اختالف مستوياتهم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة 

باحلد من السلوك العدواني.

جدول )  3  (
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية واختبار »ت« ملتوسطات تقديرات الطلبة الذكور واإلناث

دور الرياضة في تخفيف العنف لدى طالب النشاط الرياضي في اجلامعة العربية األمريكية
في جنني  - فلسطني

جدول )  4  (
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية واختبار »ت« ملتوسطات تقديرات طلبة الكليات العلمية والكليات اإلنسانية 

لدور الرياضة في تخفيف العنف لدى طالب النشاط الرياضي في اجلامعة العربية األمريكية
في جنني  - فلسطني

املتوسطالعدداجلنس
احلسابي

االنحراف
املعياري

قيمة
»ت«

درجات
احلرية

الداللة 
اإلحصائية

4183.530.52ذكـــــر
3.519 -5060.000

2953.650.35أنـــــثى

املتوسطالعدداجلنس
احلسابي

االنحراف
املعياري

قيمة
»ت«

درجات
احلرية

الداللة 
اإلحصائية

4333.560.42ذكـــــر
1.619 -5060.106

2803.620.52أنـــــثى
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للرياضة دور كبير في التقليل من العنف اجلامعي، وخصوصا بني طلبة املمارسني   -1
للنشاط الرياضي.

هناك اهمية داللة احصائيا للمشاركة في األنشطة الرياضية في اجلامعة في احلد   -2
من العنف لدى طالب اجلامعة من وجهة نظرهم.

وبدرجة  العنف  تخفيض مستوى  في  كبير  دور  لها  الرياضية  االنشطة  في  املشاركة   -3
كبيرة جدا عند طلبة امللتحقني بالنشاط الرياضي واملمارسني له في اجلامعة

وجود فروق بني الطلبة الذكور واإلناث في وجهة نظرهم نحو دور الرياضة في التقليل   -4
من العنف اجلامعي.

عدم وجود فروق بني الطلبة املنتسبني للكليات العلمية والكليات اإلنسانية.  -5
في ضوء نتائج الدراسة فإن الباحث يوصي مبا يلي:

بضرورة زيادة املنشأت واألمكانات والبرامج الرياضية.  -1
تدريس مساق اجباري حول اهمية الرياضة في التخفيف من العنف اجلامعي.  -2

اجراء املزيد من االبحاث عن ظاهرة العنف وملختلف اجلامعات في فلسطني.  -3

في ضوء نتائج الدراسة فإن الباحث يوصي مبا يلي:
بضرورة زيادة املنشأت واألمكانات والبرامج الرياضية.  -1

تدريس مساق اجباري حول اهمية الرياضة في التخفيف من العنف اجلامعي.  -2
اجراء املزيد من االبحاث عن ظاهرة العنف وملختلف اجلامعات في فلسطني.  -3

نتائج الدراسة: 

التوصي������ات
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