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ف أ
أ
الماعية عند طلبة جامعة
الر�ضية التنافسية لللعاب ج
هدفت هذه الدراسة التعرف إىل دوافع املشاركة ي� النشطة اي
أ
ً
ف
النس واللعبة واملمارسة وسنوات خ
ال رب�ة .وتكونت عينة الدراسة من 100
ملتغ� ج
معان الهلية ،ومعرفة الفروق ي� هذه الدوافع تبعا ري
ف
ة
ين
رئ
والطا�ة،
والسل
الامعة ي� ألعاب كرة القدم
طالب وطالبة مت� اختيارمه اب�لطريقة العشوائية من الطلبة
املشارك� بدوري لكيات ج
متو� استخدام مقياس جل ( )1983 – Gillللدافعية ،املكون من أربعة مج االت ه :امت
والنفس ،متو�ثهل
االج� يع
ي
والف� حت ي
ي
والشخص ني
حن
واال�رافات املعيارية واختبار «ت» واختبار �ليل ين
التبا�
 30فقرة .ولتحقيق أهداف الدراسة مت� استخدام املتوسطات احلسابية
أ
الحادي.
ئ
ف
ف
الر�ضية التنافسية مرتفعة ي� مج�يع مج االت املقياس ،وإىل عدم
نتا� الدراسة إىل أن دوافع املشاركة ي� ربال� جام اي
وأشارت ج
ً
ً
ف
ملتغ� خ
ال رب�ة ف ي� ثالثة مج االت ،ه :امت
والشخص،
االج� يع،
ملتغ�ي ج
النس واللعبة ،وإىل وجود فروق تبعا ري
وجود فروق ي� الدوافع تبعا ري
ي
ي
ال رب�ة رث
والف� لصاحل خ
أك� من  5سنوات.
ني
الكلمات المفتاحية :دوافع ،البرامج الرياضية التنافسية ،األلعاب الجماعية.

تاريخ االستالم2014/9/3 :

تاريخ القبول2015/10/25 :

This study aims to introduce motives behind the participation of students from Al-Ahliyya Amman
University in competitive sport activities/programmes for group games. The study also points out the
differences in motives relative to variables such as gender, games, practices, and years of experience.
The study sample is conducted on one-hundred male and female students selected randomly from those
students who have participated in football games and basket games for the league of the University
Faculties. Gill-1983 is utilized for measurement of motives. Gill-1983 consists of four fields: the social, the
personal, the technical, and the psychological. They are all presented in paragraph 30. For the purpose
of the study, arithmetic averages, standard deviations, T test, and the test of one-way analysis of variance
are all used.
The study concludes that the motives behind participation in competitive athletic programmes are
significantly important in all components of measurements. It also indicates that there are no differences in
motives relative to sex and type of games while there are significant differences in motives relative to more
than five years of experience in three fields namely, the social, the personal, and the technical.

Keywords: motives; competitive sport programs; group games.

تربز �أهمية ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية من
خالل ما ت�ؤكده الدرا�سات والأبحاث الكثرية التي
تناولت هذا الأمر ،حيث ت�شري هذه الدرا�سات �إىل
وجود ارتباط وثيق بني ال�سلوك والأداء بالن�سبة
للفرد انطالق ًا من كون �سالمة اجل�سم و�صحته
مدخ ً
ال قوي ًا يقود �إىل توفري �سالمة العقل والنف�س
و�صحتيهما.

يوحدون بني ال�شخ�صية ودوافع ال�سلوك� ،إذ ال بد
من وجود حافز �أو دافع له ،والدافع �أو احلافز هو �أي
عامل داخلي يف الكائن احلي يدفعه �إىل عمل معني،
واال�ستمرار يف هذا العمل مدة معينة من الزمن حتى
ي�شبع هذا الدافع ،فنحن نالحظ �أن الكائن احلي �إذا
جاع بحث عن الطعام ،ف�إذا عرث على طعامه ظل
ي�أكل حتى ي�شبع ،فال�شعور باجلوع دفع الكائن احلي
�إىل البحث عن الطعام ،كما �أن احلافز نف�سه جعله
ي�ستمر يف عملية الأكل حتى ي�شبع حاجته منه،
ومعنى ذلك �أن حاجات الكائن احلي ودوافعه هي
نقطة البدء يف ال�سلوك .

يكت�سب مو�ضوع الدافعية(  (Motiv a
 )tionاهتمام ًا متميز ًا من املعنيني بدرا�سة الإن�سان
واملتعاملني معه؛ وذلك الرتباط �سلوك الفرد بدوافع
متعددة تثريه وحتركه وتوجهه يف �آن واحد نحو
اجتاهات حمددة،؛ لذلك ا�ستخدم مو�ضوع الدافعية
وقد احتل مو�ضوع الدافعية يف الريا�ضة
لتف�سري ال�سلوك الإن�ساين يف حماولة للتنب�ؤبه مكانه متقدمه يف جماالت الدرا�سة والبحث �سواء
والتحكم فيه.
يف جمال �سيكولوجية املناف�سات �أو علم النف�س
وقد اكت�سبت دوافع ال�سلوك الب�رشي الريا�ضي ،والدافعية هي مفتاح املمار�سة الريا�ضية
�أهميتها يف علم النف�س نظر ًا لأنها متثل الأ�س�س على خمتلف م�ستوياتها ،كما �أنها املتغري الأكرث �أهمية
العامة لعملية التعلم وطرق التكيف مع العامل الذي يحرك �سلوك الريا�ضي لتحقيق الإجنازات
اخلارجي والأ�س�س الأوىل لل�صحة النف�سية ،وعلى الريا�ضية الدولية والعاملية ،فالدافعية تلعب دور ًا
مدى تنظيم هذه الدوافع و�إ�شباعها يتوقف التنظيم مهم ًا وبارز ًا يف حتديد م�ستوى �أداء الريا�ضي
العام لل�شخ�صية ،الأمر الذي جعل علماء النف�س للمهارات احلركية املختلفة ،كما تبني لنا ملاذا ي�سلك

الريا�ضي �سلوك ًا معين ًا ،وهي تتحكم ب�سلوكات وقوانينها (مبي�ضني و�آخرون�‘2012،ص.)13 ،
وم�س�ؤوليات عديدة يف جمال الريا�ضة ،وتعرف
الدراسات السابقة:
الدافعية �أنها «حالة داخلية يف الفرد ت�ستثري �سلوكه
 �أجرى عبد احلافظ ( )2008درا�سة بهدف معرفة �أهموتعمل على ا�ستمرار هذا ال�سلوك وتوجيهه نحو
دوافع ممار�سة الن�شاط الريا�ضي عند مرتادي مدينة
حتقيق هدف معني» (الزيود و�آخرون�،1999:ص.)57
احل�سني لل�شباب ومعرفة الفروق يف هذه الدوافع تبعا
المفاهيم والمصطلحات:
ملتغريات :اجلن�س وامل�ؤهل الأكادميي والعمر وعدد
الدافعية :عرفت �أنها «جمموعة العوامل املحركة مرات ممار�سة الن�شاط الريا�ضي وم�ستوى الدخل
التي حتدد �سلوك الفرد وتدفعه �إىل عملية التفاعل ال�شهري .ومت اختيار عينة الدرا�سة بالطريقة العمدية
يف املجتمع ،وهي لي�ست �سلوك ًا قاب ً
ال للمالحظة وبلغ عددها  46فرد ًا ،وا�ستخدم اال�ستبانة ك�أداة
بطريقة مبا�رشة� ،إمنا ي�ستدل عليها من �سلوك الأفراد جلمع البيانات .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن دوافع
يف املواقف املختلفة؛ لأن الأفراد ال ي�ستجيبون ممار�سة الن�شاط الريا�ضي لدى �أفراد عينة الدرا�سة
للمواقف املختلفة بالطريقة نف�سها� .إن معرفة �أوقات ح�سب �أهميتها جاءت على النحو الآتي :الدوافع
الفراغ عند ال�شباب اجلامعي يقت�ضي معرفة ما هي املتعلقة بالإمكانات املادية والت�سهيالت (،)78.77%
الأن�شطة التي متار�س يف تلك الأوقات .فالأن�شطة الدوافع الأخرى ( ،)71.20%دوافع اللياقة البدنية
�إما �أن تكون �إيجابية ،مثل :اغتنام الوقت يف القراءة وال�صحية ( ،)71.15%الدوافع العقلية (،)65.54%
ومطالعة الكتب العلمية �أو اغتنامه يف ممار�سة نوع دوافع امليول الريا�ضية ( ،)64.86%دوافع ال�سمات
من �أنواع الرتويح امل�رشوع �أو رمبا تكون يف ممار�سة الإرادية والأخالقية ( ،)63.62%الدوافع النف�سية
نوع من �أنواع الريا�ضات البدنية التي تعود بفائدة ( ،)59.43%الدوافع االجتماعية ( .)41.79%كما
على اجل�سم ،ولكن هناك �أي�ضا ممار�سات لبع�ض �أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق دالة يف
الأن�شطة ال�سلبية التي قد متار�س من قبل بع�ض دوافع ممار�سة الن�شاط البدين تعزى ملتغريات امل�ؤهل
الأ�شخا�ص كنتيجة حتمية لوجود وقت الفراغ الأكادميي واحلالة االجتماعية وعدد مرات ممار�سة
"(راجح� ،1979:ص .)13كما عرفت �أنها "الطاقة الن�شاط الريا�ضي وم�ستوى الدخل ال�شهري.
احليوية الكامنة �أو اال�ستعداد الف�سيولوجي النف�سي  -و�أجرى �أبو طامع ( )2007درا�سة بهدف معرفة
الذي يثري يف الفرد �سلوك ًا م�ستمر ًا متوا�ص ً
ال ال دوافع ممار�سة الن�شاط الريا�ضي لدى طلبة كلية
ينتهي حتى ي�صل �إىل �أهدافه املحددة �سواء كان خ�ضوري ،ومعرفة الفروق يف دوافع املمار�سة عند
ذلك ال�سلوك ظاهر ًا ميكن م�شاهدته �أو خفي ًا ال الطلبة تبعا ملتغريي اجلن�س ونوع اللعبة والتفاعل
ميكن م�شاهدته ومالحظته "(باقر وحمزة � ،1984ص بينهما .ولتحقيق ذلك �أجرى الباحث الدرا�سة على
 .)135ومن تعريفاتها كذلك« :حالة داخلية ج�سمية عينة ع�شوائية قوامها ( )220طالبا وطالبة من
�أو نف�سية تدفع الفرد نحو �سلوك معني يف ظروف املمار�سني للن�شاط الريا�ضي ،طبق عليها مقيا�س
معينة ،وتوجهه نحو �إ�شباع حاجة �أو هدف حمدد ،فريدريك وريان ()Frederick, Rayan, 1993
�أي �إنها قوة حمركة من�شطة وموجهة يف وقت واحد ،لقيا�س الدوافع� ،أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الدرجة
�إذن فالدافع يحرك وين�شط ويوجه ويحقق الهدف الكلية لدوافع املمار�سة كانت مهمة جدا ،وكان
وي�ؤدي لل�شعور باالرتياح» (يا�سني � ،2008،ص  .)10ترتيب الدوافع ح�سب الأهمية وعلى التوايل :جمال
األلعاب التنافسية� :شكل من �أ�شكال الريا�ضة ،اللياقة البدنية ،وجمال املناف�سة ،وجمال العالقات
تقت�رص على املتفوقني ريا�ضيا ،ولها م�سابقاتها االجتماعية ،وجمال املتعة وال�رسور ،وجمال املظهر

العام ،كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل عدم وجود ت�أثري ًا يف ممار�سة ن�شاط ال�سباحة.
فروق ذات داللة �إح�صائية يف دوافع املمار�سة عند
أهمية الدراسة:
الطلبة تعزى ملتغري اجلن�س �إال على جمايل املظهر
يت�ضح مما �سبق �أن للدوافع الريا�ضية �أهمية
العام واللياقة البدنية ول�صالح الذكور� ،إ�ضافة �إىل كبرية يف جميع الأن�شطة الريا�ضية ،وتكمن هذه
عدم وجود فروق تبعا لنوع اللعبة وتفاعلها مع متغري الأهمية مبا ي�أتي:
اجلن�س.
 .1تت�أثرالدوافع بطرق عديدة �إيجابية �أو �سلبية ،مما
 كما �أ�شار ( )Althen, 2006يف درا�سته حول ي�ؤثر بالتايل على فاعلية تعلم املهارة الريا�ضية،امل�شكالت الأكادميية التي يواجهها الطلبة الأجانب وم�ستوى الأداء وطريقة ا�ستجابات الالعب للمواقف
يف الواليات املتحدة �إىل عدد من ال�صعوبات تتمثل والأ�شياء .
يف اختيار املواد من بني مواد متعددة ،والتعامل
مع املر�شد الأكادميي ،والأ�سئلة املو�ضوعية ،ونظام  .2ان اختالف �سلوك الالعبني وتباينه يرد �إىل
الت�سجيل وال�سحب والإ�ضافة ،وكرثة الواجبات الدوافع وخربات التعليم ،فال�سلوك ق�رصي وهادف
الدرا�سية واالمتحانات ،والتعامل مع الزمالء يف ولي�س ع�شوائي ًا ،وهناك �أغرا�ض ي�سعى ال�سلوك �إىل
الكلية وامل�شاركة ال�صفية ،والتناف�س بني الطلبة .حتقيقها (راجح� ،1975 ،ص.)17
 وهناك العديد من الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع  .3كما �أن الدوافع مهمة لأنها تعطي طاقة جديدةالدوافع املرتبطة بالن�شاط الريا�ضي ،حيث �أ�شارت للأجهزة الع�ضوية وتوجه ال�سلوك وحتدد وتختار
درا�سة (عبد احلافظ� )2009 ،إىل �أن دوافع امل�شاركني اال�ستجابة املنا�سبة التي ت�ساعد الأجهزة الع�ضوية
بالأن�شطة الريا�ضية ركزت على الدوافع ال�صحية لكي ت�ستعيد توازنها وتزيل التوتر.
واالجتماعية والنف�سية ،يف حني �أ�شارت درا�سة
(الطاهر� )2007 ،إىل �أن دوافع اللياقة البدنية جاءت
يف املرتبة الأوىل من بني دوافع ممار�سة الن�شاط
الريا�ضي يف جامعة بري زيت ،كما �أظهرت درا�سة (�أبو
عري�ضة� )2006 ،إىل �أن دوافع امل�شاركة يف الفرق
الريا�ضية يف جامعة الريموك تركزت على الإجناز
الريا�ضي واللياقة البدنية وال�صحية ،يف حني �أ�شارت
درا�سة (دويكات� )2004 ،إىل �أن دوافع امل�شاركة يف
الربامج التناف�سية تبع ًا لأهميتها ت�ضمنت املجال
املهاري ،واملجال االجتماعي ،واملجال ال�شخ�صي،
و�أخري ًا املجال النف�سي .كذلك �أ�شارت نتائج درا�سة
(� )Landowm, 1997إىل عدم وجود فروق يف
دوافع امل�شاركة يف الألعاب الريا�ضية قيد البحث،
يف حني �أ�شارت نتائج (Salselas, Gonzalez-
� )Brovo and marquez, 2007إىل وجود
ت�أثري للدوافع تبع ًا ملتغري اخلربة واملناف�سة واحل�صول
على مهارات متقدمة ،وكانت املتعة من �أكرث الدوافع

مشكلة الدراسة :

من خالل خربة الباحث وعمله عميد ًا
ل�ش�ؤون الطلبة يف جامعة عمان الأهلية وم�س�ؤوليته
املبا�رشة عن الأن�شطة الطالبية التي من �ضمنها
الن�شاط الريا�ضي ،فقد الحظ الباحث �أن هناك
رغبة �أكيدة عند الطلبة يف ممار�سة الأن�شطة
الريا�ضية وطلبا متزايدا على الأن�شطة التناف�سية بني
كليات اجلامعة ،وهذا الطلب دفع الباحث �إىل طرح
هذا الت�سا�ؤل :هل هناك دوافع حقيقية عند الطلبة
ملمار�سة الأن�شطة الريا�ضية التناف�سية؟ وما درجة
هذا الدافع؟ وبالتايل القيام ب�إجراء هذه الدرا�سة.
وهدفت هذه الدرا�سة �إىل :
 .1معرفة دوافع امل�شاركني يف الأن�شطة الريا�ضية
التناف�سية للألعاب اجلماعية يف جامعة عمان الأهلية.
 .2التعرف �إىل الفروق يف الدوافع تبع ًا ملتغري اجلن�س
واللعبة املمار�سة واخلربة .

تساؤالت الدراسة :

عينة الدراسة :

مت اختيار عينة الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية،
 .1ما �أهم دوافع امل�شاركني يف الأن�شطة الريا�ضية
التناف�سية للألعاب اجلماعية يف جامعة عمان وبلغ عددها ( )100طالب وطالبة ،وبن�سبة مئوية
 25%من جمتمع الدرا�سة الأ�صلي ،واجلدول رقم
الأهلية؟
( )1يو�ضح تو�صيف �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب
 .2هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
متغرياتها.
الداللة ∞  0.05يف دوافع امل�شاركني يف الأن�شطة
الريا�ضية التناف�سية للألعاب اجلماعية تبع ًا ملتغري أداة الدراسة :
اجلن�س؟
مت ا�ستخدام مقيا�س جل ()Gill,1983
 .3هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى نظر ًا ملنا�سبته لعينة الدرا�سة ،حيث تكون املقيا�س
الداللة ∞  0.05يف دوافع امل�شاركني يف الأن�شطة من ( )30فقرة موزعة على الأبعاد الأربعة الآتية :
الريا�ضية التناف�سية للألعاب اجلماعية تبع ًا ملتغري البعد الأول  :االجتماعي 8-1
البعد الثانـــي  :ال�شخ�صي 16-9
نوع اللعبة ؟
البعد الثالــــث :الأداء الفني 22-17
 .4هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
البعــد الرابـــع  :البعــد النف�ســـي 30 – 23
الداللة ∞  0.05يف دوافع امل�شاركني يف الأن�شطة
الريا�ضية التناف�سية للألعاب اجلماعية تبع ًا ملتغري صدق أداة الدراسة :
مت ا�ستخدام �صدق املحتوى (امل�ضمون) عن
اخلربة ؟
طريق عر�ض �أداة الدرا�سة على عدد  7خرباء لإبداء
محددات الدراسة :
ر�أيهم يف مدى و�ضوح العبارات ومنا�سبتها ملجتمع
املحدد املكاين :جامعة عمان الأهلية
الطلبة ،وكذلك انتماء الفقرة �إىل البعد الذي تقي�سه،
املحدد الب�رشي :الطلبة امل�شاركون يف الأن�شطة وقد �أ�شاروا �إىل و�ضوح عبارات املقيا�س ومنا�سبتها
الريا�ضية التناف�سية للألعاب اجلماعية :خما�سي لأبعاده .
قدم ،و�سلة ،وطائرة.
ثبات أداة الدراسة :

املحدد الزمني :مت �إجراء الدرا�سة يف الف�صل
مت التحقق من ثبات �أداة الدرا�سة با�ستخدام
الدرا�سي الأول من العام اجلامعي .2013/2014
معامل كرونباخ �ألفا (،)Kronback –Alpha
واجلدول رقم ( )2يو�ضح قيم الثبات لكل بعد من
المنهج المستخدم :
مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي نظر ًا ملنا�سبته �أبعاد املقيا�س والبعد الكلي .
لطبيعة الدرا�سة وحتقيق �أهدافها .
مجتمع الدراسة :

ا�شتمل جمتمع الدرا�سة على الطلبة
امل�شاركني يف دوري كليات اجلامعة ،للذكور� :ألعاب
خما�سي كرة القدم وكرة ال�سلة وكرة الطائرة،
وللإناث :كرة الطائرة وكرة ال�سلة ،وبلغ عددهم
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جدول ( ) 1توزيع أفراد العينة حسب متغيرات
الدراسة

املتغري
اجلن�س
الكلية

اللعبة

الفئة
ذكر
�أنثى
املجموع
كلية ال�صيدلة
كلية التمري�ض
كلية االداب
كلية تقنية املعلومات
كلية العلوم الإدارية
واملالية
كلية العمارة والت�صميم
كلية الهند�سة
كلية احلقوق
املجموع
كرة قدم
كرة �سلة
كرة طائرة
املجموع

العدد
60
40
100
21
12
13
9
11

الن�سبة %
60
40
100
21
12
13
9
11

10
17
7
100
18
40
42
100

10
17
7
100
18
40
42
100

جدول ( ) 2نتائج ثبات أبعاد دوافع المشاركة في
البرامج الرياضية التنافسية في جامعة عمان
األهلية

الرقم
1
2
3
4

البعد
البعد االجتماعي
البعد ال�شخ�صي
بعد الأداء الفي
البعد النف�سي
الكلي

عدد الفقرات
8
8
5
7
28

قيمة الفا كرونباخ
0.745
0.716
0.830
0.700
0.894

يبني اجلدول (� )2أن �أبعاد دوافع امل�شاركة يف الربامج وتعد جميع هذه القيم منا�سبة وكافية لأغرا�ض
الريا�ضية التناف�سية يف جامعة عمان الأهلية تتمتع مثل هذه الدرا�سة وت�شري �إىل قيم ثبات منا�سبة.
بقيم ات�ساق داخلي بدرجة عالية ،حيث تراوحت سلم تفسير الدرجة :
قيم الثبات بني  0.830للبعد الأداء الفني و  0.700اعتمدت ا�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة على �سلم
للبعد النف�سي ،كما بلغت لال�ستبانة ككل  ،0.894ليكرت اخلما�سي ،ولتف�سري درجة اال�ستجابة على

املقيا�س اعتمد التدريج الآتي:
من  2.33 – 1بدرجة قليلة
 3.66 – 2.34بدرجة متو�سطة
 5.000 – 3.67بدرجة مرتفعة

المعالجة اإلحصائية :

مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية والأهمية الن�سبية واختبارت  ،T.testواختبار
حتليل التباين الأحادي ( .) one way Anova
عرض النتائج ومناقشتها :

إجراءات جمع البيانات :

مت توزيع املقيا�س باليد على �أفراد عينة
الدرا�سة ،مع �إعطاء تعليمات تعبئة املقيا�س ،ومت توزيع
ال�س�ؤال الأول" :ما دوافع امل�شاركة يف
140ا�ستبانة ،وكان العائد منها  100ا�ستبيانة ،الربامج الريا�ضية التناف�سية يف جامعة عمان
حققت �رشوط الإجابة على جميع فقرات املقيا�س الأهلية"؟ وللإجابة عن هذا الت�سا�ؤل ،فقد ا�ستخدمت
امل�ستخدم التي اعتمدت للمعاجلة الإح�صائية .املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والأهمية
الن�سبية لكل بعد من �أبعاد لدوافع ،ويو�ضح اجلدول
الآتي نتائج هذا الت�سا�ؤل.
أوالً :عرض النتائج

جدول ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية لدوافع المشاركة في البرامج الرياضية
التنافسية في جامعة عمان األهلية مرتبة ترتيبًا
تنازليًا

الرقم

البعد

3

بعد الأداء
الفني
البعد
ال�شخ�صي
البعد النف�سي
البعد
االجتماعي
الكلي

2
4
1

امل�ستوى

الرتبة

املتو�سط
احل�سابي
4.53

االنحراف
املعياري
0.57

الأهمية
الن�سبية
90.57

1

مرتفع

4.31

0.54

86.23

مرتفع

2

4.31
4.20

0.52
0.59

86.12
83.95

مرتفع
مرتفع

2
4

4.34

0.45

86.72

مرتفع

( )4.20ب�أهمية ن�سبية ( ،)83.95وقد مت حتليل
الدوافع امل�شاركة يف الربامج الريا�ضية التناف�سية
يف جامعة عمان الأهلية وفق ًا لأبعادها وذلك على
النحو الآتي:

يالحظ من اجلدول (� )3أن دوافع امل�شاركة يف
الربامج الريا�ضية التناف�سية يف جامعة عمان الأهلية
كان مرتفعا� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ( )4.34ب�أهمية
ن�سبية ( ،)86.72وجاء م�ستوى الأبعاد مرتفعا� ،إذ
تراوحت املتو�سطات احل�سابية بني( ،)4.20 – 4.53أوال :البعد االجتماعي
وجاء يف الرتبة الأوىل بعد الأداء الفني مبتو�سط
مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات
ح�سابي( )4.53و�أهمية ن�سبية ( ،)90.57ويف املرتبة املعيارية ،يف البعد االجتماعي ،واجلدول ( )4يبني
الأخرية جاء البعد االجتماعي مبتو�سط ح�سابي ذلك.

جدول ( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية لدوافع المشاركة في البرامج الرياضية
التنافسية في جامعة عمان األهلية في البعد
االجتماعي مرتبة ترتيبًا تنازليًا

الرقم
2
5
6
1
4
3
8
7

الفقرة
�أحب العمل كفريق
�أحب روح الفريق
�أحب �أن �أكون مع الفريق
�أحب �أن �أكون مع �أ�صدقائي
�أحب �أن التقي ب�أ�صدقاء جدد
والداي و�أ�صدقائي املقربون يريدونني �أن
�أ�شارك
�أحب �أن �أكون معروف ًا واك�سب مكانة بني
زمالئي
�أحب �أن �أكون م�شهوراً
البعد االجتماعي

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
0.61
4.66
0.78
4.60
0.81
4.58
0.73
4.51
1.02
4.24
1.32
3.75

امل�ستوى الرتبة

الأهمية
الن�سبية
93.20
92.00
91.60
90.20
84.80
75.00

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

1
2
3
4
5
6

3.74

1.04

74.80

مرتفع

7

3.50
4.20

1.29
0.59

70.00
83.95

متو�سط
مرتفع

8

جدول ( )5المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية لدوافع المشاركة في البرامج الرياضية
التنافسية في جامعة عمان األهلية في البعد
الشخصي مرتبة ترتيبًا تنازليًا

الرقم
4
7
3
1
8
5
2
6

الفقرة
�أحب �أن �أعمل �شيئا جيدا �/أتقنه
�أحب �أن �أكون الئق ًا بدنيا
�أحب �أن �أكون ر�شيقا
�أحب �أن �أفوز
�أحب املدرب /املدربة
�أحب �أن �أجد �شيئا مفيد ًا لكي �أعمله
�أحب �أن �أ�سافر
�أحب �أن �أخرج من املنزل
البعد ال�شخ�صي

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
0.73
4.66
0.62
4.66
0.72
4.65
0.84
4.33
0.93
4.22
0.94
4.19
1.21
3.99
1.24
3.79
0.54
4.31

الأهمية
الن�سبية
93.20
93.20
93.00
86.60
84.40
83.80
79.80
75.80
86.23

امل�ستوى الرتبة
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

1
1
3
4
5
6
7
8

يالحظ من اجلدول (� )4أن دوافع امل�شاركة يف املتو�سط احل�سابي ( )4.20ب�أهمية ن�سبية (،)83.95
الربامج الريا�ضية التناف�سية يف جامعة عمان وجاء م�ستوى فقرات البعد بني مرتفع و متو�سط� ،إذ
الأهلية يف البعد االجتماعي كان مرتفعا� ،إذ بلغ تراوحت املتو�سطات احل�سابية بني (،)3.50 –4.66

وجاءت يف الرتبة الأوىل الفقرة ( )2وهي « �أحب
العمل كفريق» مبتو�سط ح�سابي ( )4.66وب�أهمية
ن�سبية ( ،)93.20وجاءت يف الرتبة الأخرية الفقرة
( )7وهي « �أحب �أن �أكون م�شهورا» مبتو�سط ح�سابي
( )3.50ب�أهمية ن�سبية (.)70.0
ثانيا :البعد الشخصي

مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية يف البعد ال�شخ�صي ،واجلدول ( )5يبني ذلك.

يالحظ من اجلدول (� )5أن دوافع امل�شاركة يف
الربامج الريا�ضية التناف�سية يف جامعة عمان الأهلية
يف البعـد ال�شخ�صـي كان مرتفعـا� ،إذ بلـغ املتو�سـط

احل�سابي ( )4.31ب�أهمية ن�سبية ( ،)86.23وجاء
م�ستوى فقرات البعد مرتفعا� ،إذ تراوحت املتو�سطات
احل�سابية بني ( ،)3.79 – 4.66وجاءت يف الرتبة
الأوىل الفقرة ( )4و ( )7وهي " �أحب �أن �أعمل �شيئا
جيدا � /أتقنه" و "�أريد �أن �أكون الئقا بدنيا" مبتو�سط
ح�سابي ( )4.66وب�أهمية ن�سبية ( ،)93.20وجاءت
يف الرتبة الأخرية الفقرة ( )6وهي " �أحب �أن �أخرج
من املنزل" مبتو�سط ح�سابي ( )3.79ب�أهمية ن�سبية
(.)75.80
ثالثا :بعد األداء الفني

مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية يف بعد الأداء الفني ،واجلدول (  )6يبني ذلك.

جدول ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية لدوافع المشاركة في البرامج الرياضية
التنافسية في جامعة عمان األهلية في بعد
ً
تنازليًا
األداء الفني مرتبة ترتيبًا

الرقم

الفقرة

1
3
4
2
5
6

�أريد �أن �أح�سن مهاراتي
�أحب �أن �أتعلم مهارات جديدة
�أحب احلركة والن�شاط
�أريد �أن �أتعلم مهارات جديدة
�أريد �أن �أ�صل �إىل م�ستوى �أعلى يف �أدائي
�أحب ا�ستعمال الأدوات والأجهزة الريا�ضية
بعد الأداء الفني

املتو�سط االنحراف الأهمية امل�ستوى الرتبة
احل�سابي املعياري الن�سبية
1
 94.60 0.60مرتفع
4.73
2
 93.40 0.65مرتفع
4.67
3
 93.00 0.67مرتفع
4.65
4
 92.60 0.71مرتفع
4.63
4
 92.60 0.73مرتفع
4.63
6
 77.20 1.16مرتفع
3.86
 90.57 0.57مرتفع
4.53

يالحظ من اجلدول (� )6أن دوافع امل�شاركة يف وهي « �أحب ا�ستعمال الأدوات والأجهزة الريا�ضية»
الربامج الريا�ضية التناف�سية يف جامعة عمان مبتو�سـط ح�سـابي ( )3.86ب�أهميـة ن�سبيـة (.)77.20
الأهلية يف بعد الأداء الفني كان مرتفعا� ،إذ بلغ
رابعا :البعد النفسي
املتو�سط احل�سابي ( )4.53ب�أهمية ن�سبية (،)90.57
مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
وجاء م�ستوى فقرات البعد مرتفعا� ،إذ تراوحت املعيـارية يف البعد النف�سـي ،واجلدول ( )7يبني ذلك.
املتو�سطات احل�سابية بني ( ،)3.79 – 4.66وجاءت
يف الرتبة الأوىل الفقرة ( )1وهي « �أريد �أن �أح�سن
مهاراتي» مبتو�سط ح�سابي ( )4.73و ب�أهمية ن�سبية
( ،)94.60وجاءت يف الرتبة الأخرية الفقرة ()6

جدول ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية لدوافع المشاركة في البرامج الرياضية
التنافسية في جامعة عمان األهلية في البعد
ً
تنازليًا
النفسي مرتبة ترتيبًا

الرقم
8
3
7
5
2
1
6
4

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
0.61
4.65
0.71
4.61
0.78
4.59
0.81
4.53
0.75
4.52
0.97
4.33
1.22
3.64
1.31
3.58
0.52
4.31

الفقرة
�أحب �أن �أ�ستمتع
�أريد �أن �أتخل�ص من التوتر وامللل
�أحب التحدي
�أحب �أن �أناف�س "املناف�سة "
�أحب الإثارة
�أحب �أن �أتخل�ص من الطاقة
�أحب �أن �أ�شعر �أنني مهم
�أحب املكاف�أة التي تعطي
البعد النف�سي

الأهمية
الن�سبية
93.00
92.20
91.80
90.60
90.40
86.60
72.80
71.60
86.12

امل�ستوى الرتبة
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متو�سط
متو�سط
مرتفع

1
2
3
4
5
6
7
8

جدول ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية ونتائج اختبار «ت» للفروق بين
متوسطات دوافع المشاركة في البرامج
الرياضية التنافسية في جامعة عمان األهلية
تبعًا لمتغير الجنس

البعد
البعد االجتماعي
البعد ال�شخ�صي
بعد الأداء الفني
البعد النف�سي
الكلي

اجلن�س

العدد

ذكر
�أنثى
ذكر
�أنثى
ذكر
�أنثى
ذكر
�أنثى
ذكر
�أنثى

60
40
60
40
60
40
60
40
60
40

املتو�سط
احل�سابي
4.19
4.20
4.35
4.26
4.51
4.55
4.28
4.35
4.33
4.34

االنحراف
املعياري
0.63
0.53
0.54
0.53
0.60
0.53
0.51
0.53
0.48
0.42

قيمة
ت
0.07

م�ستوى
الداللة
0.938

0.83

0.406

0.30

0.759

0.68

0.495

0.07

0.943

يالحظ من اجلدول (� )7أن دوافع امل�شاركة يف الربامج ب�أهمية ن�سبية ( ،)86.12وجاء م�ستوى فقرات
الريا�ضية التناف�سية يف جامعة عمان الأهلية يف البعد البعد بني متو�سط ومرتفع� ،إذ تراوحت املتو�سطات
النف�سي كان مرتفعا� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ( )4.31احل�سابية بني ( ،)3.58 –4.65وجاءت يف الرتبة

الأوىل الفقرة ( )8وهي « �أحب �أن ا�ستمتع» مبتو�سط
ح�سابي ( )4.65وب�أهمية ن�سبية ( ،)93.0وجاءت
يف الرتبة الأخرية الفقرة ( )4وهي «�أحب املكاف�أة
التي تعطى» مبتو�سط ح�سابي ( )3.58ب�أهمية ن�سبية
(.)71.60
ال�س�ؤال الثاين« :هل توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية يف دوافع امل�شاركة يف الربامج الريا�ضية
التناف�سية يف جامعة عمان الأهلية تعزى ملتغري
اجلن�س «؟للإجابة عن هذا الت�سا�ؤل ،فقد ا�ستخدمت
اختبار ت
ت�شري النتائج يف اجلدول ( � )8إىل عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (≤ α
 )0.05بني متو�سطات دوافع امل�شاركة يف الربامج
الريا�ضية التناف�سية يف جامعة عمان الأهلية تبع ًا
ملتغري اجلن�س ،وذلك ا�ستناد ًا �إىل قيمة ت املح�سوبة،

�إذ بلغت ( ،)0.07ومب�ستوى داللة ( )0.943للدرجة
الكلية ،حيث تعد هذه القيمة غري دالة �إح�صائيا،
كما بلغت قيمة ت املح�سوبة ( )0.07مب�ستوى داللة
( )0.938للبعد االجتماعي ،و( )0.83مب�ستوى داللة
( )0.406للبعد ال�شخ�صي ،و( )0.30مب�ستوى داللة
( )0.759لبعد الأداء الفني ،و ( )0.68مب�ستوى داللة
( )0.495للبعد النف�سي ،حيث ت�شري �إىل عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (α
)≤ 0.05؛ لأن قيم م�ستوى الداللة املح�سوبة كانت
�أكرب من (. )0.05
ال�س�ؤال الثالث « :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
يف دوافع امل�شاركة يف الربامج الريا�ضية التناف�سية
يف جامعة عمان الأهلية تعزى ملتغري اللعبة»؟ للإجابة
عن هذا الت�سا�ؤل ،فقد ا�ستخدمت حتليل التباين
الأحادي ،ويو�ضح اجلدول الآتي نتائج هذا الت�سا�ؤل.

جدول ( )9المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية لدوافع المشاركة في البرامج الرياضية
التنافسية في جامعة عمان األهلية تبعًا لمتغير
اللعبة

البعد
البعد االجتماعي
البعد ال�شخ�صي
بعد الأداء الفني
البعد النف�سي
الكلي

اللعبة
كرة قدم
كرة �سلة
كرة طائرة
كرة قدم
كرة �سلة
كرة طائرة
كرة قدم
كرة �سلة
كرة طائرة
كرة قدم
كرة �سلة
كرة طائرة
كرة قدم
كرة �سلة
كرة طائرة

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
0.56
4.26
49
0.55
4.13
34
0.74
4.17
17
0.53
4.29
49
0.47
4.35
34
0.69
4.29
17
0.54
4.52
49
0.40
4.66
34
0.86
4.28
17
0.48
4.27
49
0.54
4.39
34
0.58
4.24
17
0.43
4.34
49
0.37
4.38
34
0.66
4.25
17

يالحظ من اجلدول ( )9وجود فروق ظاهرية بني ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (≤0.05
متو�سطات دوافع امل�شاركة يف الربامج الريا�ضية  )αمت تطبيق حتليل التباين الأحادي (one way
التناف�سية يف جامعة عمان الأهلية تبع ًا ملتغري اللعبة ،)ANOVA ،واجلدول ( )10يبني ذلك:
ولتحديد فيما �إذا كانت الفروق بني املتو�سطات
جدول ( ) 10نتائج تحليل التباين األحادي
لمتوسطات دوافع المشاركة في البرامج
الرياضية التنافسية في جامعة عمان األهلية
تبعًا لمتغير اللعبة

املجال

م�صدر التباين

البعد االجتماعي

بني املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بني املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بني املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بني املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بني املجموعات
داخل املجموعات
الكلي

البعد ال�شخ�صي
بعد الأداء الفني
البعد النف�سي
الكلي

ت�شري النتائج يف اجلدول (� )10إىل عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (≤ α
 )0.05بني متو�سطات دوافع امل�شاركة يف الربامج
الريا�ضية التناف�سية يف جامعة عمان الأهلية تبع ًا
ملتغري اللعبة ،وذلك ا�ستناد ًا �إىل قيمة ف املح�سوبة،
�إذ بلغت ( ،)0.50ومب�ستوى داللة ( )0.605للدرجة
الكلية ،حيث تعد هذه القيمة غري دالة �إح�صائيا؛
لأن م�ستوى الداللة املح�سوبة كان �أكرب من (،)0.05
كما بلغت قيمة ف املح�سوبة ( )0.48مب�ستوى داللة
( )0.619للبعد االجتماعي ،و ( )0.13مب�ستوى داللة
( )0.880للبعد ال�شخ�صي ،و( )2.48مب�ستوى داللة

جمموع درجات متو�سط قيمة ف م�ستوى
الداللة
املربعات احلرية املربعات
0.619 0.48 0.17
2
0.34
0.35
97
33.89
99
34.22
0.880 0.13 0.04
2
0.07
0.29
97
28.47
99
28.55
0.089 2.48 0.79
2
1.57
0.32
97
30.82
99
32.39
0.482 0.73 0.20
2
0.40
0.27
97
26.36
99
26.76
0.605 0.50 0.11
2
0.21
0.21
97
20.26
99
20.47

( )0.089لبعد الأداء الفني ،و( )0.73مب�ستوى داللة
( )0.482للبعد النف�سي ،وهذا ي�شري �إىل عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (α
 )≤ 0.05لأن قيم م�ستوى الداللة املح�سوبة كانت
�أكرب من (.)0.05

ال�س�ؤال الرابع« :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
يف دوافع امل�شاركة يف الربامج الريا�ضية التناف�سية
يف جامعة عمان الأهلية تعزى ملتغري اخلربة يف اللعبة
«؟للإجابة عن هذا الت�سا�ؤل ،فقد ا�ستخدم اختبار ت،
ويو�ضح اجلدول الآتي نتائج هذا الت�سا�ؤل

جدول ( ) 11المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية ونتائج اختبار «ت» للفروق بين
متوسطات دوافع المشاركة في البرامج
الرياضية التنافسية في جامعة عمان األهلية
تبعًا لمتغير الخبرة في اللعبة

البعد

اخلربة

العدد

البعد االجتماعي

خم�س �سنوات ف�أقل
�أكرث من � 5سنوات
خم�س �سنوات ف�أقل
�أكرث من � 5سنوات
خم�س �سنوات ف�أقل
�أكرث من � 5سنوات
خم�س �سنوات ف�أقل
�أكرث من � 5سنوات
خم�س �سنوات ف�أقل
�أكرث من � 5سنوات

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

البعد ال�شخ�صي
بعد الأداء الفني
البعد النف�سي
الكلي

ت�شري النتائج يف اجلدول (� )11إىل وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α ≤ 0.05
بني متو�سطات دوافع امل�شاركة يف الربامج الريا�ضية
التناف�سية يف جامعة عمان الأهلية تبع ًا ملتغري اخلربة
يف اللعبة  ،وذلك ا�ستناد ًا �إىل قيمة ت املح�سوبة؛
�إذ بلغت ( ،)2.89ومب�ستوى داللة ( )0.005للدرجة
الكلية حيث تعد هذه القيمة دالة �إح�صائيا ،كما بلغت
قيمة ت املح�سوبة ( )2.81مب�ستوى داللة ()0.006
للبعد االجتماعي ،و( )2.66مب�ستوى داللة ()0.009
للبعد ال�شخ�صي ،و( )2.67مب�ستوى داللة ()0.009
لبعد الأداء الفني ،وهذا ي�شري �إىل وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α ≤ 0.05؛
لأن قيم م�ستوى الداللة املح�سوبة كانت �أقل من
( ،)0.05با�ستثناء البعد النف�سي حيث بلغت قيمة
ت املح�سوبة ( )1.18مب�ستوى داللة ( ،)0.241وهذا
ي�شري �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ()α ≤ 0.05؛ لأن قيم م�ستوى
الداللة املح�سوبة كانت �أكرب من (.)0.05

املتو�سط االنحراف قيمة ت م�ستوى
الداللة
احل�سابي املعياري
0.006 2.81
0.63
4.04
0.49
4.36
0.009 2.66
0.64
4.17
0.36
4.45
0.009 2.67
0.68
4.38
0.40
4.68
0.241 1.18
0.58
4.25
0.45
4.37
0.005 2.89
0.55
4.21
0.28
4.46

ثانيًا :مناقشة النتائج :

�أو ً
ال :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :ما
دوافع امل�شاركة يف الأن�شطة الريا�ضية التناف�سية يف
جامعة عمان الأهلية؟ ت�شري نتائج اجلداول �أرقام (3
� ،)7 – 6 – 5- 4إىل �أن دوافع امل�شاركة يف الربامجالريا�ضية التناف�سية مرتفعة على جميع الأبعاد
الكلية للمقيا�س وفقراته ،با�ستثناء ثالث فقرات:
الفقرة رقم ( )8على البعد االجتماعي والفقرتني (،6
 )4على البعد النف�سي ،ويرى الباحث �سبب ارتفاع
�إجابات �أفراد العينة على جميع �أبعاد املقيا�س �إىل
حب امل�شاركة بالأن�شطة التناف�سية كونها حتقق
ذات الفرد وتك�سبه الر�ضا وال�رسور .وهذه النتيجة
املرتفعة يف هذه الدرا�سة تتفق مع درا�سات عدة ،منها
درا�سة (�أبو طامع ،)2009 ،التي �أ�شارت نتائجها �إىل
�أن دوافع ممار�سة الن�شاط الريا�ضي لدى طلبة كلية
خ�ضوري مرتفعة جد ًا ،حيث بلغت الن�سبة املئوية
 ،84.12%ودرا�سة (عي�سى و�شحاده ،)1998 ،التي
جاءت نتائجها كذلك مرتفعة ،كما اتفقت نتائج هذه
الدرا�سة مع درا�سة (�أبو زمع )1999،التي �أ�شارت

نتائجها �إىل �أن دوافع م�شاركة طلبة جامعة م�ؤته نحو
الن�شاط الريا�ضي مرتفعة ،ودرا�سة (Gill et .al
 ).1983التي �أ�شارت �إىل ارتفاع درجة امل�شاركني
يف الأن�شطة الريا�ضية.

ثاني ًا :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :هل
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف دوافع امل�شاركة
يف الأن�شطة الريا�ضية التناف�سية تعزى ملتغري اجلن�س
(ذكر� /أنثي)؟ �أظهرت نتائج اجلدول رقم (� )8إىل عدم
وجود فروق يف الدوافع بني الذكور والإناث� ،أي
�أن الدوافع املرتفعة هي ال�سمة الغالبة عند الطلبة
املمار�سني للأن�شطة الريا�ضية التناف�سية ،ويرى
الباحث ظهور هذه النتيجة يف هذه الدرا�سة �أمر
طبيعي كون هناك رغبة كبرية عند الطلبة للم�شاركة
يف هذه الأن�شطة وظهور هذه النتيجة بهذه الدرا�سة
يتفق مع درا�سة (�أبوطامع )2007 ،التي �أ�شارت
نتائجها �إىل عدم وجود فروق يف الدوافع بني الذكور
والإناث ،واختلفت مع ما �أ�شار �إليه (الوديان)2007 ،
و(عبد احلافظ )2009 ،حيث �أظهرت نتائجهما �إىل
وجود فروق يف دوافع الطلبة بني الذكور والإناث.

على كل من البعد االجتماعي ،وال�شخ�صي ،والفني،
والكلي ،و�إىل عدم وجود فروق على البعد النف�سي.
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن �أ�صحاب اخلربة
الأكرب لديهم دوافع �أف�ضل نحو ممار�سة الأن�شطة
التناف�سية كونهم مار�سوا اللعبة يف �سن �صغرية،
وهذه املمار�سة يف هذا ال�سن منحتهم دافعية �أكرب.
وظهور هذه النتيجة يف هذه الدرا�سة تتفق مع ما
�أ�شار �إليه (ذيابات و�آخرون ـ� )1997 ،أن �أ�صحاب
اخلربة الأعلى لديهم دافعية �أكرب .
االستنتاجات :
يف �ضوء عر�ض النتائج ومناق�شتها ي�ستنتج الباحث
ما ي�أتي :
 .1دافعية الطلبة امل�شاركني بالأن�شطة الريا�ضية
التناف�سية مرتفعة .

 .2لي�س للعبة املمار�سة ت�أثري على تغيري الدافعية
املرتفعة عند امل�شاركني يف الألعاب اجلماعية .

 .3الدافعة املرتفعة عند الذكور هي نف�سها الدافعة
املرتفعة عند الإناث نحو امل�شاركة بالأن�شطة
ثالث ًا :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث:هل الريا�ضية التناف�سية .
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف دوافع امل�شاركة � .4أ�صحاب اخلربة الأكرث من � 5سنوات ،لديهم
يف الربامج الريا�ضية التناف�سية تعزي ملتغري اللعبة؟ دافعية �أكرث من الأقل من � 5سنوات على �أبعاد
�أظهرت نتائج اجلدول رقم (� )10إىل عدم وجود املقيا�س االجتماعي ،وال�شخ�صي ،والفني .
فروق تبع ًا ملتغري اللعبة ،ويرى الباحث �أن هذه
النتيجة طبيعية كون الدافعية عند املمار�سة موجودة التوصيـــــات :
ويف جميع الألعاب ،وظهور هذه النتيجة يف هذه يف �ضوء ما ا�ستنتجه الباحث يو�صي مبا ي�أتي :
الدرا�سة يختلف عما �أ�شار �إليه (ذيابات ،و�آخرون .1 ،زيادة االهتمام بالدوافع الريا�ضية املرتفعة عند
 )1997التي �أ�شارت نتائج درا�ستهم �إىل وجود الطلبة وتوجيهم �إىل الألعاب الريا�ضية املختلفة.
فروق تبع ًا ملتغري اللعبة.
 .2ا�ستثمار الدافعية املرتفعة عند الطالبات؛ ملا لها
رابع ًا :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع :هل من ت�أثري يف ن�رش الثقافة الريا�ضية بني الطالبات.
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف دوافع امل�شاركة
 .3حتفيز �أ�صحاب اخلربة الأقل من � 5سنوات
يف الربامج الريا�ضية التناف�سية تعزي ملتغري اخلربة؟
نحو ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية وزيادة دافعيتهم.
�أظهرت نتائج اجلدول رقم (� )11إىل وجود فروق بني
�أ�صحاب اخلربة الأقل من � 5سنوات واخلربة �أكرث من � .4إجراء درا�سات م�شابهة على الدوافع عند
خم�س �سنوات ول�صالح اخلربة �أكرث من � 5سنوات املمار�سني للألعاب الريا�ضية الفردية.

المراجع:

ط ،1دار �أ�سامة للن�رش والتوزيع .

المراجع العربية:
 ذيابات ،حممد ناجح ،عي�سى� ،سهى �أديب ،جملةقوة،
بن
وعلي،
جهاد،
ة،
وم�ساعد
فايز،
�أبو عري�ضة،درا�سات العلوم الرتبوية ،الأردن.17-1997-24 ،
وبكار ،ح�سني « ،)2006( ،دوافع امل�شاركة يف الفرق
الريا�ضية عند الطلبة املتفوقني ريا�ضي ًا يف جامعة  -راجح� ،أحمد عزت «�أ�صول علم النف�س الرتبوي
الريموك «جملة جامعة النجاح للأبحاث ،العلوم «ط 1املكتب امل�رصي ،القاهرة .13-1979
الإن�سانية املجلد (.166-133 ،)1( )20
 �أبو زمع ،علي �شحادة «دوافع ممار�سة الأن�شطة باقر ،عبد الكرمي حم�سن ،وحمزة ،كرمي حممد ،الريا�ضية لدى طالب جامعة م�ؤته» ،امل�ؤمتر العلميالريا�ضي الأول جلمعية كليات الرتبية الريا�ضية
( )1984علم النف�س الإداري ،بغداد .
العربية ،الأردن .24-1999
 ح�سانني ،حممد �صبحي ،و�سامل ،جنيب ،و�سيار،عبد الرحمن (« ،)1992الدوافع الريا�ضية لدى  -الوديان ،ح�سن ،والوديان حممد ،م�ؤتة للبحوث
الأبطال املعوقني بدول جمل�س التعاون اخلليجي» ،والدرا�سات ،الأردن .71 ،)2007( ،)2(5،
علوم الرتبية البدنية والريا�ضية ،العدد الثالث ،معهد  -عي�سى� ،سهى �أديب ،و�شحاده� ،أمرية (،)1998
البحرين الريا�ضي.)102-98( ،
جملة م�ؤتة للبحوث والدرا�سات جامعة م�ؤتة.
 حماد ،مفتي �إبراهيم ،)2001( ،التدريب الريا�ضي � -أبوطامع ،بهجت ،وعبدالرزاق ،ب�سام(،)2009احلديث – تخطيط وتطبيق وقيادة ،ط ،2دار الفكر اجتاهات طالبات ق�سم الرتبية الريا�ضية يف جامعة
العربي ،م�صـــر .
خ�ضوري يف فل�سطني نحو ممار�سة كرة القدم ،امل�ؤمتر

 دويكات ،بدر رفعت« ،)2004( ،دوافع امل�شاركة العلمي الفل�سطيني الأول ،جامعة النجاح.يف الربامج الريا�ضية التناف�سية للألعاب اجلماعية
لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية «جملة جامعة
النجاح للأبحاث ،العلوم الإن�سانية ،املجلد )1(18
.170-149
 الطاهر ،علي« )2007( ،دوافع ممار�سة الأن�شطةالريا�ضية لدى طلبة جامعة بري زيت « ،جملة جامعة
النجاح للأبحاث ،العلوم الإن�سانية ،املجلد )1(21
.160-137
 عبد احلافظ ،عبد البا�سط (« )2009دوافع ممار�سةالن�شاط الريا�ضي عند مرتادي مدينة احل�سني
لل�شباب» ،جملة جامعة النجاح للأبحاث العلوم
الإن�سانية ،املجلد .243-215)1(23

 عالوي ،حممد ح�سن (� )2002سيكولوجية التدريبواملناف�سات ،ط ،7دار املعارف ،م�رص .

 -يا�سني ،رم�ضان ( )2008علم النف�س الريا�ضي،

