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دوافع االنجاز لدى مدربي العاب المضرب في االردن
Achievement Motivation of Racket Coaches in Jordan
شافع طلفاح
Shafe' Telfah
قسم التربية البدنية ،كلية التربية الرياضية ،جامعة اليرموك ،األردن
بريد الكترونيs.telfah@yu.edu.jo :
تاريخ التسليم ،)2016/11/14( :تاريخ القبول)2017/3/22( :
ملخص
هدفت الدراسةةة التعرا ال مسةةتود دوافا اجنزال لدد مدربي العاا الربةةرا في األردن
تبعا ً للرتغيرات الشةةةة ةةةية (الرعهم العلري ،الةبر  ،جمة العرم ،نوب اللعبة ،الراتر الشةةةمر ،
العرر) .اسةةتةدا البا ا الرجما الويةةاي باألسةةلوا الرسةةني ،وتكونت عيجة الدراسةةة م( ()50
مدربا ً أللعاا الربةةةرا (التجك ،كر اللاولة ،الريشةةةة اللالر  ،السةةةكوا ) مر( هم عل ر
عرلمم في الزامعات واجتنادات واجندية اجردنية .تم جرا البيانات باسةةةةةةتةداا اجسةةةةةةتبيان ال
يرره البا ا ،يا اشترم عل قسران هرا :اجول الرتغيرات الشة ية والثاني استبيان لقيا
مسةةتود دوافا اجنزال مكونة م( ( )29فقر مولعة عل خرسةةة مزاجت هي (اللروح والسةةعي
للجزاح ،اجنزال ،الريم للرجافسةةةةةةةة ،الااعلية ال اتية ،اجنترا ) .وتم تنليم البيانات باسةةةةةةتةداا
الرتوسةةةةةةلات النسةةةةةةابية واجننرافات الرعيارية والتكرارات والجسةةةةةةر الر وية وتنليم التباي(
( )ANOVAواختبار شةةةةةيايه ( )Scheffeللرقارنات البعدية .وقد اظمرت الجتالا بان مسةةةةةتود
دوافا اجنزال لدد مدربي العاا الربةةةةةرا في اجردن جا ت بدرجة متوسةةةةةلة .ووجود فرو
ذات دجلة ا ةةةةةةالية في مسةةةةةةتود دوافا اجنزال تععد لرتغير(نوب اللعبة) ول ةةةةةةال لعبة كر
اللاو لة .وعدا وجود فرو ذات دجلة ا ةةةةةةالية في مسةةةةةةتود دوافا اجنزال تععد لرتغيرات
(الرعهم العلري ،الةبر  ،جمة العرم ،الراتر الشةةةمر  ،والعرر) ويويةةةي البا ا بتععيع دوافا
اجنزال لدد مدربي العاا الربةةةةرا في اجردن م( قبم اداراتمم لارتقا برسةةةةتود رياضةةةةات
العاا الربرا.
الكلمات المفتاحية :كر اللاولة ،الريشة اللالر  ،اللروح ،اجنترا .
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Abstract
The study aimed at investigating level of achievement motivation
among Jordanian coaches in racket sports according to personal variables
(qualification, experience, Workplace, type of game, monthly income,
age). Researcher used the descriptive approach. The study sample
consisted of (50) male coaches of Racket Sport (tennis, table tennis,
badminton, squash) with Job in Universities, Sport Federation, and Sport
Clubs in Jordan. Data was collected through the use of questionnaire
developed by the researcher. The questionnaire includes two parts: a
personal variables, level Achievement Motivation questionnaire includes
(29) items divided into five subscales (ambition and the quest for success,
achievement, tendency of competition, self-efficacy, affiliation). To
analyze results, means, standard deviation, percentage, analysis of
variance (ANOVA) and (Scheffé for Post Comparisons) were used. The
results indicated that Coaches racket sport in Jordan have a moderate
Achievement Motivation level. There are statistical significant differences
in the level of achievement motivation attributed to the type of game favor
of table tennis and squash, and there is no statistical significant differences
attributed to the (qualification, experience, Workplace, monthly income,
and age). The researcher recommendation strengthens the level
achievement motivation of coaches racket sports in Jordan by the
organizations responsible to raise the level of racket sports.
Keywords: Table Tennis, Badminton, Ambition, Affiliation.
مقدمة
تعد رياضةةةات العاا الربةةةرا م( الرياضةةةات الاردية التي شةةةمدت تلورات سةةةريعة في
السةةةجوات اجخير عل مسةةةتود العالم فأيةةةبنت م( الرياضةةةات األكثر شةةةعبية والدادت شةةةد
الرجافسة بي( الاعبي( الرنترفي( إلظمار مستويات عالية م( اجبداب البدني وفجون اجدا وتنقيق
ةد العديد م( البلوجت والتربا عل قرة الت ةجيل العالري
انزالات وارقاا غير مسةبوقة في
) بأن التلورات التي شةةةمدتما رياضةةةاتLees, 2008(  وفي ه ا ال ةةةدد يعكد. لسةةةجوات عديد
التجك والريشةةة اللالر والسةةكوا وكر اللاولة عل د سةةو ما هي اج انعكاسةةات للتلورات
اجخير في تلبيق العلوا الرياض ةية عل ه ه اجلعاا كعلم اللر الرياضةةي والمجدسةةة الرياضةةية
 والتي سةةةةةةاهرت في اتباب مجما علري وتوفير،وعلم الجاك الرياضةةةةةةي ومبادر التدرير وغيرها
.نظر ثاقبة لدد الردرا الرياضي في تجاي البراما التدريبية لتنس( مستود ادا جعبيه
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يشةةةةةةير ) (Cote, 2006بان التدرير الرياضةةةةةةي م( الرم( الرعقد والتي تتللر مزروعة
متجوعة م( الرمارات والقدرات لرواجمة الرلالر الوظياية ،فالدور الناسم ال يقوا به الردرا
الرياضةةي في مزال تنسةةي( جود العرلية التدريبية وتلوير الرياضةةيي( يتللر ضةةرور التركيع
عل سةةةلوك الردربي( في الزال الرياضةةةي كرتعلري( مدد النيا واجلتعاا بعرلية الجرو والتلوير
لعيةاد ممةاراتمم وكاةا اتمم ودافعيتمم لانزةال .وبةالتةالي فةان ممجةة التةدريةر تتللةر ادا عةالي
وتبا الردرا تنت ضغوط الرسا لة فبا ع( البغوط الجاسية وما يرتبط بما م( ثار ينية
وا ترا ناسي وا باطات معمجة والتي قد تعثر عل فاعلية ادا ه ،وعليه فان فمم دوافا الردربي(
و اجاتمم الجاسةةةةةةية في غاية اجهرية في بي ات معقد وديجامية وما يرتبط بما م( متغيرات كثير
كالزراهير ووسالم اجعاا ،واآلثار الرترتبة عل الجتالا كالاول والةسار وغيرها.
يشةةةير ( )Rynne, et al. 2006ال ال ةةةلة القوية بي( سةةةلوك الردرا الرياضةةةي والجتالا
الررتبلة ب لك فانه م( الرجلقي لامم سةةةةةةلوك الردربي( بان تأتي الناجة ال فمم ما يدفا ه ا
السةةةلوك وباخت ةةةار فمم دوافعمم ،وما يبرر ذلك ارتباط تجرية ه ه الدوافا بالرضةةةا الشةةةة ةةةي
والرفاه ،فاإلعداد الرياضي وما يللر م( الردرا ينتاج ال قو تجافسية عالية.
يسةةتةدا ماموا الدافا كررادا لراموا الدافعية يا يجظر جثانع  Luthansالرشةةار اليه في
( ريم )2004 ،إل الدافعية عل نما "عرلية تبد بوجود نقص و اجة فسةةةةةيولوجية و ناسةةةةةية
تجشةةةةةط وتسةةةةةتنا وتعد" .ويعرا مورا ) )Murray, 1981دوافا اجنزال بانما "الرغبة في
تنقيق و إتراا شةةةةةي يةةةةةعر والجزاح فيه وتنقيق مسةةةةةتويات عالية م( التاو والرجافسةةةةةة ما
اآلخري( ولياد تقدير ال ات بتنقيق معيد م( الررارسةةةات الجاجنة" ،ويجظر لدوافا اجنزال عل
نما الترييع بي( الرزترعات الرتلور والرزترعات الجامية ،فالشةةةعوا التي تنتو في سةةةاطيرها
عل قيم انزال عالية يكون طاالما ذووا انزال عالي ،وه ا ما يريع الرزترعات الرتلور ع(
الرزترعات الجامية سر ر يه ).)McClelland, 2000
دافعية اجنزال م( الزوانر المامة في تاسير الدوافا البشرية يا اكتسبت اهرية كبير م(
قبم علرا الجاك اججتراعي لرا لما م( تأثير فريد عل سةةةةلوك اجفراد في اجقبال واج زاا تزاه
اجنشةةلة او الرماا الرةتلاة في كثير م( الرزاجت ( .)Abesha, 2012ويعكد McClelland,
) )2000ال الدور ال يقوا به الدافا لانزال في رفا مسةةةةتود ادا الارد وانتاجيته في مةتلل
الرزاجت واجنشةةةةةةلة ،فاألفراد ال ي( ي ةةةةةةاون بدافعية انزال عالية يمترون باجمتيال م( اجم
اجمتيال ذاته ولديمم ععيرة وميم قو ودوافا داخلية لتنقيق الجزاح الارد والتجظيري.
ويشير توتار و خرون ) )Tutar et al, 2011بان اجفراد ال ي( يترتعون برستود عا ٍل م(
دافعية اجنزال يعدون م( اهم الدعالم اجسةةةةةاسةةةةةية للجزاح التجظيري ،فالروظاي( ال ي( تسةةةةةتثيرهم
الدوافا الداخلية تزاه اجدا يت ةةةاون بتنرم الرةاطر ويريلون لتولي الرماا ال ةةةعبة ومعالزتما،
فمم اكثر ابداب وععيرة قوية طرو ة لتنقيق الجزاح ،ولديمم را وثقة بالجاك ورغبة في التعلم
والتاو واجسةةتقالية وتنرم الرسةةعولية ،ويعرلون بشةةكم متوايةةم ويب لون جمود اضةةافية ،وج
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يعتريمم الةوا ،وي ةةةةةةرون عل تند اجت التمديد ،ويت ةةةةةةاون بالررونة في التعامم ما
الرواقل ،والتركيع في تنديد اجهداا ،واجدا بإيرار داخلي ومثابر إلنزال اعرالمم.
تعتبر الدوافا الرزال الرياضةةةةةي وا دا م( اهم العجايةةةةةر اجسةةةةةاسةةةةةية ألدا الرياضةةةةةيي(
والردربي( عل د سةةةةوا وتعد الوقود إلطا طاقات الردربي( وانزالاتمم ،وبالتالي فان معرفة
وفمم اكبر لدوافا الردربي( سةةةيععل م( سةةةلوك الردربي( وتنقيق الجتالا الررتبلة ب لك كالرضةةةا
والدافعية لانزال ،فالردرا هو الرمجد لرجاخ العرلية التدريبية فباً ع( كونه عرضة للرساللة
م( جريا اجطراا كالرجظرة التي يعرم م( خالما او الجاد واجهالي ،اضةةةةافة لرتللبات العرم
والزمود الررتبلة بتوقعات اجدا الجاج (.)McLean & Mallett, 2012
ويشةةةةةير ماكلي( وماليت ( )McLean & Mallett, 2012بان دوافا اجنزال م( الرناور
الرليسةةةةية لجزاح الردربي( الرياضةةةةيي( في بي ات العرم الربةةةةلربة ،كرا ان البنو في الرزال
الرياضي ركعت عل دوافا الاعبي( ولم ينظ الردربي( بجاك القدر م( اجهتراا ،فالبنو في
مزال دوافا الردربي( ما لالت شنينة.
ويرد البا ا بان األهرية التي توليما الرجظرات النديثة بدوافا موظايما في شت القلاعات
كررتكعات منورية وعوامم اسةةةةاسةةةةية لجزا ما التجظيري تراشةةةةيا ما متللبات التغيير والتلوير
لتنقيق نزا ما التجظيري وميعتما التجافسةةةةةةية هي ذات اجهرية التي تسةةةةةةير باتزاهما القلاعات
الرياضية ،فالرجظرات الرياضية ليست برجأد ع( ه ا التلور والتغيير ،كرا ان الردرا الرياضي
م( اهم الروارد البشةةةةةرية لدد الرجظرات الرياضةةةةةية وجع م( رقيما ،في الوقت ال الداد فيه
الللر اججتراعي عل الردرا والرربي الرياضةةةةةةي نظرا للدور ال يقوا به هعج الاجيي( في
ظم تلك التلورات في مزال التدرير الرياضةةةةةةي وما يالمه م( فكر ديا ،وعليه فان رفا
كاا الردربي( في الرزال الرياضةةةي وتنسةةةي( ادالمم يرتبط برعرفة وفمم اجات دوافا اجنزال
لديمم ،ودراستما بالشكم ال يععل ادالمم لتنقيق الجتالا الررجو .
اهمية الدراسة
يرك( ابرال اهرية الدراسة في الجقاط التالية:
 .1تبنا ه ه الدراسةةةةة في سةةةةلوك الردربي( داخم الرجظرات وتنسةةةةي( ه ا السةةةةلوك م( خال
معرفة ا تياجات الردربي( ومسةةتود دوافعمم لانزال واتباب سةةياسةةات عادلة قد تسةةاعد في
تنقيق اهداا الرجظرة والردربي( ويرك( ان تسمم اي با ً باجرتقا برستود ريا ضات العاا
الربرا في اجردن.
 .2بالرغم م( اهرية الدوافا في توجيه واستثار السلوك لدد العاملي( في البي ة الرياضية ،فاي
دود علم البا ا بان غالبية الدراسةةةةةةات تلرقت ال دوافا الاعبي( ،ونظرا ألهرية الدور
ال يقوا به الردرا الرياضةي فان ما يريع ه ه الدراسةة بتركيعها عل دوافا اجنزال لدد
الردربي( في الرزال الوظياي والعرم عل تجريتما.
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مشكلة الدراسة
ج ظ البا ا م( خال معايشةةةةةةته للواقا الرياضةةةةةةي في اجردن وعرله في مزال التدريك
والتدرير في الزامعات اجردنية والرجتةبات الوطجية وخاية لرياضات العاا الربرا لسجوات
عديد  ،بتراجا دور الردربي( ودافعيتمم للعرم ،فبةةا ع( قلة تقديم النوافع والدعم بكافة اشةةكاله
م( قبم مجظراتمم .وبالرغم م( اهتراا الدول الرتقدمة وسةةةةةةعيما لتنقيق طروح موظايما ورفا
كاا تمم في كافة القلاعات والرزاجت ،ج ظ البا ا بان اهتراا الرجظرات الرياضةةةةةةية في البي ة
األردنية بسةةةةةلوك وا تياجات الردربي( الرياضةةةةةيي( وتعويدهم بكم ما يلعا لتععيع دوافا اجنزال
لديمم ما لال مندود ،خاية الرجظرات التي تشرا عل رياضات العاا الربرا عل مستود
ادارات اجنشةةلة الرياضةةية في الزامعات واجتنادات الوطجية واجندية ،اجمر ال قلم م( شةةأن
الردرا وتراجا دوره وانةااض مسةةةةتود طرو ه وسةةةةعية لتنقيق الجزاح واجنزال مرا قد يعثر
سلبا عل نوعية ادا ه وتعقيد دوره عل الردد اللويم ،ف با ع( ضعل ميله لرواقل الرجافسة
وبالتالي اتسةةاب الازو بي( الردربي( واداراتمم ،وضةةعل شةةعورهم باجنترا للرعسةةسةةة لرواجمة
كةةافةةة التنةةديةةات والنةةد مجمةةا .اجمر ال ة قةةد يجعكك عل ادا هم وانةاةةاض دافعيتمم لانزةةال،
وبالتالي تراجا في مستود رياضات العاا الربرا في اجردن.
اهداف الدراسة
تمدا ه ه الدراسة التعرا ال :
 .1مسةةةةتود دوافا اجنزال لدد مدربي العاا الربةةةةرا في اجردن ضةةةةر( مزاجت (اللروح
والسعي للجزاح ،اجنزال ،الريم للرجافسة ،الااعلية ال اتية ،اجنترا ).
 .2الارو في مسةةةةتود دوافا اجنزال لدد مدربي العاا الربةةةةرا في اجردن تبعا لرتغيرات
(الرعهم العلري ،سجوات الةبر  ،نوب اللعبة ،جمة العرم ،الراتر الشمر  ،العرر).
تساؤالت الدراسة
 .1ما مستود دوافا اجنزال لدد مدربي العاا الربرا في اجردن؟
 .2هم هجاك فرو ذات دجلة ا ةةةةةةالية بي( الرتوسةةةةةةلات النسةةةةةةابية لتقديرات افراد العيجة
لرسةةةتود دوافا اجنزال لدد مدربي العاا الربةةةرا في اجردن تععد لرتغيرات (الرعهم
العلري ،سجوات الةبر  ،نوب اللعبة ،جمة العرم ،الراتر الشمر  ،العرر)؟
محددات الدراسة
اقت ةةةةرت ه ه الدراسةةةةة عل مدربي ومدربات العاا الربةةةةرا في اجردن مر( هم عل
ر عرلمم أللعاا (التجك وكر اللاولة والريشةةةة اللالر والسةةةكوا ) بالزامعات واجتنادات
واجندية اجردنية لعاا .2014
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المحددات البشررررر ة :تكونت عيجة الدراسةةةةة م( ( )50مدربا ً أللعاا الربةةةةرا م( مةتلل
الا ات العررية.
المحددات المكانية :تم تلبيق ه ه الدراسةةةةةةة عل الزامعات واجتنادات واجندية اجردنية
التي تبةةم الردربي( العاملي( في تدرير العاا الربةةرا (التجك وكر اللاولة والريشةةة اللالر
والسكوا ).
المحددات الزمانية :تم تلبيق الدراسة وتوليا اجستبيان واسترجاعه في الاتر الوقعة بي(
(.)2014/3/25 - 2014/2/25
مصطلحات الدراسة
دافعية االنجاز :الرغبة في تنقيق و إتراا شي يعر والجزاح فيه وتنقيق مستويات عالية
م( التاو والرجافسةةةةةةة ما اآلخري( ولياد تقدير ال ات بتنقيق معيد م( الررارسةةةةةةات الجاجنة
(خلياة.)2000 ،
مدربي العاب المضرررررب :جريا الردربي( العاملي( في تدرير الار الرياضةةةةية لرياضةةةةات
التجك وكر اللاولة والريشةةةة اللالر والسةةةكوا في الزامعات واجتنادات واجندية في اجردن
(تعريل إجرالي).
الدراسات السابقة
دراسة بوبوج واوجليود ) )Popoola & Olalude, 2013هدفت التعرا ال العاقة بي(
قيم العرم ودافعية اجنزال واج ترا الجاسةةةةةي .اسةةةةةتةدا البا ثان الرجما الويةةةةةاي باألسةةةةةلوا
الرسني ،وتكونت عيجة الدراسة م( ( )646موظل م( موظاي الركتبات في الزامعات اجتنادية
في نيزيريا واستةدا البا ثان اجستبيان لزرا الرعلومات .اظمرت نتالا الدراسة بان مستود قيم
العرم جا ت بدرجة متوسةةةةةةلة ،كرا اظمرت الجتالا بان دافعية اجنزال لدد الروظاي( جا ت
بدرجة متوسةةةلة ،واظمرت الجتالا ايبةةةا ً بان مسةةةتود اج ترا الجاسةةةي وضةةةغوط العرم كانت
بدرجة عالية ،واظمرت الدراسة وجود عاقة عكسية بي( قيم العرم ودافعية اجنزال ما اج ترا
الجاسي وضغوط العرم ،ووجود عاقة ايزابية بي( اج ترا الجاسي والبغوط الجاسية ونبوا
العرم.
دراسةةةةةةةة كيروجةةا وموكورو ( (Kiruja & Mukuru, 2013هةةدفةةت التعرا ال تةةأثير
الدوافا عل ادا الروظاي( في الرعسةةةةةةسةةةةةةات العامة للتدرير التقجي .اسةةةةةةتةدا البا ثان الرجما
الويةةةةةةاي ،وتكو نت عي جة ا لدراسةةةةةةةة م( ( )287موظل م( مدرا اجدارات وهي ة ال تدريك
والروظاي( غير الردرسةةةةةةي( في مقاطعة وا د في كيجيا ،واسةةةةةةتةدا البا ثان اجسةةةةةةتبيان لزرا
الرعلومات ،كرا اشترلت الدراسة عل مقابات ما الرشرفي( ومدرا اجدارات واستةدا البا ثان
نظريات الرنتود والجظريات العرلية التي تاسةةر دوافا اجفراد واسةةتزاا افراد العيجة عل اجدا
سةةةةةر مقيا ليكرت .اظمرت نتالا الدراسةةةةةة وجود عاقة ايزابية ضةةةةةعياة بي( الدوافا وادا
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2017 ،)8(31ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الروظاي( ،كرا اظمرت الجتالا عدا رضةةةةةةةا الروظاي( ع( الرواتر وبي ة العرم يا ج يوجد
اعتراا لألدا الزيد وهجاك ضعل في اججور.
دراسةةةةةةة كريسةةةةةةتي وكلياورد ( )Kristy & Clifford, 2012هدفت التعرا ال دوافا
اسةةةةتررارية الردربي( اجسةةةةتراليي( في ممجة التدرير لرياضةةةةات الموكي والرجبي والعاا القود
والدراجات وكر الشةةةةةبكة والترايثلون والزربال وكر القدا .اسةةةةةتةدا البا ثات الرجما التنليلي،
وتكونت عيجة الدراسةةةةةةةة م( ( )13مدرا ( )9ذكور و ( )4إنا  .تم جرا البيانات ع( طريق
الرقابلة الرتعرقة واجسةةةةةة لة الراتو ة جسةةةةةةتشةةةةةةعار دافعية الردربي( .اظمرت الجتالا اهم دوافا
اسةةةةتررارية الردربي( لرمجة التدرير ضةةةةر( اربعة ابعاد وهي (اجت ةةةةال ما الرياضةةةةة بسةةةةبر
خبراتمم السةةةةابقة وبجا العاقات اججتراعية والناجة للتوالن واجعتراا واجعتقاد ال اتي القو
و(تلوير الاعبي( والاوالد الرترتبة عليمم كالتأثير الجاسةةةةي اجيزابي عل الرياضةةةةيي( كأسةةةةلوا
يا لدد جعبيمم وتوفير ا تياجاتمم) و(الدوافا الةارجية كاألجور) و(الدوافا الداخلية كالرتعة
والنر والشغل للتدرير والرغبة في رؤية اجطاال).
دراسةةةةةةةةةة توتةةةار و خرون ( )Tutar, et al, 2011هةةةدفةةةت التعرا ال اثر التركي(
الوظياي عل دافعيةةة اجنزةةال وادا العةةاملي( .اسةةةةةةتةةةدا البةةا ثون الرجما الويةةةةةةاي تكونةةت
عيجة الدراسةةةةةة م( ( )213موظل م( البجوك العامة والةايةةةةةة في انقر  ،طور البا ثون ادوات
لزرا الرعلومات اجول م( ت ةةةةةةريم سةةةةةةبرايتع  Spreitzer1995لقيا ابعاد التركي( (معج
العرم ،الكاا  ،اجسةةةةةةتقالية ،التأثير) ،والثانية لقيا مسةةةةةةتود دافعية اجنزال التي يةةةةةةررما
( (Kaya & Selcuk 1997لقيا ابعاد دافعية اجنزال (اللروح والسةةةةةةعي للجزاح  ،التاو
واجنزال ،التركيع ،تنرم الرسعولية الاردية) والثالثة لقيا مستود اجدا والتي يررما (1995
 ،(Blakely & Moormanواسةةةتزاا افراد عيجة الدراسةةةة عل اجدوات سةةةر تدرج ليكرت
الةراسي  scale Likertاظمرت الجتالا بان هجاك عاقة ايزابية قوية بي( درجة التركي( ودافعية
اجنزال واجدا لدد الروظاي(.
دراسةةةة يةةةال و خرون ) )Salleh, et al. 2011هدفت التعرا ال العاقة بي( مسةةةتود
دوافا اجنزال ضةةةر( ابعاد (اجنزال ،اجنترا  ،السةةةللة) واجدا الوظياي ضةةةر( ابعاد (اكتسةةةاا
الرعارا ،تجرية الرمارات ،غر القيم الشة ية) .استةدا البا ثون الرجما الو ياي باألسلوا
الرسةةةني ،وتكونت عيجة الدراسةةةة م( ( )135موظل بجسةةةبة ( )79.3%م( ال كور و()20.7%
م( اجنا في الرجظرات الةدمية في ثا وجيات للسا م الشرقي في ماليعيا واستةدا البا ثان
اجسةةةتبيان لزرا الرعلومات تم اسةةةتزابة الرانويةةةي( سةةةر مقيا ليكرت الةراسةةةي (ج اوافق
بشةةةةد  ،ج اوافق ،اوافق بدرجة متوسةةةةلة ،اوافق ،اوافق بشةةةةد ) .اظمرت الجتالا بان هجاك عاقة
ايزابية بي( دوافا اجنترا كالريم لبجا عاقات شة ية ما اآلخري( واجدا الوظياي.
دراسةةةةة عقد ( )2011هدفت التعرا ال مسةةةةتود التركي( الوظياي وعاقته بدوافا اجدا
لدد الرشةةرفي( التربويي( في اجردن .اسةةتةدا البا ا الرجما الويةةاي ،تكونت عيجة الدراسةةة م(
 90مشرا ومشرفة و ( )300مديرا ً ومدير و( )4120معلرا ً ومعلرة ،استةدا البا ا اجستبانة
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لزرا الرعلومات ضةةةر( قسةةةري( اجول لقيا مزاجت التركي( (تاويط السةةةللة ،تجرية السةةةلوك
اجبةةداعي ،التنايع ال ة اتي ،والعرةةم الزرةةاعي) والثةةاني لقيةةا مزةةاجت دوافا اجدا (اللروح،
الرثابر  ،موايةةلة العرم ،واجنزال) ،اظمرت نتالا الدراسةةة ان مسةةتود التركي( لدد الرشةةرفي(
التربويي( قد جا بدرجة متوسلة ،واظمرت الجتالا ان مستود دوافا اجدا الوظياي جا بدرجة
عالية ،ووجود عاقة ارتباطية ذات دجلة ا الية بي( مزاجت التركي( الوظياي ومزاجت دوافا
اجدا الوظياي لدد الرشرفي( التربويي( عيجة الدراسة.
دراسةةةةةةةة ريري و خرون ( )Remi, et al.2011هدفت التعرا ال تأثير بعط العوامم
(األم( الوظياي ،الوج الشةةةةة ةةةةي للروظاي( ،اجثار في العرم ،ظروا العرم الزيد  ،األجور
الزيةةد  ،الترقيةةات و الجرو في الرجظرةةة ،تقةةدير العرةةم الرجزع) عل دافعيةةة العةةاملي( .اسةةةةةةتةةةدا
البا ثون الرجما الوياي ،وتكونت عيجة الدراسة م( ( )300موظل مولعي( عل ( )15شركة
تعرم في قلاب الةدمات اجسةةةةةتشةةةةةارية والاجدقة وخدمات الجقم وخدمات التزعلة والت ةةةةةجيا في
وجيات ( )Oyo, Kwara, Osun, Ogunفي نيزيريا ،واسةةةةةةتةدا البا ثون اجسةةةةةةتبيان لزرا
الرعلومات ،واسةةةةتزاا الرانويةةةةي( سةةةةر مقيا ليكرت الثاثي (اوافق بشةةةةد  ،اوافق بشةةةةكم
جعلي ،ج اوافق).اظمرت الجتالا بان العوامم ذات التأثير عل دوافا العرم كانت (ظروا العرم
الزيد  ،اجثار في العرم ،اججور الزيد  ،اجم( الوظياي ،التشزيا عل الجرو في الرجظرة ،تقدير
العرم الرجزع ،والوج الشة ي للروظاي() عل التوالي.
دراسةةةةةةة جاسةةةةةةومي ) )Jha Sumi, 2010هدفت التعرا ال العاقة بي( دوافا اجنزال
والتركي( الجاسةةةةةةي الرترثلة بالدوافا الداخلية إلنزال الرمرة .سةةةةةةتةدا البا ا الرجما الويةةةةةةاي
وتكونت عيجة الدراسةةةةةة م(  319موظل في فجاد الةرك نزوا في مومبا آلخر سةةةةةجتي( ،وتم
تقسةةةةةيرمم ال ف تي( الردرا والرشةةةةةرفي( مر( هم في الةلوط اجمامية في التعامم الرباشةةةةةر ما
العبال( .اسةةةةةةتةدا البا ا دوات لزرا الرعلومات اجول م( ت ةةةةةةريم ()Spreitzer’s, 1995
لقيا درجة التركي( الجاسةةةةي والثانية م( ت ةةةةريم ( )Hackman & Oldham's 1975لقيا
اجة اجنزال
الناجة للجرو والثالثة م( ت ةةةةةةريم ( )Steers & Braunstwin's, 1996لقيا
والقو واجنت را  .اظمرت الج تالا وجود عا قة اي زاب ية قو ية بي( دوافا اجن زال (ال نا جة للقو ،
والناجة لانزال ،والناجة للجرو ،الناجة لانترا ) عل التوالي ومسةةةةةةتود التركي( الجاسةةةةةةي
(الرعج  ،الكاا  ،ق تقرير الر ير ،األثر) لدد عيجة الدراسة.
اجراءات الدراسة
منهج الدراسة
استةدا البا ا الرجما الوياي باألسلوا الرسني لرالرته وطبيعة ه ه الدراسة.
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مجتمع الدراسة
تكون مزترا الدراسة م( ( )55مدرا العاا الربرا في اجردن مر( هم عل ر عرلمم
أللعاا التجك وكر اللاولة والريشة اللالر والسكوا بالزامعات النكومية والةاية
واجتنادات واجندية اجردنية.
عينة الدراسة
تكونت عيجة الدراسة م( ( )50مدربا ً أللعاا الربرا في اجردن تم اختيارهم بلريقة الرس
الشامم لرزترا الدراسة ناسه ،والزدول رقم ( )1يبي( توليا افراد عيجة الدراسة تبعا ً للرتغيرات
الشة ية (الرعهم العلري ،سجوات الةبر  ،نوب اللعبة ،جمة العرم ،الدخم الشمر  ،العرر).
جدول ( :)1توليا فراد عيجة الدراسة تبعا ً للرتغيرات الشة ية والوظياية.
المتغير
الرعهم العلري

سجوات الةبر

جمة العرم

اللعبة اجساسية التي تدربما

الدخم الشمر م( الزمة التي يرثلما
كردرا

الفئات
ثانوية
دبلوا
بكالوريو
دراسات عليا
المجموع
م( 1-3
م( 4-5
م( 6-8
المجموع
جامعات
ندية
اتنادات
المجموع
التجك
الريشة اللالر
كر اللاولة
السكوا
المجموع
م( - 200
100
م( 201- 500
م(  500فأكثر
المجموع

التكرارات النسبة المئو ة
14.1
7
17.5
8
49.1
26
19.3
9
100.0
50
40.4
21
28.1
14
31.5
15
100.0
50
33.3
17
38.6
19
28.1
14
100.0
50
17.5
9
28.1
14
40.4
20
14.0
7
10.0
50
10

19.2

17
23
50

36.8
43.0
100.0
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 ...تابا جدول رقم ()1

المتغير

العرر

الفئات
م( 24-30
م( 31-40
م( 41-50
م(  50فأكثر
المجموع

التكرارات النسبة المئو ة
22.8
12
31.1
16
21.1
10
24.0
12
100.0
50

أداة الدراسة
قاا البا ا بت ةةريم ادا الدراسةةة بعد اجطاب عل اجدا الجظر والجظريات التي فسةةرت
دافعية اجن زال في الرزال التجظيري مجما نظرية الناجة لان زال لراكلياند McClelland's
 ،Needs Theoryونظريةةة الاةةاعليةةة الة اتيةةة )Bandura, 2009( Self-efficacy theory
ونظريةةة تنةةديةةد اجهةةداا ،(Edwin & Latham,2006) Goal-setting theoryونظريةةة
خ ةةةةةةةةالص العرةةةم  Job characteristics theoryل (Hackman & Oldham)1974
ومقيا ( )Byrne, et al.2004لدوافا اجنزال في الرزال الوظياي ودراسةةة ( Tutar, et al,
 ،)2011واشةةترلت ادا الدراسةةة عل قسةةري( اجول تبةةر( خ ةةالص عيجة الدراسةةة في ضةةو
الرتغيرات الشةةةة ةةةية (الرعهم العلري ،سةةةجوات الةبر  ،نوب اللعبة ،جمة العرم ،الدخم ،العرر)
والثاني ادا قيا مسةةةةةةتود دوافا اجنزال ،يا اشةةةةةةترلت اجدا عل ( )29فقر مولعة عل
خرسة مزاجت (جدول  ،)2يرك( للرستزير وضا اشار (√) ماا كم فقر لبيان مدد تلابق ما
يرد في الاقر ما قجاعة الرسةةتزير الشةةة ةةية ،وفقا ً لتدريا ليكرت الةراسةةي الركون م( خرك
درجات مرتبة ترتيبا تجالليا ً عل الجنو التالي :بدرجة كبير جدا ( )5درجات ،بدرجة كبير ()4
درجات ،بدرجة متوسةةةةةةلة ( )3درجات ،بدرجة قليلة ( )2درجتان ،بدرجة قليلة جدا ( )1درجة
وا د  .وقد تم ت ةةجيل الرتوسةةلات النسةةابية عل الجنو التالي ( :قم م(  2.33مجةابةةة)( ،م(
 3.66 - 2.34متوسلة) ( ،عل م(  3.66مرتاعة) سر دراسة (.)Byrne, et al.2004
صدق االداة
تم التنقق م( يةةد األدا م( خال يةةد الرنتود بعرضةةما ب ةةورتما اجولية عل عدد
م( الرنكري( والةبرا في م زال الترب ية الر ياضةةةةةة ية و عددهم ( )10منكري( م( ذو الةبر
واجخت ةةةةةةةاض م( اعبةةةةةةةا هي ة التدريك والقاد مر( لمم باب طويم في الرزال اجكاديري
واجدار في الزةامعةات اجردنيةة ،يةا تم الللةر مجمم تنكيم فقرات األدا  ،وذ لك للتةأ كد م(
مال رة الاقرات لر زاجت ما ووضةةةةةةو ما للر زال والت عد يم ،و قد تم اج خ برا ظاتمم واعت راد
الرزاجت والاقرات يا اجرا الرنكرون عل ان اجدا يةةةةالنة لقيا مسةةةةتود دوافا اجنزال
لدد عيجة الدراسة لت ب اد الدراسة ب ورتما الجمالية.
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ثبات أداة الدراسة
للتأكد م( ثبات دا الدراسةةةةة تم تلبيق معادلة (كرونباخ لاا) عل جريا مزاجت الدراسةةةةة
والرقيا ككم ،والزدول رقم ( )2يوض ذلك.
جدول ( :)2معامات كرونباخ لاا الةاية برزاجت الدراسة والرقيا
ثانيا -مجاالت مقياس دوافع االنجاز
 -1اللروح والسعي للجزاح
 -2اجنزال
 -3الريم للرجافسة
 -4الااعلية ال اتية
 -5اجنترا
الدرجة الكلية للمقياس

ككم.
معامل كرونباخ ألفا
0,87
0,94
0,76
0,85
0,70
0,93

يظمر م( جدول ( )2ن معامات كرونباخ لاا لرزاجت مقيا دافعية اجنزال تراو ت
بي( ( )0,70-0,94كان عاها لرزال "اجنزال" وادناها لرزال "اجنترا " ،وبلغ معامم كرونباخ
لاا لرقيا دافعية اجنزال ككم ( ،)0,93وهي قيم مقبولة ألغراض تلبيق الدراسة.
اجراءات جمع البيانات
بعد التأكد م( يد وثبات ادا الدراسة قاا البا ا برا يلي:
 .1التأكد م( اسةةةةةلوا الرسةةةةة الشةةةةةامم والتعرا عل عيجة الدراسةةةةةة وتوليا وجرا البيانات
بالتعاون ما الردربي( والردرا اجداريي( وامجا السةةةةةةر العاملي( في الزامعات واجتنادات
واجندية اجردنية.
 .2اسةةةةةةتثرار وجود بلولة الزامعات اجردنية للريشةةةةةةة اللالر في مديجة العقبة في الاتر م(
( )4/2/2014 - 11/2/2014لتوليا ادا الةةدراسةةةةةةةةة وجرا البيةةانةةات م( مةةدربي العةةاا
الربةةرا خال تلك البلولة وبلغ عدد الزامعات النكومية التي تبةةم مدربي( لتلك اجلعاا
( )8جامعات ،في ي( بلغ عدد الزامعات الةايةةةةةةة التي تبةةةةةةم مدربي( لتلك اجلعاا ()5
جامعات.
 .3جرا البيانات م( مدربي التجك وكر اللاولة والريشةةةةةة اللالر والسةةةةةكوا في اجتنادات
واجندية اجردنية مجمم مباشةةةةةةر برسةةةةةةاعد بعط العما الردربي( ،ليبلغ عدد افراد عيجة
ةةةةرهم ( )55مدرا ،تم جرا البيانات مجمم خال فتر اسةةةةتررت م(
الدراسةةةةة ال ي( تم
(.)5/2/2014 - 15/3/2014
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 .4اسةةةترداد ( )53اسةةةتبانة مجما وبعد تدقيقما اسةةةتبعد مجما ( )3اسةةةتبانات لعدا اكترال اجاباتمم
عل اد القيا لي ةةب عدد الرسةةتزيبي( ( )50مدرا ،مولعي( كرا هو موض ة في جدول
رقم ( )1ال يبم توليا افراد العيجة.
 .5تاريغ البيانات بواسلة الناسوا واجرا الرعالزة اج
للويول ال الجتالا وتبويبما سر اججابة ع( كم سعال.

الية الرجاسبة وفقا ً أل س لة الدراسة

متغيرات الدراسة
أوال :المتغيرات المستقلة
اشترلت الدراسة عل سبعة متغيرات وهي -1 :الرعهم العلري وله اربعة مستويات (ثانوية
عامة ،دبلوا ،بكالوريو  ،دراسةةةةات عليا) -2 .سةةةةجوات الةبر وله (ثا مسةةةةتويات) -3 .نوب
اللعبة ولما اربعة مسةةةةتويات (التجك ،كر اللاولة ،الريشةةةةة اللالر  ،السةةةةكوا ) -4 .جمة العرم
ولما اربعة مسةةةةتويات (جامعة كومية ،جامعة خايةةةةة ،اتناد ،ناد ) -5 .الراتر الشةةةةمر م(
الزمة التي يرثلما كردرا (ثا مستويات) -6 .العرر ولما (اربا مستويات).
ثانيا :المتغيرات التابعة
استزابات افراد عيجة الدراسة عل ادا الدراسة.
المعالجة اإلحصائية
لاجابة ع( س لة الدراسة تم استةداا الرعالزات اإل الية التالية( :الرتوسلات النسابية
واجننرافات الرعيارية إلجابات فراد عيجة الدراسةةة ع( جريا مزاجت دا الدراسةةة ،التكرارات
والجسر الر وية للرتغيرات الشة ية والوظياية ،معامم اجتسا الداخلي كرونباخ لاا للتنقق م(
ثبات دا الدراسة ،تنليم التباي( ( ،)ANOVAاختبار شيايه ( )Scheffeللرقارنات البعدية.
عرض النتائج ومناقشتها
عرض ومناقشررررة النتائج المتعلقة باإلجابة عس السرررر:ال ا ول :ما مسررررتوى دوافع االنجاز
لدى مدربي العاب المضرب في االردن؟
لاجابة ع( السةةةةةعال األول تم اسةةةةةتةراج الرتوسةةةةةلات النسةةةةةابية واجننرافات الرعيارية
لرستود دوافا اجنزال لدد مدربي العاا الربرا في اجردن ،والزدول دناه يوض ذلك.
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جدول ( :)3الرتوسلات النسابية واجننرافات الرعيارية لرزاجت مقيا
مدربي العاا الربرا في اجردن واألدا ككم (ن=.)50
م

المجال

 3الريم للرجافسة
 5اجنترا
اللروح والسعي
1
للجزاح
 2اجنزال
 4الااعلية ال اتية
مقياس دافعية االنجاز ككل

دافعية اجنزال لدد

االنحراف
المعياري
0.87
0.57

الرتبة

الدرجة

1
2

3.29

0.62

3

مرتاعة
متوسلة
متوسلة

3.28
2.92
3.35

0.48
0.52
0.52

4
5

متوسلة
متوسلة
متوسطة

المتوسط الحسابي
3.79
3.47

يظمر م( الزدول ( )3الرتوسلات النسابية واجننرافات الرعيارية والرتبة والدرجة ،يا
تراو ت الرتوسةةةةلات النسةةةةابية ما بي( ( )2.92- 3.79باننراا معيار ما بي(()0.48-0.87
وكانت اعل قيرة للرزال رقم " 3الريم للرجافسة" واقم قيرة للرزال رقم " 4فاعلية ال ات" ،وبلغ
الرتوسةةةةط النسةةةةابي لرقيا دافعية اجنزال ككم ( )3.35وبدرجة متوسةةةةلة .والشةةةةكم ( )1يبي(
الرتوسلات النسابية واجننرافات الرعيارية لرزاجت مقيا دافعية اجنزال.

شكل ( :)1الرتوسلات النسابية واجننرافات الرعيارية لرزاجت مقيا

دافعية اجنزال.

اظمرت الجتالا الرتعلقة باإلجابة ع( السةةةةعال الثاني وجود درجة متوسةةةةلة لدافعية اجنزال
عل الرقيا ككم ،وعل كم م( مزاجت (الريم للرجافسةةةةة ،اجنترا  ،اللروح والسةةةةعي للجزاح،
اجنزال ،الااعلية ال اتية) تباعاً .وتاسر ه ه الجتيزة ال قلة اجهتراا بدوافا الردربي( وفمم اجات
اجنزال لديمم والتي ددها ماكياند ولماله ( )David McClelland'sفي نظريته الناجة
لانزال والعرم عل تععيعها .وه ا ما اكد علية كم م( ( )McLean & Mallett, 2012بان
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معرفة وفمم دوافا الردربي( في الرزال الرياضةةةةي سةةةةيععل م( سةةةةلوك الردربي( وتنقيق الجتالا
الررتبلة ب لك كالرضةةةةا والدافعية لانزال .وه ا ما اكد عليه ايبةةةةا ً و()Rynne, et al. 2006
بان فمم ما يدفا سلوك الردرا الرياضي وتععيع ه ا السلوك ،ومعرفة اجاتمم الجاسية في غاية
اجهرية في بي ات معقد وديجامية ويسةةةاعد في راية الردرا م( ضةةةغوط الرسةةةا لة فبةةةا ع(
ال بغوط الجاسية وما يرتبط بما م( ثار ينية وا ترا ناسي وا باطات معمجة والتي قد تعثر
عل فاعلية الوظالل .وتتاق ما ذلك ايبةةةةةةا ً دراسةةةةةةة ( )Remi, et al 2011بان فمم اجات
الروظاي( وتوفير ظروا العرم الزيد  ،واجثار في العرم ،واججور الزيد  ،واجم( الوظياي،
والتشزيا عل الجرو في الرجظرة ،وتقدير العرم الرجزع هي ذات اثر عل لياد دوافا الروظاي(.
كرا خلص ايبةةةةةا ً ( )Kristy & Clifford, 2012بان الدوافا الداخلية والةارجية كاجعتراا
واججور هي م( اهم اجات الردربي( الرياضيي(.
ويرك( القول بان هجاك ضةةةةعل ايبةةةةا ً في القدر عل اسةةةةتثار دوافا الردربي( باألسةةةةالير
الاعالة كتوفير الةبرات ذات الرعج و ول الردربي( عل التغ ية الراجعة والرعلومة الرباشر
بوضةةةةةوح ول ادا هم ومعرفة نتالا ه ا اجدا وتععيعه ،وتوفير التجوب في الرمارات وانشةةةةةلة
العرم والتي تثير اهتراا الردربي( إلطا دوافعمم وطاقاتمم الداخلية إلنزال الرماا سةةةةةةةر ما
اشار ال ذلك ) (Hackman & Oldham,1974في نظريته خ الص العرم.
كرا يععو البا ا الجتيزة ال البغوط الجاسية التي يتعرض لما مدربي العاا الربرا في
اجردن نتيزة للرجاخ البيروقراطي ومشةةةةكات العرم وال ةةةةراعات التي تعيشةةةةما اتنادات العاا
ة وتغولما في ه ا الرزال ادت ال
الربرا ،يا يرد البا ا بان دخول قيادات غير متة
ا ضاا اج سالير ال سللوية للقاد في تلك اجتنادات بتركيعها عل التبعية والنرمان م( التعبير،
والتاعر واجبتعاد ع( تنقيق اجهداا التجظيرية وسةةةةةةلوك القياد السةةةةةةللو وقلة تقدير جمود
الردربي( وعدا مجنمم رية اجختيار واجسةةةةةةتقالية في تجاي مماا عرلمم ،مرا ادد ال انةااض
شعورهم بااعلية ال ات واجنترا وبالتالي انعكك ذلك عل مستود دافعيتمم لانزال .وه ا ما اكد
علية ( (Conger & Kanungo, 1988في ان جريا ه ه اجسةةةالير التي تةلقما بعط القيادات
في التركيع عل الاشةم وعدا اجتثاثما واجبتعاد ع( القياد التشةاركية تعد ال ثبات في السةلوك
او في ادا الروظاي( وشةةةةةةعورهم بالعزع وفقدان فاعلية ال ات وانةااض الدوافا الداخلية لديمم
إلشباب اجات اجنزال.
وه ا ما اتاقت عليه دراسةةةة ( )Popoola & Olalude, 2013والتي اظمرت نتالزما بان
دافعية اجنزال لدد الروظاي( جا ت بدرجة متو سلة كرا ان م ستود اج ترا الجا سي و ضغوط
العرم كانت بدرجة عالية ووجود عاقة عكسةةةةةةية بي( قيم العرم ودافعية اجنزال ما اج ترا
الجاسي وضغوط العرم ،ووجود عاقة ايزابية بي( اج ترا الجاسي والبغوط الجاسية ونبوا
العرم.
واختلات نتالا ه ه الدرا سة اي با ً ما الجتالا لدرا سة (عقد  )2011 ،والتي اظمرت نتالزما
ان مستود دوافا اجدا الوظياي للرعلري( جا بدرجة عالية.
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د:

وفيرا يلي عرض ومجاقشة الجتالا الرتعلقة برزاجت دافعية اجنزال كم عل
مجال الميل للمنافسة

جدول ( :)4الرتوسلات النسابية واجننرافات الرعيارية لاقرات مزال الريم للرجافسة مرتبة ترتيبا ً
تجالليا ً (ن=.)50
م
2
3
1
6
5
4

الفقرة
التاو عل اآلخري( يةةدفعجي لرعيةةد م(
الزمد
اميم لرواقل الرجافسةةةةة لتنقيق معيد م(
الجزاح
ام يم لرواقل الر جافسةةةةةةةة ألن ما تعودني
بةبرات جديد
ام يم لرواقل الر جافسةةةةةةةة لتنقيق م كانة
عالية تثير اجعزاا
ميم لرواقل الرجافسةةةة لرقارنة مسةةةتود
قدراتي ما اآلخري(
ارغةةةر بةةةالةةةدخول في مواقل التنةةةد
باستررار
مجال الميل للمنافسة ككل

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

4.02

0.88

3.84

0.92

3.77

0.85

3.74

0.97

3.70

1.13

3.68
3.79

1.14
0.87

الرتبة

الدرجة

1

مرتاعة

2

مرتاعة

3

مرتاعة

4

مرتاعة

5

مرتاعة

6

مرتاعة
مرتفعة

جا م زال الر يم الر جافسةةةةةةةة بالررت بة اجول و بدر جة متوسةةةةةة لة و جا ت الاقر ال ثان ية
بةةالررتبةةة اجول والتي تجص عل "التاو عل اآلخري( يةةدفعجي لرعيةةد م( الزمةةد" وجةةا ت
الاقر رقم ( ) 4والتي تجص عل "ارغةةر بةةالةةدخول في مواقل التنةةد بةةاسةةةةةةتررار" بةةالررتبةةة
اجخير  ،ويرك( تاسةةةةةير ذلك بان هجاك رغبة لدد مدربي العاا الربةةةةةرا بالرواقل التجافسةةةةةية
والتاو اج ان ضةةةةةةعل الثقة بالجزاح وضةةةةةةعل القدر عل تنديد اهداا العرم ما اداراتمم كرا
اشةار ( )Edwin & Latham, 2006في نظرية تنديد اجهداا ،والرنافظة عل مسةتود عال
م( الجشةةاط كرا اشةةار ( )Byrne et al, 2004ادد ال ضةةعل الرغبة بدخولمم لرواقل التند
باستررار وانزال اهداا اكثر تلور وه ا ما ظمر م( خال الدرجة الرتوسلة لم ا الرزال.
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مجال االنتماء
جدول ( :)5الرتوسلات النسابية واجننرافات الرعيارية لاقرات مزال اجنترا مرتبة ترتيبا ً تجالليا ً
(ن=.)50
الرقم
1
2
4
5
3

الفقرة
سع دوما لبجا عاقات عرم جيد
ما العما بعيد ع( ال راعات
فبم العرم الزراعي ما لما
العرم بمدا إنزاح الرعسسة
قدا الرساعد والةبرات لعما العرم
إلنزال مماا و هداا الرعسسة
قدا م ال الرعسسة عل م الني
الشة ية
سع دوما لات ال ما الرس ول
إلثرا إعرال الرعسسة
مجال االنتماء ككل

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

4.19

0.77

3.47

1.15

3.33

1.23

3.28

0.62

3.09
3.47

0.66
0.57

الرتبة

الدرجة

1

مرتاعة

2

متوسلة

3
4
5

متوسلة
متوسلة
متوسلة
متوسطة

جا مزال اجنترا بالررتبة الثانية وبدرجة متوسةةةةةةلة يا جا ت الاقر رقم ( )1والتي
تجص عل " سةةةةةةع دوما لبجا عاقات عرم جيد ما العما بعيد ع( ال ةةةةةةراعات" بالررتبة
األول  ،والاقر رقم ( )3والتي تجص عل " سةةةةع دوما لات ةةةةال ما الرسةةةةعول إلثرا إعرال
الرعسةةسةةة .ويرك( ان نعع ذلك ال ان غالبية مدربي العاا الربةةرا يغلر عليمم طابا المدو
واجنبساطية والرشاركة ما جراعات العرم بمدا الن ول عل موافقة اآلخري(.
مجال الطموح والسعي للنجاح
جدول (:)6الرتوسلات النسابية واجننرافات الرعيارية لاقرات مزال اللروح والسعي للجزاح
مرتبة ترتيبا ً تجالليا ً (ن=.)50
الرقم
4
3
5

الفقرة
اسع دوما ً باجلتعاا تزاه تنقيق اجهداا
التي اضعما للويول للجزاح
اسع دوما ً للويول للجزاح بغط الجظر
ع( ال عوبات التي تواجمجي
لد الرغبة في التقدا بوظياتي للشعور
بالاةر

المتوسط
االنحراف الرتبة
الحسابي المعياري

الدرجة

3.89

0.90

1

مرتاعة

3.88

0.89

2

مرتاعة

3.84

1.03

3

مرتاعة
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 ...تابا جدول رقم ()6

الفقرة

الرقم

سع دوما ً ألدا اإلعرال التي تثير تقدير
اآلخري(
ا رض عل توفير قدر كبير م( الوقت
لزرا الرعرفة لتنقيق هداا العرم
اسع دوما ً بتنديد اهداا واقعية طويلة
الردد تتجاسر ما واقا طرو اتي
مجال الطموح والسعي للنجاح ككل

6
1
2

المتوسط
االنحراف الرتبة
الحسابي المعياري

الدرجة

3.56

1.09

4

متوسلة

2.40

1.08

5

متوسلة

2.18

1.20

6

مجةابة

3.29

0.62

متوسطة

جا مزال اللروح والسةةةةةعي بالرتبة الثالثة وبدرجة متوسةةةةةلة يا جا ت الاقر رقم ()4
والتي تجص عل "لد القدر عل ضةةةةةبط الجاك لني( إنما مماا عرلي بجزاح" بالررتبة األول
وبالررتبة األخير الاقر رقم ( )2والتي تجص عل " قوا باإلعداد الرسبق لوضا هداا واضنة
طويلة الردد تتجاسةةةةر ما واقا طرو اتي م( اجم تنقيقما" .ويععو البا ا الجتيزة بان الردربي(
لديمم قدر للتعامم ما بي ة العرم في مناولة للتغلر عل ال ةةةةةعوبات بمدا تنقيق الجزاح ولك(
ه ا اللروح مناوا بالةوا م( الاشةةةةم نظرا لبةةةةعل قدرتمم عل تنديد اهداا واقعية وعدا
وضةةةةةةوح اهداا اجدارات واهداا الردربي( واجتاا عليما ،وبالتالي هجاك بعط الغروض في
تلك اجهداا مرا انعكك عل ضةةعل رض الردربي( بزرا الرعارا لةدمة اهداا العرم وه ا
مةةا ظمر في الاقرتي( اجول والتي تجص عل "ا رض عل توفير قةةدر كبير م( الوقةةت لزرا
الرعرفة لتنقيق هداا العرم" والثانية والتي تجص عل "اسةةةةةةع دوما ً بتنديد اهداا واقعية
طويلة الردد تتجاسر ما واقا طرو اتي" يا جا تا بالررتبتي( اجخيرتي(.
مجال االنجاز
جدول ( :)7الرتوسلات النسابية واجننرافات الرعيارية لاقرات مزال اجنزال مرتبة ترتيبا ً تجالليا ً
(ن=.)50
الرقم
3
2
5

الفقرة
افبم القياا باألعرال التي تتللر
مستود عال م( معايير اجدا
امتلك القدر عل ضبط ال ات بغط
الجظر ع( الرعثرات الةارجية
ً
افبم انزال الرماا ال عبة بدج م(
انزال الرماا السملة

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

الرتبة

الدرجة

3.65

0.52

1

متوسلة

3.54

0.71

2

متوسلة

3.46

0.66

3

متوسلة
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 ...تابا جدول رقم ()7

الرقم
4
1

6

الفقرة
باستررار إلنزال مماا

امتلك النرا
العرم
اب ل جمود اضافية دون انقلاب لني(
اجنتما م( مماا عرلي بغط الجظر ع(
الرشكات التي تواجمجي
اسع دوما إلنزال مماا عرلي بدافا
داخلي بغط الجظر ع( الركافآت
الةارجية
مجال االنجاز ككل

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

الرتبة

الدرجة

3.39

0.84

4

متوسلة

3.00

0.93

5

متوسلة

2.70

0.91

6

متوسلة

2.28

0.49

متوسلة

جا مزال اجنزال بالررتبة الرابعة وبدرجة متوسةةةةةةلة وجا ت الاقر رقم ( )3والتي تجص
عل "افبم القياا باألعرال التي تتللر مستود عال م( معايير اجدا " بالررتبة اجول  ،والاقر
رقم (" ) 6اسةةةةةةع دوما إلنزال مماا عرلي بدافا داخلي بغط الجظر ع( الركافآت الةارجية"
بالررتبة اجخير  ،ويرك( ان يععو البا ا ه ه الجتيزة بان رغبة الردربي( للويول لرستود عال
م( اجنزال ولديمم قدرات لبةةةبط ال ات للتعامم ما ظروا العرم اج ان اشةةةباب اجات اجنزال
تنكرما الدوافا الةارجية بدجً م( الدوافا الداخلية والتي هي اكثر ثبات واسةةتررارية كرا اشةةارت
دراسة ) )Jha Sumi, 2010وبالتالي لم ت م دوافا اجنزال للرستود الرللوا.
مجال الفاعلية الذاتية
جدول ( :)8الرتوسلات النسابية واجننرافات الرعيارية لاقرات مزال الااعلية ال اتية مرتبة ترتيبا ً
تجالليا ً (ن=.)50
الرقم
1
5
3

الفقرة
اسع دوما ً لتععيع خبراتي السابقة
بالرعرفة لتنسي( ادالي
التععيع اججتراعي خاية م(
الرسعولي( يعيد م( دافعيتي الداخلية
تزاه تلوير ادا بكاا
امتلك القدر في ضبط اناعاجتي في
مواجمة ضغوط العرم

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

الرتبة

الدرجة

3.95

0.99

1

مرتاعة

3.61

1.00

2

متوسلة

3.60

1.07

3

متوسلة
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 ...تابا جدول رقم ()8

الرقم
4
2
6

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

الفقرة
اب له

امتلك الثقة برستود الزمد ال
إلنزال الرماا الرللوبة
خبرات اآلخري( تشكم لي خبرات
اضافية إلنزال مماا عرلي
امتلك القدر عل م الرشكات التي
تواجمجي بكاا عالية
مجال الفاعلية الذاتية ككل

الرتبة

الدرجة

2.19

1.09

4

مجةابة

2.14

1.16

5

مجةابة

2.05

1.09

6

مجةابة

2.92

0.52

-

متوسطة

جا مزال الااعلية ال اتية بالررتبة اجخير وبدرجة متوسلة ،وجا ت الاقر رقم ( )1والتي
تجص عل " سةةةةع دوما ً لتععيع خبراتي السةةةةابقة لتنسةةةةي( دالي" بالررتبة األول  ،بيجرا جا ت
الاقر رقم ( ) 6بةةالررتبةةة األخير والتي تجص عل "امتلةةك القةةدر عل ةةم الرشةةةةةةكات التي
تواجمجي بكاا عالية" .ويرك( تاسةةةةةةير ذلك بان مدربي العاا الربةةةةةةرا لديمم اعتقاد ورغبة
بتنقيق فاعلية ال ات وقابلية للتغلر عل ضةةةةةةغوط العرم واجناعاجت ،وذلك ع( طريق رغبتمم
بتععيع خبراتمم اج ان مندودية توفير ه ه الةبرات وضةةةةةعل التععيع الرعجو م( قبم اداراتمم
قلم م( مسةةتود الثقة واسةةتررارية الزمد الرب ول لتنقيق ذواتمم ،والتي ادت ال ضةةعل في قدر
يا جا ت الاقر رقم ( )6بالررتبة اجخير وبدرجة
قدراتمم في م مشةةةةةةكات العرم بكاا
مجةابةةةةةةةة والتي تجص عل "امتلك القدر عل م الرشةةةةةةكات التي تواجمجي بكاا عالية".
ويععو البا ا ذلك ال ضةةةةةعل تعويد الردربي( بر ةةةةةادر الرعرفة والتعلم والتدرير الرسةةةةةترر
وضةةةةةعل توفير الةبرات البديلة بكافة اشةةةةةكالما للقياا برتللبات العرم لديمم ،والتي اشةةةةةار اليما
) (Bandura, 2009مرا ادد ال ضعل فاعلية ال ات لدد مدربي العاا الربرا في اجردن،
وه ا ما يا ظ م( خال البةةغوط واج ترا الجاسةةي التي يتعرض لما مدربي العاا الربةةرا
عل مسةةةةتود اجتنادات الوطجية ،وعدا توفير النوافع واجقجاب والتععيع وتقدير الزمود م( قبم
ال سللوية القالرة عل التنييد والرنسوبية لدد قاد اتنادات العاا الر برا في اجردن .كرا ان
انةااض فاعلية ال ات لدد الردربي( اثرت عل مستود قدرتمم في و ضا اهداا شة ية عالية
الرسةةتود واسةةترراريتمم في اختيار مماا جديد ويةةعبة وه ا ما اشةةار اليه كم م( ( & Edwin
 Latham,2006و( )Davoren,2014و( )Chebat & Kollias,2000و()Nagy, 2002
في نظرية ت نديد اج هداا بان لياد فاعلية ا ل ات لدد الروظاي( و اجفراد يعد ال ارتااب
مسةةةةةتود الثقة بالجاك والدافعية لانزال وارتااب مسةةةةةتود اجهداا بإنزال اهداا اضةةةةةافية اكثر
يعوبة ،وه ا ما يجلبق عل مدربي العاا الربرا في اجردن.
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عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالس:ال الثاني :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند
مسررتوي الداللة ( )α≤0.05في مسررتوى دوافع االنجاز لدى مدربي العاب المضرررب في االردن
تبعا للمتغيرات التالية (الم:هل العلمي ،الخبرة ،جهة الع مل ،نوع اللعبة ،الدخل الشررررررهري،
العمر)؟
لاجابة ع( السةةةةةعال الثاني تم اسةةةةةتةراج الرتوسةةةةةلات النسةةةةةابية واجننرافات الرعيارية
لرسةةةةةتود دافعية اجنزال تبعا ً لرتغيرات (الرعهم العلري ،الةبر  ،جمة العرم ،نوب اللعبة ،الدخم
الشةةمر  ،العرر) ،جدول ( ،)9وللكشةةل ع( الارو بي( الرتوسةةلات النسةةابية تم تلبيق تنليم
التباي( ( ،)ANOVAوالزداول دناه توض ذلك.
جدول ( :)9الرتوسلات النسابية واجننرافات الرعيارية لرستود دافعية اجنزال تبعا لرتغيرات
الدراسة (ن= .)50
المتغير
الرعهم العلري

سجوات الةبر

جمة العرم

نوب اللعبة

الراتر الشمر م( الزمة
التي يرثلما كردرا

العرر

الفئات

المتوسط الحسابي

ثانوية
دبلوا
بكالوريو
دراسات عليا
م( 1-3
م( 4-5
اكثر م( 5
جامعات
اندية
اتنادات
التجك
الريشة اللالر
كر اللاولة
السكوا
م( 100-200
م( 201-500
كثر م( 500
م( 24-30
م( 31-40
م( 41- 50
اكثر م( 50

3.31
3.26
3.42
3.28
3.40
3.39
3.25
3.20
3.39
3.47
3.27
3.26
3.52
3.13
3.42
3.23
3.42
3.32
3.27
3.45
3.39

االنحراف
المعياري
0.43
0.51
0.58
0.45
0.59
0.49
0.46
0.57
0.42
0.56
0.41
0.59
0.48
0.51
0.44
0.60
0.48
0.71
0.46
0.39
0.51
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يظمر م( الزدول ( )9وجود فرو ظاهرية في متوسلات إجابات فراد عيجة الدراسة عل
مق يا دافع ية اإلن زال ك كم تب عا ً للرتغيرات (الرعهم العلري ،الةبر  ،ج مة الع رم ،نوب اللع بة،
الراتر الشةةةمر  ،العرر) ،وللتعرا عل الدجلة اج ةةةالية لم ه الارو تم تلبيق تنليم التباي(
( )ANOVAوالزدول ( )10يوض ذلك.
جدول ( :)10نتالا تنليم التباي( ( )ANOVAللكشل ع( الارو في مستود دافعية اجنزال
ككم تبعا للرتغيرات (الرعهم العلري ،الةبر  ،جمة العرم ،نوب اللعبة ،الدخم الشمر  ،العرر).
مصدر التبا س
الرعهم العلري
الةبر
جمة العرم
نوب اللعبة
الدخم الشمر م( الزمة التي
يرثلما كردرا
العرر
الةلأ
المجموع المصحح

مجموع
المربعات
0.322
0.614
1.414
2.218

درجات
الحر ة
3
2
2
3

قيمة
متوسط
المربعات ""f
0.422 0.107
1.205 0.307
2.777 0.707
2.904 0.739

داللة ""f
اإلحصائية
0.738
0.310
0.074
0.046

1.346

2

0.673

2.642

0.084

0.522
10.234
15.041

3
35
50

0.174
0.255

0.684

0.567

يظمر م( الزدول ( )21ما يلي:


عدا وجود فرو ذات دجلة ا ةةةةةةالية عجد مسةةةةةةتود الدجلة ( )0.05في مسةةةةةةتود دافعية
اجنزال تععد لرتغيرات (الرعهم العلري ،الةبر  ،جمة العرم ،الدخم الشةةةةةةمر  ،العرر)
يا لم ت م قيم ( )Fال مستود الدجلة اج الية ( .)0.05وتاسر ه ه الجتيزة بان هجاك
ضةةةةعل في مسةةةةتود دوافا اجنزال لدد مدربي العاا الربةةةةرا في اجردن عل اختاا
الرتغيرات الشة ية والوظياية سالاة ال كر وه ا معشر ال ضرور توفير براما مدروسة
ومجظرة م( قبم الرجظرات الرشةةةةةرفة عل رياضةةةةةات العاا الربةةةةةرا في اجردن لتععيع
واسةةةةةةتثار دوافا اجنزال لدد الردربي( ،وكرا اكد (عواد )2012 ،بانه يزر العرم عل
الرالرة بي( قو النوافع سةةةةةةو ا الرادية مجما او الرعجوية الرقدمة م( قبم الرجظرات لتأتي
فاعلية النافع إلشةةةةباب اجات اجنزال التي تعرم عل تععيع واثار السةةةةلوك الرللوا م(
خال قو النافع.



وجود فرو ذات دجلة ا ةةةالية عجد مسةةةتود الدجلة ( )0.05في مسةةةتود دافعية اجنزال
تععد لرتغير (نوب اللعبةةة) يةةا بلغةةت قيم ( )2.904( )Fوبةةدجلةةة ا ةةةةةةةاليةةة (،)0.04
و للتعرا عل مواقا الارو تم تلبيق اختبةةار شةةةةةةيايةةه للرقةةارنةةات البعةةديةةة ()Scheffe
والزدول ( )11يبي( ذلك.
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جدول ( :)11نتالا تلبيق اختبار ( )Scheffeللرقارنات البعدية عل مستود دافعية اجنزال تبعا ً
لرتغير (نوب اللعبة).
نوع اللعبة
التجك
الريشة اللالر
كر اللاولة
السكوا

المتوسطات
الحسابية
3.27
3.26
3.52
3.13

التنس
1

الر شة
الطائرة
0.01
1

كرة
الطاولة
0.25
0.26
1

السكواش
0.14
0.13
*0.39
1

(*) الارو دالة عجد مستود الدجلة (.)0.05

يظمر م( الزدول ( )11ن مواقا الارو في مسةةتود دوافا اجنزال تبعا لرتغير نوب اللعبة
كانت بي( لعبة كر اللاولة برتوسةةط سةةابي ( )3.52ولعبة السةةكوا ( )3.13ل ةةال لعبة كر
اللاولة .ويرك( تاسةةير ذلك للةبرات واجنزالات التي ققما مدربي ه ه اجلعاا عل الرسةةتود
الدولي والشةةمر التي ويةةم اليما بعط الردربي( في تنقيق ذواتمم م( خال تلك اجنزالات مرا
لاد م( دافعيتمم لانزال .والشكم التالي يرثم الارو في دافعية اجنزال تبعا لرتغير نوب اللعبة.

شكل ( :)2الارو في دافعية اجنزال تبعا لرتغير نوب اللعبة.
االستنتاجات
في ضو نتالا الدراسة خلص البا ا ال اجستجتاجات والتوييات التالية:
 .1ان مسةةةةةتود دوافا اجنزال لدد مدربي العاا الربةةةةةرا في اجردن لم ت ةةةةةم للرسةةةةةتود
الرجشود.
 .2ان مسةةةةةةتود دوافا اجنزال لدد مدربي العاا الربةةةةةةرا في اجردن ج تةتلل باختاا
الرعهم العلري والةبر وجمة العرم والراتر الشمر والعرر.
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التوصيات
 ضرور استثار وتوجيه سلوك مدربي العاا الربرا في اجردن م( قبم اداراتمم والعرم.1
 لتععيع،عل اشةةةةةةباب اجاتمم الرادية والرعجوية لتنقيق التوالن في ادالمم لرماا اعرالمم
.الثقة بالجاك واجرتقا برستود دافعيتمم لانزال للجموض برياضات العاا الربرا
 ضةةرور توفير براما للرالرة بي( دوافا مدربي العاا الربةةرا عل اختاا اوضةةاعمم.2
.الوظياية والشة ية وقو النوافع الرقدمة م( قبم اداراتمم للويول ال السلوك الرللوا
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