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ملخص
ھدفت ھذه الدراسة للتعرف إلى دوافع المشاركة في الفرق الرياضية عند الطلبة المتفوقين
رياضيا ً في جامعة اليرموك ،وترتيب ھذه الدوافع تبعا ً ألھميتھا ،كما ھدفت إلى معرفة الفروق
في الدوافع وذلك تبعا ً لمتغير الجنس وطريقة القبول في الجامعة ونوع اللعبة والمستوى الدراسي.
واستخدم المنھج الوصفي ،حيث بلغت عينة الدراسة ) (١٦١طالبا ً وطالبة من الذين يشاركون في
الفرق الرياضية في جامعة اليرموك ،تم تطبيق استبيان خاص بالدوافع وذلك بعد إجراء
المعامالت العلمية من صدق وثبات .وأشارت النتائج إلى أن دوافع المشاركة في الفرق الرياضية
عند أفراد عينة الدراسة تبعا ً ألھميتھا جاءت كما يلي) :اإلنجاز الرياضي ،واللياقة البدنية
والصحية ،والميول الرياضية ،والنفسية ،واالجتماعية ،وتطوير القدرات العقلية والمعرفية،
والمادية والترويحية( ،كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في دوافع
المشاركة لدى أفراد عينة الدارسة تعزى لمتغيرات الجنس وطريقة القبول في الجامعة ونوع
اللعبة والمستوى الدراسي .وتوصي الدراسة بالمحافظة على مستوى الدوافع السائدة عند أفراد
عينة الدراسة ،وتوجيه اھتمام المدربين واإلداريين للتعرف إلى دوافع المشاركة لدى الالعبين
والالعبات واالستفادة منھا في وضع البرامج التدريبية لھم ،والقيام بدراسات مشابھة على الفرق
الرياضية في موضوع الدوافع وفي قطاعات أخرى مثل الجامعات واألندية والمدارس.
Abstract
The present study has aimed at identifying the motives of elite
student athletes behind participating in sport teams at Yarmouk
University, and the order of those motives according to their significance.
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It also aimed at pin pointing the differences in motives in reference to
gender, method of matriculation, game type, and academic level. The
researchers used a descriptive approach and the sample participating in
sport teams at Yarmouk University consisted of 161 male and female
students. He also administered a motive- related questionnaire after
checking the validity and reliability of the scientific processing
procedures. The findings indicate that the order of significance of
motives by the sample was as follows: (athletic accomplishment,
physical and hygienic fitness, athletic, psychological and social in
clinations, and developing mental, cognitive, tangible and recreational
capabilities). They also indicate no statistically significant differences in
the participation motives by the sample ascribed to the variables of
gender, method of matriculation, game type, and academic level. Finally,
the researchers recommends the following: (1) maintaining the motive
level common to the sample, (2) directing the attention of coaches and
administrators to identifying the motives of participation on the part of
male and female players, and utilizing them in designing training
programs for them, and (3) making similar studies on sport teams
regarding motives in other sectors like universities, clubs, and schools.
المقدمة وأھمية الدارسة
تس عى معظ م ال دول إل ى ت وفير اكب ر ق در ممك ن م ن الف رص العلمي ة والثقافي ة والفني ة
 وذل ك بھ دف الكش ف ع ن طاق اتھم وإمكان اتھم وإيج اد الس بل والط رق الت ي،والرياضية ألبنائھ ا
 وتعتب ر الجامع ات م ن أفض ل،تعمل على توجيھھا للوصول بھا للمستوى األفضل لخدمة ال وطن
المؤسس ات الت ي ت وفر لش ريحة كبي رة م ن أبن اء المجتم ع فرص ا ً عدي دة ف ي المج االت العلمي ة
.والثقافية والرياضية
 وأبن اء ش مال،وجاء تأسيس جامعة اليرموك استجابة لحاجات أبناء المجتمع األردني عام ة
 حي ث تس عى الجامع ة، لطلب المزيد من عل وم المعرف ة ف ي ش تى مي ادين الحي اة،األردن خاصة
إلى تحقيق أھدافھا في إعداد الطلبة المتخصصين عن طريق تزويدھم بالمع ارف العلمي ة النظري ة
 باإلضافة إل ى العدي د م ن الب رامج األخ رى والت ي تس ھم ب دورھا ف ي تنمي ة،والمھارات التطبيقية
.(٢١  ص،١٩٨٤ ، )عويس،شخصية الطالب الجامعي
وقام المسؤولون في جامعة اليرموك بإنشاء عدة وحدات إدارية تقوم بإعداد وتقديم البرامج
 ومن ھذه الوحدات دائرة، أو رياضية، أو اجتماعية، أو ثقافية، سواء كانت فنية،المختلفة
 ولديھا الفرق الجامعية،النشاط الرياضي التي تقدم العديد من البرامج الرياضية لطالب الجامعة
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في مختلف األلعاب الرياضية ،والتي تضم الطلبة الذين تؤھلھم إمكاناتھم البدنية والفنية
لالنضمام لھذه الفرق ،واعتمدت الجامعة الئحة التفوق الرياضي لتعزيز فرقھا بالعبين مميزين،
وتسعى دائرة النشاط الرياضي لرفع المستوى الرياضي لالعبيھا ،حيث أنھا تقوم بتوفير
األدوات والمالعب الالزمة والمدربين المتخصصين وذلك بھدف اإلنجاز والفوز بالبطوالت
الجامعية.
وھن ا ال ب د م ن التأكي د عل ى دور العوام ل النفس ية ف ي العملي ة التدريبي ة واإلع داد المتكام ل
لالعبين ،حيث تلعب العوامل النفسية دوراً مھما ً للنجاح في األلعاب والفعاليات الرياض ية ،وم ن
العوام ل النفس ية الھام ة ف ي اإلنج از الرياض ي الدافعي ة  ،Motivationحي ث يش ير )ع الوي،
 ،(١٩٩٤إل ى أن ه يج ب عل ى الم دربين الرياض يين أن يكون وا عل ى معرف ة ب دوافع العب يھم وأن
يعمل وا عل ى اس تثارة ھ ذه ال دوافع لح ثھم عل ى ب ذل أقص ى جھ د واالرتق اء بامكان اتھم وق دراتھم
للوصول إلى أعلى المستويات الرياضية.
ولل دوافع دور رئيس ي ف ي توج ه األف راد نح و ألع اب معين ة ،حي ث يش ير )حام د،١٩٨٢ ،
ص (٤٥إل ى أن ال دوافع تلع ب دوراً ھام ا ً ف ي توجي ه الس لوك اإلنس اني ،ويؤك د عل ى ذل ك
) ،(Kamlesh, 1983 ,p34حي ث أن ال دوافع تعط ي طاق ة جدي دة لألجھ زة العض وية وتوج ه
السلوك وتحدد وتختار االستجابة المناسبة التي تس اعد األجھ زة العض وية عل ى اس تعادة توازنھ ا،
ويش ير  (Smith, 1997 p54),إل ى أن ال دافع االجتم اعي يعتب ر م ن ال دوافع الھام ة لممارس ة
األلعاب الرياضية وبخاصة عند جماعة األصدقاء في مرحلة المراھقة.
ونظ راً ألھمي ة ال دوافع ف ي المج ال الرياض ي فق د ت م القي ام بھ ذه الدراس ة لمعرف ة دواف ع
المشاركة عند الطلبة المتفوقين رياضيا ً في جامعة اليرموك )العب ي الف رق لجامعي ة( ،باإلض افة
إل ى ذل ك فإنھ ا تتن اول الطلب ة المقب ولين ض من الئح ة التف وق الرياض ي للتع رف عل ى دوافعھ م
ومقارنتھ ا م ع دواف ع الطلب ة ال ذين يش اركون ف ي الف رق الرياض ية ولك نھم قبل وا بطريق ة أخ رى
)خارج الئحة التفوق الرياضي( ويمكن إجمال أھمية ھذه الدراسة بأنھا:
 تسعى للتعرف إلى دوافع المشاركة في الف رق الرياض ية عن د الطلب ة المتف وقين رياض يا ً ف يجامعة اليرموك.
 تظھ ر أھميتھ ا ل دى الطلب ة المتف وقين رياض يا ً والحاج ات الت ي يس عون إل ى إش باعھا والت يتسھم بالتالي في استمرارية مشاركتھم الرياضية ورفع مستوياتھم وقدراتھم.
وق د تع ود ھ ذه الدارس ة بالفائ دة عل ى المش رفين والم دربين ف ي دائ رة النش اط الرياض ي ف ي
جامع ة اليرم وك والجامع ات األردني ة ،وذل ك بع د التع رف إل ى دواف ع المش اركة ف ي الف رق
الرياضية عند الالعبين والالعبات عند وضع البرامج ،والخطط الخاصة بالنشاط الرياضي.
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مشكلة الدراسة
إن االھتمام بالرياضة يعد أحد األھداف التي تسعى الدول إلى تحقيقھا ،وأن االھتمام
بالتفوق الرياضي والمتفوقين رياضيا ً ھو أحد ركائز العمل الناجح للمسؤولين عن الرياضة
والشباب ،حيث أصبحت الرياضة وجھا ً من أوجه التقدم والحضارة في العصر الحديث) .مھدي
وحبيب ،١٩٩٨ ،ص .(٢٢١
وتأتي ھذه الدراسة التي تبحث في دوافع المش اركة ف ي الف رق الجامعي ة لتلق ي الض وء عل ى
شريحة من الالعبين المتفوقين رياضيا ً باإلضافة إل ى التع رف عل ى ال دوافع الحقيقي ة ل دى ھ ؤالء
الالعبين للمشاركة في الفرق الرياضية وبالتالي العم ل عل ى تحقي ق ھ ذه ال دوافع واالس تفادة منھ ا
م ن قب ل المش رفين والم دربين الق ائمين عل ى ھ ذه الف رق ،ذل ك عن د وض ع الب رامج الرياض ية
واإلعداد للمنافسات ،حيث تلعب الدوافع دوراً مھما ً في عملية اإلعداد النفسي للرياضيين ،وحث
الالعبين على بذل المزيد من الجھد سوا ًء في التدريبات ،أو أثناء المنافسة.
ويؤكد راتب ) ،١٩٩٠ص  (١٩أن ال دوافع تمث ل أھمي ة أكي دة للمرب ي الرياض ي والالع ب
على حد س واء ،ألنھ ا تع ين الم درب ،وتس اعد الالع ب ف ي اإلجاب ة ع ن بع ض التس اؤالت الت ي
تمثل قيمة النجاح لعملية التدريب الرياضي.
وباإلضافة إلى ذلك فإنه من خالل احتكاك الباحثين بالعديد من الطلبة المشاركين في الفرق
الرياضية ،ومنھم الطلبة المقبولين ضمن الئحة التفوق الرياضي أو المقبولين بطريقة أخرى فقد
تم طرح التساؤل التالي ھل تختلف دوافع ھؤالء الطلبة باختالف نظام القبول في الجامعة،
بمعنى ھل من الممكن أن تكون دوافع الطلبة المقبولين ضمن الئحة التفوق الرياضي ،أفضل من
دوافع الطلبة المقبولين بطريقة أخرى أو العكس ،وأيضا فإنه من خالل إطالع الباحثين على
بعض الدراسات السابقة في موضوع الدوافع كان من إحدى توصياتھا إجراء دراسات مشابھة
تتضمن األلعاب الفردية والجماعية
أھداف الدارسة
تسعى ھذه الدراسة إلى تحقيق األھداف التالية:
 .١التعرف إلى دوافع المشاركة في الفرق الرياضية عن د الطلب ة المتف وقين رياض يا ً ف ي جامع ة
اليرموك ،وترتيب ھذه الدوافع تبعا ً ألھميتھا.
 .٢التعرف إلى الفروق في دوافع المشاركة في الف رق الرياض ية ب ين أف راد عين ة الدراس ة تبع ا ً
لمتغيرات الجنس ونظام القبول في الجامعة ونوع اللعبة والمستوى الدراسي.
تساؤالت الدارسة
 .١ما ھي دواف ع المش اركة ف ي الف رق الرياض ية وترتيبھ ا تبع ا ً ألھميتھ ا عن د الطلب ة المتف وقين
رياضيا ً في جامعة اليرموك؟
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 .٢ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائية في دوافع المشاركة في الفرق الرياض ية تع زى للج نس
)ذكور ،إناث(.؟
 .٣ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائية في دوافع المش اركة ف ي الف رق الرياض ية تع زى لنظ ام
القبول في الجامعة ) تفوق رياضي ،طريقة أخرى(.؟
 .٤ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائية في دواف ع المش اركة ف ي الف رق الرياض ية تع زى لن وع
اللعبة )فردية ،جماعية(.؟
 .٥ھ ل ھن اك ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي دواف ع المش اركة ف ي الف رق الرياض ية تع زى
للمستوى الدراسي )سنة أولى ،ثانية ،ثالثة ،رابعة(.؟
محددات الدراسة
 .١اقتص رت ھ ذه الدارس ة عل ى الالعب ين والالعب ات المش اركين ف ي الف رق الرياض ية التابع ة
لدائرة النشاط الرياضي في جامعة اليرموك.
 .٢اقتصرت ھذه الدارسة على األلعاب التالية:
أ.

ألع اب فردي ة :الع اب ق وى )ذك ور -إن اث( الكراتي ة )ذك ور -إن اث( ،الريش ة الط ائرة
)ذك ور – إن اث( ،الت نس األرض ي )ذك ور -إن اث( ،ك رة الطاول ة )ذك ور -إن اث(،
التايكوندو )ذكور(.

ب .ألع اب جماعي ة :ك رة الي د )ذك ور -إن اث( ،ك رة الط ائرة )ذك ور -إن اث( ،ك رة الس لة
)ذكور -إناث( ،كرة القدم )ذكور(.
 .٣تم إجراء ھذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي .2003-2002
 .٤ترتبط نتائج ھذه الدراسة بخصائص االستبيان المستخدم فيھا.
مصطلحات الدارسة
وردت في الدراسة عدة مصطلحات تم تعريفھا إجرائيا كما يلي:
الطلب ة المتفوق ون رياض يا ً* :جمي ع الالعب ين والالعب ات المش اركين ف ي الف رق الرياض ية
التابعة لدائرة النشاط الرياضي في جامعة اليرموك.
نظام القبول في الجامعة :ھ ي الطريق ة الت ي م ن خاللھ ا حص ل الطال ب عل ى مقع د دراس ي
جامعي ،وقسمت إلى قسمين.
أ.

تفوق رياض ي :ھ ذا المص طلح يش ير إل ى الطلب ة المش اركين ف ي الف رق الرياض ية ،وال ذين
قبلوا في الجامعة ضمن الئحة التفوق الرياضي.
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ب .طريق ة أخ رى :ھ ذا المص طلح يش ير إل ى الطلب ة المش اركين ف ي الف رق الرياض ية ،وال ذين
قبلوا في الجامعة بطرق مختلفة وخارج الئحة التفوق الرياضي.
ال دوافع :الق وى أو األس باب الت ي تعم ل عل ى توجي ه س لوك الف رد للمش اركة ف ي الف رق
الرياضية الجامعية ،وذلك سواء كانت داخلية أو خارجية
الدراسات السابقة
أ.

الدراسات التي أجريت في البيئة العربية

أجرى أبو الكشك ) (٢٠٠٠دراسة ھدفت للتعرف إلى دواف ع ط الب كلي ة التربي ة الرياض ية
بجامع ة اليرم وك نح و تعل م مھ ارات الجمب از وإل ى معرف ة الف روق ف ي مس تويات الدافعي ة تبع ا ً
لمتغي ر الج نس والمرحل ة الدراس ية والفئ ة العمري ة ،واعتم د الباح ث الم نھج الوص في إلج راء
دراسته ،حيث استخدم استبيان ) (S.M.Sمقياس دوافع األلعاب الرياض ية الم أخوذة ع ن )بليتي ر
وآخرون١٩٩٥ Pelletier et, al ،؛ والوديان (١٩٩٩ ،تكونت عين ة البح ث م ن ) (٧٩طال ب
وطالبة اختيروا عش وائيا ً م ن الط الب المس جلين ف ي مس اقات الجمب از ،وأش ارت النت ائج إل ى أن
دوافع المعرفة ودوافع اإلحساس بمشاعر جميلة ھي األھم بالنسبة إلفراد عينة الدراسة ،وإلى انه
ال يوج د ف روق دال ة إحص ائيا ف ي مس تويات الدافعي ة وذل ك بالنس بة لمتغي ر الج نس والمرحل ة
الدراسية والفئة العمرية
وقام أبو عريضة وآخرون ) (١٩٩٩بدراسة ھدفت إلى التعرف على دوافع ممارسة النش اط
الرياضي عند طلبة جامعة النجاح الوطنية وترتيب ھذه الدوافع تبع ا ً لدرج ة أھميتھ ا ،كم ا ھ دفت
الدراسة أيضا ً إل ى إج راء مقارن ات ف ي ھ ذه ال دوافع تبع ا ً لمتغي ري الج نس والممارس ة الرياض ية
والتفاع ل بينھم ا ،واس تخدم الب احثون الم نھج الوص في إلج راء الدراس ة واالس تبيان ال ذي بن اه
)الس وطري (١٩٩٢ ،لقي اس دواف ع ممارس ة األنش طة الرياض ية ،وتكون ت عين ة الدراس ة م ن
) (٧٨٥فرداً منھم ) (٤٩٣ذكور و ) (٢٩٢إناث ومنھم ) (٣٤٦مم ارس و ) (٤٣٩غي ر مم ارس
وأظھرت النتائج أن دواف ع الط الب لممارس ة األنش طة الرياض ية حس ب أھميتھ ا كان ت كم ا يل ي:
)دوافع اللياقة البدنية والصحية ،دوافع الميول الرياضية ،دوافع القدرات العقلي ة ،دواف ع التف وق
الرياض ي ،دواف ع نفس ية ،دواف ع اجتماعي ة وأخي راً دواف ع الب رامج والتس ھيالت( .كم ا أش ارت
النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحص ائيا ً تبع ا ً لمتغي ر الج نس والتفاع ل ب ين الج نس والممارس ة
الرياض ية وإل ى وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين الطلب ة الممارس ين وغي ر الممارس ين
لألنشطة الرياضية وكانت الفروق لصالح الطلبة الممارسين.
ق ام الودي ان والودي ان ) (١٩٩٩بدراس ة ھ دفت إل ى تحلي ل دواف ع الطلب ة نح و تعل م الس باحة
ومعرفة ما إذا ك ان ھن اك ت أثيرات لمتغي رات الج نس والمراح ل الدراس ية والفئ ات العمري ة عل ى
مستويات دافعيتھم تجاه تعلم السباحة ،وبلغت عينة الدراسة ) (٨٨طالب وطالبه م ن ط الب كلي ة
التربية الرياض ية ف ي جامع ة اليرم وك ،وت م اس تخدام اس تبيان ) (S.M.Sمقي اس دواف ع األلع اب
الرياضية المأخوذة عن بليتير وآخرون ) ،Pelletier et al (1995وأش ارت نت ائج الدراس ة إل ى
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ٢٠٠٦ (١) ٢٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أن دوافع االحساس بمشاعر جميلة ودوافع المعرفة ودوافع اإلنجاز ھي األھم بالنسبة ألفراد عينة
الدراسة ،كما أشارت النت ائج إل ى ع دم وج ود ف روق دال ة احص ائيا ً ب ين مس تويات دافعي ة ال ذكور
واالناث نحو تعل م الس باحة ،وك ذلك ع دم وج ود ف روق دال ة احص ائيا ً ب ين مس تويات دافعي ة عين ة
الدراسة تعزى للفروق في فئاتھم العمرية ومراحلھم الدراسية.
أجرى البار ) (١٩٩٩دراسة ھدفت إلى التعرف على أھم دوافع ممارس ة لعب ة ك رة الطاول ة
في االندية السعودية وھدفت أيضا ً إلى التعرف على الفروق في دواف ع الممارس ة تبع ا ً للمتغي رات
التالي ة :تص نيف الممارس ة والعم ر الزمن ي ومس توى المش اركة والمؤھ ل العلم ي وع دد س نوات
الممارسة ،واتب ع الباح ث الم نھج الوص في مس تخدما ً االس تبيان ك أداة لجم ع المعلوم ات وتكون ت
عينة الدراسة م ن ) (٣٠٠٠الع ب م ن العب ي أندي ة ال درجتين الممت ازة واألول ى وأوائ ل الدرج ة
الثانية .وأظھرت النت ائج أن دواف ع النج اح واإلنج از ودواف ع الص داقة والعالق ات االجتماعي ة ھ و
األھم بالنسبة ألفراد عينة الدراسة ،بينما كانت دوافع المكاسب المادية والمعنوية ودوافع الموافقة
االجتماعي ة ھ ي األق ل أھمي ة ،كم ا أش ارت النت ائج إل ى وج ود ف روق دال ة إحص ائيا ف ي دواف ع
الممارسة تبعا ً لمتغير العمر الزمني ومستوى المشاركة والمؤھل العلمي وعدد سنوات الممارسة.
ق ام س عادة ) (١٩٩٨بدراس ة ھ دفت إل ى التع رف عل ى دواف ع ممارس ة لعب ة ك رة الي د ل دى
العبي أندية الدرجة األول ى والثاني ة ف ي األردن ،وذل ك تبع ا ً لمتغي رات الدرج ة والعم ر والخب رة
والمنطق ة الجغرافي ة ومرك ز اللع ب ،واتب ع الباح ث الم نھج الوص في إلج راء دراس ته واس تخدم
االس تبيان ك أداة لجم ع المعلوم ات ،وبلغ ت عين ة الدراس ة ) (١٤٧العب ا ً اختي روا عش وائيا ً،
وأشارت نتائج الدراس ة إل ى وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي دواف ع الممارس ة تبع ا ً لمتغي ر
الدرجة ولصالح العبي أندية الدرجة األولى ،وتبعا ً لمتغير العمر ولصالح الالعبين األق ل عم راً،
وتبع ا ً لمتغي ر الخب رة ولص الح الالعب ين األق ل خب رة ،وتبع ا ً لمتغي ر المنطق ة الجغرافي ة ولص الح
العبي الشمال في الدوافع االجتماعية والدوافع المھنية ولصالح العبي الوسط ف ي ال دوافع المادي ة
ودوافع اللياقة البدنية ،وأما بالنس بة لمتغي ر مرك ز اللع ب فق د أظھ رت النت ائج ع دم وج ود ف روق
ذات داللة إحصائية ما بين مراكز اللعب المختلفة.
وقد قام ذيابات وأديب ) (١٩٩٧بدراسة استھدفت التعرف إلى أھ م دواف ع العب ي ك رة الق دم
ف ي األردن لل درجات األول ى والثاني ة والثالث ة وم نھم الناش ئين وك ذلك ھ دفت ھ ذه الدراس ة إل ى
التعرف على الفروق ف ي دواف ع الالعب ين تعب ا ً لمتغي ر العم ر والخب رة وال دخل والمؤھ ل العلم ي،
واعتم د الباحث ان االس تبيان ك أداة لجم ع البيان ات حي ث اش تملت عل ى س تة مج االت و) (٤٠فق رة
تعك س دواف ع ممارس ة ك رة الق دم ف ي األردن ،وبل غ حج م عين ة الدراس ة ) (٢٧٥العب ا ً اختي روا
عشوائيا ً ،ومن أھم النتائج التي خرجت بھا الدراسة أن ال دوافع البدني ة والفني ة ھ ي األكث ر أھمي ة
لمختلف الدرجات بينما كانت الدوافع االجتماعية والمھني ة واالقتص ادية ھ ي األق ل أھمي ة بالنس بة
ألف راد عين ة الدراس ة م ن مختل ف ال درجات ،كم ا وأظھ رت النت ائج وج ود ف روق ذات دالل ة
إحصائية في الدوافع ألفراد عين ة البح ث تبع ا ً لمتغي ر العم ر والخب رة والمؤھ ل العلم ي وال يوج د
فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لمتغير الدخل.
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كم ا ق ام الش لعوط ) (١٩٩٤بدراس ة ،ھ دفت إل ى التع رف عل ى دواف ع ممارس ة األنش طة
الرياض ية ل دى الالعب ين المع وقين حركي ا ً ف ي األردن ،واتب ع الباح ث الم نھج الوص في إلج راء
دراسته مستخدما ً االستبيان كأداة لجمع البيانات ،حي ث تكون ت عين ة الدراس ة م ن ) (١٠٦الع ب
والعب ة م ن العب ي األندي ة المنتس بة لالتح اد األردن ي لرياض ية المع وقين ،وأظھ رت النت ائج أن
ھناك درجة دافعية كبيرة على المجاالت الكلية للدراس ة حي ث وص ل متوس ط النس ب المئوي ة إل ى
) (%٧٣.٧٨وكان ترتيب الدوافع نحو ممارسة األنشطة الرياضية لدى افراد عينة البح ث حس ب
أھميتھا كما يلي-:
)دوافع عقلية ،دوافع اللياقة البدنية والصحية والحركية ،دوافع الس مات الخلقي ة واإلرادي ة،
دوافع ترويحية ،دوافع اجتماعية ،دوافع الميول الرياضية ،دوافع نفسية ،دوافع مھني ة ،دواف ع
فنية(.
أج رى الرط روط ) (١٩٩٤دراس ة ھ دفت إل ى معرف ة دواف ع ممارس ة النش اط الب دني ل دى
المش اركين ف ي مراك ز اللياق ة البدني ة ف ي األردن ،ومعرف ة اث ر المتغي رات التالي ة) :الج نس
والمؤھ ل األك اديمي والحال ة االجتماعي ة والعم ر وع دد م رات الممارس ة األس بوعية واس تمرار
الممارس ة( عل ى دواف ع ممارس ة النش اط الب دني ل دى المش اركين ،وتكون ت عين ة الدراس ة م ن
) (٥٣٤مشاركا ً ومشاركة من مختلف مراكز اللياقة البدني ة ف ي األردن ،واعتم د الباح ث الم نھج
الوصفي إلجراء دراستة مستخدما ً االستبيان كأداة لجمع البيانات ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن
دوافع اللياقة البدنية والصحية ھي األھ م بالنس بة ألف راد عين ة الدراس ة فيم ا كان ت دواف ع الس مات
األخالقية واإلرادية ھي األقل أھمية بالنسبة لھم ،وتوصلت النت ائج أيض ا إل ى ع دم وج ود ف روق
ذات دالل ة إحص ائية ف ي دواف ع الممارس ة تع زى لمتغي ري الج نس وع دد م رات الممارس ة
األس بوعية ،بينم ا كان ت ھن اك فروق ا ً دال ة احص ائيا ً تبع ا ً لمتغي ر المؤھ ل األك اديمي والحال ة
االجتماعية والعمر واالستمرار في النشاط.
ف ي دراس ة الس وطري ) (١٩٩٢حي ث ك ان الھ دف التع رف إل ى دواف ع ممارس ة النش اط
الرياضي لدى طلب ة الجامع ة األردني ة ،وإج راء مقارن ة ف ي ھ ذه ال دوافع تبع ا ً لمتغي رات الج نس
ونوع الكلية والممارسة الرياض ية والمس توى الدراس ي ،واتب ع الباح ث الم نھج الوص في إلج راء
دراسته مستخدما ً االستبيان كأداة لجمع البيانات ح ول أف راد عين ة الدراس ة والب الغ ع ددھا )(٨٠٢
طال ب وطالب ه اختي روا بالطريق ة العش وائية ،وأش ارت النت ائج إل ى أن مس توى دواف ع ممارس ة
النشاط الرياضي على المجاالت مجتمعه جاء مھما ً وكان ترتيب الدوافع حسب أھميتھا كما يلي:
)اللياق ة البدني ة والص حية ،المي ول الرياض ية ،المج ال النفس ي ،الق درات العقلي ة ،المج ال
االجتماعي ،التفوق الرياضي ،البرامج والتسھيالت( ،كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات
داللة إحصائية في الدوافع تبعا ً لمتغي ر الج نس والممارس ة الرياض ية وع دم وجودھ ا تبع ا ً لمتغي ر
المستوى الدراسي ونوع الكلية.
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ب .الدراسات التي أجريت في البيئة األجنبية
أج رى وينب رج وآخ رون ) (Weinberg et, al 2000دراس ة ھ دفت إل ى مقارن ة دافعي ة
مش اركة الش باب ف ي الرياض ة التنافس ية مقاب ل النش اط الب دني ،وذل ك باس تخدام مجموع ة م ن
المتغيرات المستقلة وھي الثقاف ة ومس تويات النش اط الب دني المق يم ذاتي ا ً والج نس ،وتكون ت عين ة
الدراس ة م ن ) (١٤٧٢ف رداً م نھم ) (٨٢٢ذك ور و) (٦٥٠ان اث حي ث اختي روا م ن ث الث دول،
واس تخدم ف ي ھ ذه الدراس ة ثالث ة مق اييس لتحدي د مق دار وتك رار المش اركة باإلض افة إل ى درج ة
دافعي ة المش اركة ف ي الرياض ية التنافس ية والنش اط الب دني ،وأش ارت نت ائج الدراس ة إل ى وج ود
اس تقرار عب ر الثقاف ات ف ي العوام ل الت ي تص ف ال دوافع التنافس ية وھ ي التن افس ،الجان ب
االجتم اعي وال تخلص م ن الطاق ة ،اللياق ة واالس تمتاع ،وأخي را العم ل ب روح الفري ق ،وف ي
العوامل التي تصف دوافع النشاط البدني وھي الدوافع الداخلية ،الدوافع الخارجية واللياقة البدني ة
والتخلص من الطاقة .كما أشارت النتائج إلى وجود فروق إحصائية في دوافع الرياض ة التنافس ية
ودوافع النشاط البدني بالنسبة للمتغيرات المستقلة الثالث.
ق ام كول ت وآخ رون ) (Kolt et, al 1999بدراس ة ھ دفت إل ى بح ث دواف ع المش اركة ف ي
رياضة الشباب ،وتم التركيز على رياضة الجمب از ،وتكون ت عين ة الدراس ة م ن ) (٧٠١الع ب
جمب از حي ث بل غ متوس ط أعم ارھم ) (١٠.٦س نة واختي روا م ن خمس ة دول ،واس تخدم اس تبيان
دافعي ة المش اركة ال ذي بن اه ج ل وآخ رون  Gill et alع ام ) ،(١٩٨٣وب ين التحلي ل الع املي
لمكون ات المقي اس العوام ل الس بعة اآلتي ة :الفري ق واالنتم اء ،الش ھرة وال تخلص م ن الطاق ة،
التح دي واالس تمتاع ،متنوع ات ،تط وير المھ ارات ،اإلنج از وأخي را دواف ع اإلدراك واإلث ارة،
كما أشارت النتائج إلى وجود فروق إحصائية بالنسبة لجميع العوامل السبعة ،وكان ھن اك ف روق
ف ي مس توى الدافعي ة للمش اركة حي ث كان ت ھ ذه الف روق تتف ق م ع الت أثيرات الثقافي ة العام ة لك ل
دولة ،وتضمنت ھ ذه النت ائج تطبيق ات لتط وير ب رامج مناس بة لتش جيع زي ادة المش اركة ف ي لعب ة
الجمباز.
أجرى ريان ) (Ryan,1999دراسة ھدفت إلى بحث األھمي ة النس بية لنظ ريتين س لوكيتين-
ھما الترتيب الھرمي للحاجات وفق نظرية )ماسلو( ونظرية البحث عن اإلحس اس )زكورم ان( -
ف ي مج ال الدافعي ة للمش اركة ف ي األلع اب الرياض ية الخط رة ب ين مجموع ة م ن الش باب ،وت م
التركيز على ألعاب التزلج على الثلج كألعاب خطرة ،وتكون ت عين ة الدراس ة م ن ) (٢٦٦طال ب
م ن ط الب الم دارس الثانوي ة ،حي ث طبق ت عل يھم اس تبيانات لتق دير س لوكھم ،وإدراكھ م،
ومعرفتھم المرتبطة بألعاب التزلج والمشاركة في األلعاب والنشاطات األخرى ،وأشارت النت ائج
إل ى أن ارتب اط العناص ر ف ي كلت ا النظ ريتين ك ان مھم ا ً ف ي دواف ع المش اركة عل ى ال رغم م ن أن
الفقرات المرتبطة بھرم ماسلو تنبأت بشكل افضل عن المشاركة في التزلج.
ق ام الن دو ) (Landow, 1997بدراس ة ھ دفت إل ى بح ث العالق ة ب ين التوج ه الشخص ي
للطالب الرياضيين نحو الدراسة الجامعية ون وع اللعب ة ودواف ع المش اركة ف ي النش اط الرياض ي،
وتخصيص ا ً أراد الباح ث دراس ة ال دوافع كوس يلة م ؤثرة عل ى العالق ة ب ين المش اركة الرياض ية
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والتوجه الشخصي للدراسة الجامعية ،تكونت عينة الدراس ة م ن ) (١٢٤مش اركا ً أللع اب تتطل ب
االحتكاك البدني ،واإلثارة واالنفعال ،وألعاب تتطل ب الجھ د الشخص ي ،وت م تحدي د ألع اب ك رة
الس لة ،ك رة الق دم ،ال ركض لمس افات طويل ة ،ك رة الق دم األمريكي ة ،واعتم د الباح ث الم نھج
الوص في بأس لوب الدراس ات التحليلي ة إلج راء دراس ته ،مس تخدما ً االس تبيان ك أداة لجم ع
المعلومات.
وأشارت النت ائج إل ى ع دم وج ود أي ف روق ف ي دواف ع المش اركة ف ي النش اط الرياض ي ب ين
األلعاب قيد الدراسة ،باإلضافة إلى عدم وجود أي ة م ؤثرات يمك ن االعتم اد عليھ ا ح ول الدافعي ة
كوس يلة م ؤثرة عل ى العالق ة ب ين مزاول ة النش اط الرياض ي والتوج ه الشخص ي نح و الدراس ة
الجامعية ،كما أشارت النتائج إلى أن ممارسي األلعاب التي تتصف باالحتك اك الب دني ق د س جلت
مستوى عالي في االختبارات البدنية واالنفعالية واالجتماعية.
وأج رى وان ج وف ايز -بيورنس تال ) (Wagn and Wiese- Bjornstal , 1997دراس ة
ھدفت إلى مقارنة دوافع المشاركة الرياضية للشباب واللذين ينتمون لنوعين من المدارس:
أ.

م دارس رياض ية ل ديھا وق ت إض افي لممارس ة الرياض ية حي ث يت درب الط الب م ن أج ل
تنافس النخبة الرياضية كجزء من يومھم المدرسي.

ب .المدارس العادية.
وتكونت عينة الدراسة من ) (٤٦٥شابا ً منھم ) (٢٠٨ف ي الم دارس الرياض ية و ) (٢٥٧ف ي
الم دارس العادي ة وك ان م نھم ) (٢٦١م ن ال ذكور و ) (٢٠٤م ن اإلن اث وبل غ متوس ط أعم ارھم
) (١٥.٦سنة ،واستخدم استبيان دافعية المشاركة ال ذي بن اه ج ل وآخ رون )(Gill et al 1983
وذلك بعد تعديله كما أجاب المفحوصون على اس تبيان ديم وغرافي ،وأش ارت النت ائج إل ى وج ود
الدوافع اآلتية:
)الكفاءة والتنافس ،المتعة واإلث ارة ،توج ه الفري ق ،اللياق ة البدني ة ،ال تخلص م ن الطاق ة،
النش اط االجتم اعي ،الص داقة ،المس اعي المھني ة المس تقبلية ،الت أثير األس رى .وأخي راً دواف ع
اإلنج از والمكاف آت ،كم ا أش ارت النت ائج إل ى وج ود ف روق دال ة إحص ائيا ً ف ي دواف ع الط الب
للمشاركة في النشاطات الرياضية وذلك تبعا ً لمتغيرات نوع المدرسة والجنس وكانت ھذه الفروق
لصالح المدارس الرياضية واإلناث.
أج رى ج اومتون ) (Chauemton ,1996دراس ة لبح ث العالق ة ب ين اتجاھ ات األھ داف
وم دى اس تيعاب مفھ وم المنافس ة والقل ق ل دى العب ي الت نس وعالقتھ ا بال دوافع الداخلي ة لھ م،
وتكونت عينة الدراسة من ) (٣١٩العبا ً والعبة تراوحت أعمارھم ما بين ) (١٦-١١سنة ،حيث
خض ع جمي ع أف راد عين ة الدراس ة الختب ار الھ دف الم رتبط بالتوج ه ال داخلي الخ اص بالمنافس ة
لرياضة التنس ،وكذلك الختبار قلق الحالة وقلق الس مة قب ل خ وض التن افس ،وت م أيض ا ً حس اب
الت أثيرات الس لبية واإليجابي ة والدافعي ة الداخلي ة ،وأش ارت النت ائج إل ى ع دم وج ود ف روق دال ة
إحص ائيا ً لمتغي رات التن افس واتجاھ ات األھ داف وال دوافع بالنس بة لإلن اث ،ف ي ح ين ان ه ھن اك
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فروقا ً في متغيرات الدراسة لصالح الذكور في التوج ه ال داخلي المتعل ق بأھ داف المنافس ة للت نس،
كما تبين أن الدوافع الداخلية لالعبين أثناء الفوز والخسارة لم تتمكن من توض يح التنب ؤ ف ي الف وز
أو الخسارة عند القلق وقبل المنافسة.
يتبين من مراجعة الدراس ات والبح وث الس ابقة أنھ ا ھ دفت ف ي غالبيتھ ا للتع رف إل ى دواف ع
ممارسة النشاط الرياضي بأشكالھا ومستوياتھا المختلفة ،وأوضحت ھذه الدراسات أھمية الدوافع
وارتباطھا بالنشاط الرياضي ،ودورھا عند إشباعھا في استمرارية ممارس ة األنش طة الرياض ية،
ويؤكد ھذا مجدداً على أھمية دراسة الدوافع لدى المشاركين في األنشطة والفعاليات الرياضية.
اجراءات الدراسة
منھج الدراسة
استخدم المنھج الوصفي بأسلوب الدراسات المس حية بإجراءاتھ ا وخطواتھ ا وذل ك لمناس بتھا
وطبيعة ھذه الدارسة.
مجتمع الدراسة
تكون المجتمع الكلي للدراسة من جميع الالعبين والالعبات المشاركين في الفرق الرياض ية
في جامعة اليرموك والمسجلين رسميا ً في سجالت دائرة النشاط الرياضي في الجامع ة ،وق د بل غ
ع دد أف راد المجتم ع الكل ي ) (١٧٥العب ا ً والعب ة ،مقس مين إل ى ) (١١٥الع ب و) (٦٠العب ة،
والجدول رقم ) (١يوضح توزيع أفراد مجتمع الدراسة.
جدول ) :(١توزيع أفراد مجتمع الدراسة
ذكر

أنثى

المجموع

العدد

١١٥

٦٠

١٧٥

النسبة المئوية

%٦٥.٧

%٣٤.٣

%١٠٠

عينة الدراسة
تم استخدام أسلوب الحصر الشامل في تحديد أفراد عينة الدراسة ،وذلك من خ الل مراجع ة
الوثائق والسجالت الرسمية الموج ودة ف ي دائ رة النش اط الرياض ي جامع ة اليرم وك ،وت م خ الل
الفصل الدارسي الثاني من العام الدراسي  ،٢٠٠٣ /٢٠٠٢وعليه فإن عين ة الدراس ة تمث ل جمي ع
أف راد المجتم ع الكل ي للدراس ة ،وذل ك نظ راً لص غر حج م المجتم ع ،وق د بل غ ع دد أف راد العين ة
) (١٦١العبا ً والعبة ،وتمثل العينة ما نس بته ) (%٩٢م ن مجتم ع الدراس ة الكل ي الب الغ )(١٧٥
العبا ً والعبة.
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والجدول رقم ) (٢يبين توزيع عينة الدراسة:
جدول ) :(٢توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا ً لمتغيرات الدارسة المستقلة
متغيرات الدراسة المستقلة

مستويات المتغيرات

العدد

النسبة المئوية

الجنس

ذكر

١٠٤

%٦٤.٦

أنثى

٥٧

%٣٥.٤

تفوق رياضي

١٠١

%٦٢.٧

طريقة أخرى

٦٠

%٣٧.٣

فردية

٧٠

%٤٣.٥

جماعية

٩١

%٥٦.٥

سنة أولى

٤٤

%٢٧.٣

سنة ثانية

٤٦

%٢٨.٦

سنة ثالثة

٤٩

%٣٠.٤

سنة رابعة

٢٢

%١٣.٧

١٦١

%١٠٠

طريقة القبول
نوع اللعبة
المستوى الدراسي

المجموع الكلي
أداة الدراسة

تم استخدام االستبيان كأداة لجمع البيانات والمعلومات ،وتم تصميمھا وفق الخطوات اآلتية:
-

مراجع ة األبح اث والدراس ات والكت ب العلمي ة الن ي تناول ت موض وع ال دوافع الرياض ية
ودوافع ممارسة األنشطة الرياضية المختلفة.

-

مراجعة األدوات المستخدمة في جمع البيانات واألبحاث والدراسات السابقة.

-

ص ياغة فق رات االس تبيان بص يغة إيجابي ة ألنھ ا تعب ر ع ن دواف ع المش اركة ف ي الف رق
الرياضية عند الطلبة المتفوقين رياضيا ً في جامعة اليرموك.

-

طلب من أفراد عينة الدراسة وضع اشارة ) (xأمام كل فقرة من فقرات االستبيان.
تبعا ً لسلم االستجابة مي ز ف ي تفس ير نت ائج الدراس ة ب ين أربع ة مس تويات للمتوس ط الحس ابي
الس تجابات أف راد العين ة نح و دواف ع المش اركة ف ي الف رق الرياض ية ف ي جامع ة اليرم وك،
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وھ ذا يتف ق م ع دراس ة )أب و الكش ك (٢٠٠٠ ،و)الودي ان (١٩٩٩ ،م ن حي ث اس تخدام
المتوسط الحسابي كمؤشر أقوى من النسبة المئوية ،والمستويات ھي كما يلي-:
أ.

أقل من  ٢.٤٩قليلة.

ب .من  ٣.٤٩ -٢.٥٠متوسطة.
ج .ج -من  ٤.٤٩ -٣.٥٠كبيرة.
د.

د -من  ٥.٠٠ -٤.٥٠كبيرة جداً.

صدق األداة
للتأكد من صدق محتوى األداة عن طري ق عرض ھا عل ى ھيئ ة م ن المحكم ين والخب راء ف ي
التربي ة الرياض ية حي ث بل غ ع ددھم ) (١١محكم ا ً م ن حمل ة ال درجات العلمي ة المختلف ة وھ م م ن
أعضاء ھيئة التدريس في الجامعات األردنية ،وذل ك للتأك د م ن م دى وض وح الفق رات وص حتھا
م ن الناحي ة اللغوي ة ومناس بتھا أو ع دم مناس بتھا للبع د المح دد لبن اء االس تبيان ووض ع التع ديالت
والفقرات المقترحة ،وقد تم اعتماد ما أجمع عليه آراء ) (٦من أعضاء ھيئة التحكيم عل ى األق ل،
وفي ضوء تلك اآلراء تم حذف بع ض الفق رات وإع ادة ص ياغة بعض ھا ،وإع ادة ترتي ب ال بعض
منھا ،حيث أصبح عدد فقرات االستبيان ) (٤٧فقرة من اصل ) (٤٩فقرة.
ثبات األداة
تم حساب معامل الثبات لألداة ع ن طري ق إيج اد االتس اق ال داخلي م ن معادل ة ألف ا كرونب اخ
) (Kronbach alphaعلى عينة قوامھ ا ) (٢٠العب ا ً والعب ة م ن خ ارج مجتم ع الدراس ة ،وق د
بلغ معامل الثبات لھذه العينة ).(٠.٨٨
جدول ) :(٤االستبيانات الموزعة والمسترجعة والمستبعدة والمحللة إحصائيا
االستبيانات
الموزعة

االستبيانات

االستبيانات

المسترجعة

غير المسترجعه

االستبيانات
المستبعدة

االستبيانات المحللة
احصائياً

١٨٠

١٦٥

١١

٤

١٦١

متغيرات الدراسة
أ.

المتغيرات المستقلة :وھي على النحو التالي:
 الجنس وله مستويان) :ذكر ،أنثى(.-

طريقة القبول في الجامعة ولھا مستويان) :تفوق رياضي ،طريقة أخرى(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ٢٠٠٦ (١) ٢٠
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-

نوع اللعبة ولھا مستويان) :فردية وجماعية(.

-

المستوى الدراس ي ول ه أربع ة مس تويات) -:س نة أول ى ،س نة ثاني ة ،س نة ثالث ة ،س نة
رابعة(.

ب .المتغيرات التابعة -:وتشمل الدوافع المرتبطة بالمشاركة الرياضية في المجاالت التالية:
-

مجال دوافع اللياقة البدنية والصحية.

-

مجال الدوافع االجتماعية.

-

مجال الدوافع النفسية.

-

مجال دوافع تطوير القدرات العقلية والمعرفية.

-

مجال دوافع اإلنجاز الرياضي.

-

مجال الدوافع المادية والترويحية.

المعالجات اإلحصائية
لإلجاب ة عل ى أس ئلة الدراس ة ت م اس تخدام البرن امج االحص ائي ) (SPSSال رزم اإلحص ائية
للعلوم االجتماعية لإلجابة ،مفصالً باآلتي:
-

لإلجابة على التساؤل األول تم استخراج المتوسطات واالنحرافات المعيارية.

-

لإلجابة على التساؤل الثاني والثالث والرابع تم استخدام اختبار )ت( )( T, test

-

لإلجابة على التساؤل الخامس تم استخدام تحليل التباين األحادي ).(One way Anova

عرض النتائج ومناقشتھا
ما ھي دوافع المشاركة في الفرق الرياضية وترتيبھا تبعا ً ألھميتھا عند الطلبة المتفوقين
رياضيا ً في جامعة اليرموك؟
لإلجابة على ھذا التساؤل قام الباحثون باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن كل فقرة من فقرات مجاالت الدراسة
والجداول) (١١) ،(١٠) ،(٩) ،(٨) ،(٧) ،(٦) ،(٥توضح ذلك.
في حين يبين الجدول ) (١٢المتوسطات ومتوس طات االنحراف ات المعياري ة وترتي ب دواف ع
المشاركة في الفرق الرياضية على مجاالت الدارسة ،وفيما يلي عرض ومناقشة النتائج تبعا ً لكل
مجال.

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ٢٠٠٦ (١) ٢٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فايز أبو عريضة ،وآخرون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٤٧

أوالً :مجال دوافع اللياقة البدنية والصحية
جدول ) :(٥المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدوافع المشاركين لكل فقرة من فقرات مجال
دوافع اللياقة البدنية والصحية) .ن= .(١٦١
متوسط
االستجابة*

االنحراف
المعياري
٠.٨٧

الرقم

فقرات مجال دوافع اللياقة البدنية والصحية

.١

للقيام باألعمال اليومية بحيوية ونشاط.

٣.٩٨

.٢

لتطوير كفاءة األجھزة الحيوية

٤.١٢

٠.٨٢

.٣

للمحافظة على وزن جسم مناسب.

٤.٠٥

١.٠٦

.٤

الكتساب جسم رشيق.

٤.١٢

١.٠٢

.٥

الكتساب قوام جميل

٤.٠٢

١.٠٧

.٦

للحصول على اللياقة البدنية.

٤.٢١

٠.٧٩

.٧

لتعزيز القدرة على مقاومة المرض.

٣.٩٩

١.٠٢

.٨

لتحسين القوة العضلية.

٣.٨٨

١.٢١

متوسط مجال دوافع اللياقة البدنية والصحية.

٤.٠٥

٠.٥٨

* القيمة العظمى = ,٥
يتضح من الجدول ) (٥ما يلي:
أن متوسط االستجابات كان كبيراً لجميع فقرات المجال حيث تراوح ما ب ين )(٤.٢١-٣.٨٨
وھذا يعبر عن مستوى دافعية كبيرة لدى أفراد عينة الدراسة نحو المشاركة في الفرق الرياضية.
كان أعل ى متوس ط ) (٤.٢١للفق رة ) (٦وھ ي )للحص ول عل ى اللياق ة البدني ة( وأق ل متوس ط
) (٣.٨٨للفقرة ) (٨وھي )لتحسين القوة العضلية(.
وبالنسبة لمجال اللياقة البدنية والصحية بشكل كلي كان المتوسط الكل ي ) (٤.٠٥وھ ذا أيض ا ً
يعبر عن مستوى دافعية كبيرة لدى أفراد عينة الدارسة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ٢٠٠٦ (١) ٢٠
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ثانيا ً :مجال الدوافع االجتماعية
جدول ) :(٦المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدوافع المشاركين لكل فقرة من فقرات مجال
الدوافع االجتماعية) .ن= .(١٦١
الرقم

فقرات مجال الدوافع االجتماعية

متوسط
االستجابة*

االنحراف
المعياري

.١

لتكوين عالقات وصداقات جديدة.

٣.٧٧

١.١٠

.٢

لبناء عالقات اجتماعية تفيدني في الحياة العامة.
ألكون عضواً في فريق رياضي.

٣.٤٠

١.١٩

٣.٥٨

١.١٨

.٤

ألن مش اركتي ف ي المج ال الرياض ي تجعلن ي
معروفا ً من قبل العديد من الناس.
ألن المشاركة الرياضية توفر فرصا ً للمشاركة في
نشاطات اجتماعية متعددة.

٣.٣٢

١.٢٢

٣.٤٨

١.٠٠

.٦

للتعرف عن ق رب عل ى الالعب ين المش ھورين ف ي
األلعاب الرياضية.

٣.٢٤

١.٢٥

.٧

الكتساب مكانة اجتماعية أفضل.

٣.٤٦

١.١٥

.٨

للحصول على احترام اآلخرين.

٣.٤٩

١.٢٧

متوسط مجال الدوافع االجتماعية

٣.٤٧

٠.٧٥

.٣

.٥

يتضح من الجدول ) (٦ما يلي:
إن متوس ط االس تجابات ك ان كبي راً عل ى الفق رات ) (١.٣والمتض منة )لتك وين عالق ات
وصداقات جديدة ،ألكون عض واً ف ي فري ق رياض ي( حي ث بل غ ) (٣.٥٨ ،٣.٧٧عل ى الت والي،
وھذا يعبر عن مستوى دافعية كبيرة نحو المشاركة في الفرق الرياضية لدى أفراد عينة الدراسة.
وك ان متوس ط االس تجابات ذو درج ة متوس طة عل ى الفق رات )(٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٢
والمتض منة )لبن اء عالق ات اجتماعي ة تفي دني ف ي الحي اة العام ة ،ألن مش اركتي ف ي المج ال
الرياض ي تجعلن ي معروف ا ً م ن قب ل العدي د م ن الن اس ،ألن المش اركة الرياض ية ت وفر فرص ا ً
للمش اركة ف ي نش اطات اجتماعي ة متع ددة ،للتع رف ع ن ق رب عل ى الالعب ين المش ھورين ف ي
األلعاب الرياضية ،الكتساب مكانة اجتماعية أفضل ،للحصول على احترام اآلخرين( حي ث بل غ
المتوس ط الحس ابي الس تجابات أف راد العين ة )(٣.٤٩ ،٣.٤٦ ،٣.٤٨ ،٣.٤٨ ،٣.٣٢ ،٣.٤٠

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ٢٠٠٦ (١) ٢٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فايز أبو عريضة ،وآخرون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٤٩

على التوالي وھذا يعبر عن مستوى دافعي ة متوس طه ل دى أف راد العين ة نح و المش اركة ف ي الف رق
الرياضية.
تراوح متوسط االستجابات ما بين ) (٣.٧٧-٣.٢٤وك ان أعل ى متوس ط ) (٣.٧٧للفق رة )(١
وھي )لتكوين عالقات وص داقات جدي دة( وأق ل متوس ط ) (٣.٢٤للفق رة ) (٦وھ ي )التع رف ع ن
قرب على الالعبين المشھورين في األلعاب الرياضية(.
وبالنسبة لمجال ال دوافع االجتماعي ة بش كل كل ي فق د بل غ متوس ط االس تجابات ) (٣.٤٧وھ ذا
يعبر عن درجة دافعية متوسطة نحو المشاركة في الفرق الرياضية.
ثالثا ً :مجال الدوافع النفسية
جدول ) :(٧المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدوافع المشاركين لكل فقرة من فقرات مجال
الدوافع النفسية)ن= .(١٦١
الرقم

فقرات مجال الدوافع النفسية

متوسط االستجابة*

االنحراف المعياري

.١

لإلحساس بالھدوء والراحة.

٣.٨٩

١.٠٣

.٢

لتزداد ثقتي بنفسي.

٣.٨٠

١.١٤

.٣

الكتساب التوازن والثبات االنفعالي.

٣.٦٤

١.٠٤

.٤

لرغبتي في التميز بين أقراني

٣.٦٣

١.١٩

.٥

لتعلم الصبر والمثابرة

٣.٦٩

١.١٧

.٦

للشعور بالرضا والسرور

٣.٧٣

١.١٩

متوسط مجال الدوافع النفسية

٣.٧٣

٠.٨١

* القيمة العظمى= ,٥
يتضح من الجدول ) (٧ما يلي:
أن متوس ط االس تجابات ك ان كبي راً ،لجمي ع فق رات المج ال حي ث ت راوح م ا ب ين )-٣.٦٣
 (٣.٨٩وھذا يعبر عن مستوى دافعية كبي رة ل دى أف راد عين ة الدراس ة نح و المش اركة ف ي الف رق
الرياضية.
كان أعلى متوسط ) (٣.٨٩للفقرة ) ،(١وھي )لإلحساس بالھدوء والراحة(.
واقل متوسط ) (٣.٦٣لفقرة ) (٤وھي )لرغبتي في التميز بين أقراني(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ٢٠٠٦ (١) ٢٠
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وبالنسبة لمجال الدوافع النفسية بشكل كلي فق د بل غ المتوس ط الكل ي ) (٣.٧٣وھ ذا يعب ر ع ن
مستوى دافعية كبيرة لدى أفراد عينة الدراسة نحو المشاركة في الفرق الرياضية.
رابعا ً :مجال دوافع الميول الرياضية.
جدول ) :(٨المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدوافع المشاركين لكل فقرة من فقرات مجال
دوافع الميول الرياضية)ن= .(١٦١
متوسط
االستجابة*

االنحراف
المعياري
٠.١٠

الرقم

فقرات مجال دوافع الميول الرياضي

.١

ألمارس لعبتي المفضلة.

٤.٣١

.٢

ألنني أشارك في الفرق الرياضية منذ الصغر.

٣.٦٠

١.١٢

.٣

ألنني أحب الرياضة وأتحمس لھا.

٣.١٢

١.٠٧

.٤

ألتعلم مھارات رياضية جديدة.

٣.٧٥

١.٢٣

.٥

ألنن ي أفض ل المش اركة ف ي المج ال الرياض ي ع ن
غيره من المجاالت.

٣.٩٩

١.٠٣

متوسط مجال دوافع الميول الرياضية

٣.٩٤

٠.٨١

* القيمة العظمى =) ,٥ن= .(١٦١
يتضح من الجدول ) (٨ما يلي:
أن متوسط االستجابات كان كبيراً لجميع فقرات المجال حيث تراوح ما بين )(٤.٣١-٣.٦٠
وھذا يعبر عن مستوى دافعية كبيرة لدى أفراد عينة الدراسة نحو المشاركة في الفرق الرياضية.
كان أعلى متوسط ) (٤.٣١للفقرة ) (١وھي )ألمارس لعبتي المفضلة( وأقل متوسط
) (٣.٦٠للفقرة ) (٢وھي )ألنني أشارك في الفرق الرياضية منذ الصغر(.
بالنسبة لمجال دوافع الميول الرياضية بشكل كلي فقد كان المتوسط الكلي كبيراً حيث بلغ
) (٣.٩٤وھذا يعبر عن مستوى دافعية كبيرة لدى أفراد عينة الدراسة.

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ٢٠٠٦ (١) ٢٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فايز أبو عريضة ،وآخرون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٥١

خامسا ً :مجال دوافع تطوير القدرات العقلية والمعرفية
جدول ) :(٩المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدوافع المشاركين لكل فقرة من فقرات مجال
دوافع تطوير القدرات العقلية والمعرفية) .ن= .(١٦١
متوسط
االستجابة*

االنحراف
المعياري
٠.٩٨

الرقم

تطوير القدرات العقلية والمعرفية

.١

ألن المشاركة الرياضية لھا تأثير ايجابي على النشاط العقلي.

٣.٩٤

.٢

للحصول على معارف ومعلومات رياضية جديدة.

٣.٧٦

٠.٩٨

.٣

لتنمية االنتباه ودقة المالحظة.

٣.٦٦

١.٠٨

.٤

للتعرف على قوانين األلعاب وأنظمتھا.

٣.٦٦

١.١٣

.٥

لتجديد النشاط واإلقبال على الدراسة بذھن متفتح.

٣.٥٢

١.١٦

.٦

الكتساب التركيز وحسن التصرف.

٣.٦٩١

١.١٩

متوسط مجال دوافع تطوير القدرات العقلية والمعرفية.

٣.٧٠

٠.٨٤

* القيمة العظمى =,٥
يتضح من الجدول ) (٩ما يلي:
أن متوسط االستجابات كان كبيراً لجميع فقرات المجال حيث ت راوح م ا ي ن )(٣.٩٤-٣.٥٢
وھذا يعبر عن مستوى دافعية كبيرة لدى أفراد عينة الدراسة نحو المشاركة في الفرق الرياضية.
كان أعلى متوسط ) (٣.٩٤للفقرة رقم ) (١وھي )ألن المشاركة الرياضية لھ ا ت أثير ايج ابي
على النشاط العقلي( ،وكان أقل متوسط ) (٣.٥٢للفق رة رق م ) (٥وھ ي )لتجدي د النش اط واإلقب ال
على الدراسة بذھن متفتح(.
بالنسبة لمجال دوافع تطوير القدرات العقلية والمعرفية بش كل كل ي فق د ك ان المتوس ط الكل ي
كبيراً حيث بلغ ) ،(٣.٧٠وھذا يعبر عن مستوى دافعية كبيرة لدى أفراد عينة الدراسة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ٢٠٠٦ (١) ٢٠
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سادسا ً :مجال دوافع اإلنجاز الرياضي
جدول ) :(١٠المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدوافع المشاركين لكل فقرة من فقرات مجال
دوافع اإلنجاز الرياضي)ن= ..(١٦١
متوسط
االستجابة *

االنحراف
المعياري
٠.٨٩

الرقم

فقرات مجال دوافع اإلنجاز الرياضي

.١

لرغبتي في تطوير مھاراتي الفنية والبدنية.

٤.٢٥

.٢

لتعلم وتطبيق خطط تكتيكية متقدمة

٣.٨٤

١.١٤

.٣

لرغبتي في االشتراك كالعب أساسي في المنافسات.

٤.٣٦

٠.٩٧

.٤

لرغبتي في الفوز وإحراز البطوالت.

٤.٤٠

٠.٩٤

.٥

للوصول للمستويات الرياضية العالية.

٤.٢٧

٠.٩٥

.٦

لمواجھة فرق والعبين ذوي مستويات عالية.

٤.٠٧

١.٠٦

.٧

للوصول لمستوى التمثيل الدولي.

٣.٩٩

١.١٨

متوسط مجال دوافع اإلنجاز الرياضي.

٤.١٦

٠.٧٨

* القيمة العظمى =٥
يتضح من الجدول ) (١٠ما يلي-:
إن متوس ط االس تجابات ك ان كبي راً لجمي ع فق رات المج ال حي ث ت راوح م ا ب ين )-٣.٨٤
 ،(٤.٤٠وھذا يعبر عن مستوى دافعية كبيرة لدى أفراد عينة الدارس ة نح و المش اركة ف ي الف رق
الرياضة.
كان أعل ى متوس ط ) (٤.٤٠للفق رة رق م ) (٤وھ ي )لرغبت ي ف ي الف وز وإح راز البط والت،
بينما كان اقل متوسط ) (٣.٨٤للفقرة رقم ) (٢وھي )لتعلم وتطبيق خطط تكتيكية متقدمة(.
بالنسبة لمجال دوافع اإلنجاز الرياضي بشكل كلي فق د ك ان المتوس ط الكل ي كبي راً حي ث بل غ
) (٤.١٦وھذا يعبر عن مستوى دافعية كبيرة لدى أفراد عينة الدراسة.

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ٢٠٠٦ (١) ٢٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فايز أبو عريضة ،وآخرون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٥٣

سابعا ً :مجال الدوافع المادية والترويحية
جدول ) :(١١المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدوافع المشاركين لكل فقرة من فقرات مجال
الدوافع المادية والترويحية) .ن= .(١٦١
متوسط
االستجابة*

االنحراف
المعياري

 .١لتوفر األدوات واإلمكانات الضرورية في الجامعة.

٣.٤٥

١.٢٦

 .٢لسھولة استخدام المرافق واألدوات الرياضية.

٣.٥٠

١.١٨

 .٣إلتاحة الفرصة في تمثيل الجامعة في البطوالت الخارجية.

٣.٦٣

١.١٨

 .٤الستثمار وقت الفراغ بشكل مفيد.

٣.٧٣

١.١٠

 .٥لالستمتاع بوقت الفراغ.

٣.٥٦

١.١٣

 .٦للحصول على الحوافز المادية.

٢.٥٥

١.٤٤

 .٧ألن المشاركة مع الفرق الجامعية غير مكلفة ماديا ً.

٣.٤٢

١.٢٦

٣.٤٠

٠.٧٩

الرقم

فقرات مجال الدوافع المادية والترويحية

متوسط مجال الدوافع المادية والترويحية.
* القيمة العظمى =٥
يتضح من الجدول ) (١١ما يلي:

أن متوسط االستجابات كان كبيراً عل ى الفق رات ) (٢،٣،٤،٥والمتض منة )لس ھولة اس تخدام
المراف ق واألدوات الرياض ية ،إلتاح ة الفرص ة ف ي تمثي ل الجامع ة ف ي البط والت الخارجي ة،
الستثمار وقت الفراغ بش كل مفي د ،لالس تمتاع بوق ت الف راغ( حي ث بل غ )،٣.٦٣،٣.٧٣ ،٣.٥٠
 (٣.٥٦على التوالي ،وھذا يعبر عن مستوى دافعية كبيرة لدى أفراد عينة الدارسة.
إن متوس ط االس تجابات ك ان ذو درج ة متوس طة عل ى الفق رات ) (١،٧والمتض منة )لت وفر
األدوات واإلمكان ات الض رورية ف ي الجامع ة ،ألن المش اركة م ع الف رق الجامعي ة غي ر مكلف ة
ماديا ً( حيث بلغ ) (٣.٤٢ ،٣.٤٥عل ى الت والي وھ ذا يعب ر ع ن مس توى دافعي ة متوس طة األھمي ة
نحو المشاركة في الفرق الرياضية فيما يتعلق بالفقرتين السابق ذكرھا.
إن متوسط االستجابة كان قليالً على الفقرة رقم ) (٦وھي )للحص ول عل ى الح وافز المادي ة(
حيث بلغ ) (٢.٥٥وھذا يعبر عن مستوى دافعية قليلة نحو المشاركة في الف رق الرياض ية بالنس بة
لھذه الفقرة ،وھي الفقرة الوحيدة في االستبيان التي نالت متوسط قليل.
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بالنس بة لمج ال ال دوافع المادي ة والترويحي ة بش كل كل ي فق د ك ان المتوس ط الكل ي ذو أھمي ة
متوسطة حيث بلغ ) (٣.٤٠وھذا يعبر عن مستوى دافعية متوسطة لدى أفراد عين ة الدراس ة نح و
المشاركة في الفرق الرياضية.
ثامنا ً :ترتيب مجاالت الدراسة
جدول ) :(١٢المتوسطات واالنحرافات المعيارية والترتيب لدوافع المشاركة في الفرق
الرياضية على مجاالت الدراسة) .ن= .(١٦١
عدد
الفقرات

المتوسط*

االنحراف
المعياري

.١

اإلنجاز الرياضي.

٧

٤.١٦

٠.٧٨

.٢

اللياقة البدنية والصحية.

٨

٤.٠٥

٠.٥٨

.٣

الميول الرياضية.

٥

٣.٩٤

٠.٨٢

.٤

المجال النفسي.

٦

٣.٧٣

٠.٨١

.٥

تطوير القدرات العقلية والمعرفية.

٦

٣.٧٠

٠.٨٤

.٦

المجال االجتماعي.

٨

٣.٤٥

٠.٧٥

.٧

المادية والترويحية.

٧

٣.٤٠

٠.٧٩

دوافع المشاركة في الفرق الرياضية.

٤٧

٣.٧٨

٠.٧٧

الترتيب

الكلي

المجاالت

* القيمة العظمى= ٥
يتضح من الجدول ) (١٢ما يلي-:
أن ترتيب دوافع أفراد عينة الدراسة على مجاالت الدراسة كان كما يلي:
المرتب ة األول ى :مج ال دواف ع اإلنج از الرياض ي حي ث وص ل متوس ط االس تجابات إل ى
) (٤.١٦وھذا يعبر عن مستوى كبير من الدوافع.
المرتبة الثانية :مجال دوافع اللياقة البدني ة والص حية حي ث وص ل متوس ط االس تجابات إل ى
) (٤.٠٥وھذا يعبر عن مستوى كبير من الدوافع.
المرتبة الثالثة :مجال دوافع الميول الرياضية حيث وصل متوسط االستجابات إلى )(٣.٩٤
وھذا يعبر من مستوى مھم من الدوافع.

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ٢٠٠٦ (١) ٢٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فايز أبو عريضة ،وآخرون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٥٥

المرتبة الرابعة :مجال الدوافع النفسية حيث وص ل متوس ط االس تجابات إل ى ) (٣.٧٣وھ ذا
يعبر عن مستوى كبير من الدوافع.
المرتب ة الخامس ة :مج ال دواف ع تط وير الق درات العقلي ة والمعرفي ة حي ث وص ل متوس ط
االستجابات إلى ) (٣.٧٠وھذا يعبر عن مستوى كبير من الدوافع.
المرتبة السادسة :مجال الدوافع االجتماعية حي ث وص ل متوس ط االس تجابات إل ى )(٣.٤٥
وھذا يعبر عن مستوى متوسط من الدوافع.
المرتبة الس ابعة :مج ال ال دوافع المادي ة والترويحي ة حي ث وص ل متوس ط االس تجابات إل ى
) (٣.٤٠وھذا يعبر عن مستوى متوسط من الدوافع.
وفيم ا يتعل ق ب دوافع المش اركة ف ي الف رق الرياض ية ل دى أف راد عين ة الدراس ة فق د وص ل
متوسط االستجابات إلى ) (٣.٧٨وھذا يعبر عن مستوى كبير من الدوافع.
بن ا ًء عل ى النت ائج ال واردة ف ي الج داول ) (١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥والت ي
أظھ رت أن ترتي ب ال دوافع حس ب أھميتھ ا ك ان كم ا يل ي) :اإلنج از الرياض ي ،اللياق ة البدني ة
والصحية ،الميول الرياضية ،المجال النفسي ،القدرات العقلية والمعرفية ،المجال االجتم اعي،
المادية والترويحية(.
وتتفق ھذه النتائج مع دراسة كل م ن )الب ار (١٩٩٩ ،و)خط اب (١٩٧٦ ،حي ث ك ان داف ع
النج اح واإلنج از ھ و األھ م ف ي دراس ة الب ار ودواف ع المكاس ب المادي ة والترويحي ة والموافق ة
االجتماعي ة ھ ي األق ل أھمي ة ،وأم ا ف ي دراس ة عطي ات خط اب فق د ك ان ترتي ب ال دوافع حس ب
أھميتھ ا كم ا يل ي) :الوص ول للمس تويات الرياض ية العالي ة ،اكتس اب اللياق ة البدني ة والص حية
والق وام الجي د ،التس لية والت رويح ،اكتس اب ص فات خلقي ة ،اكتس اب ن واحي عقلي ة ونفس ية،
اكتساب نواحي اجتماعية(.
وال تتف ق نت ائج ھ ذه الدراس ة م ع نت ائج دراس ة الش لعوط )  (١٩٩٤الت ي ت م إجراؤھ ا عل ى
الالعبين المعوقين حركيا ً ،ونتائج دراسة ذيابات وأديب )  (١٩٩٧والتي تم إجراؤھا على العبي
ك رة الق دم ،فف ي دراس ة الش لعوط كان ت ال دوافع العقلي ة ھ ي ال دافع األول لممارس ة األنش طة
الرياض ية ،وأم ا بالنس بة لدراس ة ذياب ات وأدي ب )  (١٩٩٧ف أن داف ع اللياق ة البدني ة ك ان ال دافع
األول لممارسة لعبة كرة القدم.
ويعتق د الب احثون أن مث ل ھ ذا التع ارض يع ود الخ تالف عين ة الدراس ة وخصائص ھا فف ي
دراس ة الش لعوط ) (١٩٩٤عل ى الالعب ين المع وقين حركي ا ً ي رى الب احثون أن ھ ؤالء الالعب ين
بحاجة إلى مدربين متخصصين في رياض ة اإلعاق ة الحركي ة ليكون وا ق ادرين عل ى تحقي ق ال تعلم
ورفع مستوى األداء ،حيث تحد اإلعاقة من حركتھم وبالتالي فھم يلجأون لقدراتھم العقلية إلثب ات
ذاتھم ،وأما بالنسبة للتعارض مع دراسة ذيابات وأديب )  (١٩٩٧فيعتقد الباحثون أن العبي كرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ٢٠٠٦ (١) ٢٠

 ١٥٦ــــــــــــــــــــــــــ "دوافع المشاركة في الفرق الرياضية عند الطلبة المتفوقين رياضيا ً في جامعة اليرموك"

القدم يخوضون منافسات زمنھا طويل مقارنة مع األلعاب األخرى وبالتالي فھم بحاجة إل ى إع داد
بدني عالي ليستطيعوا القيام بواجباتھم المھارية والخططية إلى نھاية المنافسة.

التساؤل الثاني
ھل ھناك ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي دواف ع المش اركة ف ي الف رق الرياض ية ل دى أف راد
عينة الدراسة تعزى لمتغير الجنس؟
لإلجابة على ھذا التساؤل تم استخدام اختبار )ت( والجدول ) (١٣يوضح ذلك.
جدول ) :(١٣المتوسط واالنحراف المعياري والداللة اإلحصائية وقيمة "ت" لدوافع المشاركين
تبعا ً لمتغير الجنس )ذكر ،أنثى(.
المتوسط *
الحسابي

االنحراف
المعياري

العدد

ذكر

٣.٧٧

٠.٥٢

١٠٤

أنثى

٣.٨٣

٠.٤٥

٥٧

الجنس

قيمة ت
المحسوبة

الداللة
اإلحصائية.

٠.٧٥

٠.٤٥

* القيمة العظمى=  ,٥مستوى الداللة ).(٠.٠٥= 
يتضح من الجدول ) (١٣أن قيمة الداللة اإلحصائية تس اوي ) (٠.٤٥وھ ذه القيم ة غي ر دال ة
إحصائيا عند مستوى ) ،(٠.٠٥= أي أنه ال توج د الف روق دال ة إحص ائيا ف ي دواف ع المش اركة
في الفرق الرياضية تعزى لمتغير الجنس.
ولمعرف ة م ا إذا ك ان ھن اك ف روق ف ي دواف ع المش اركة ف ي الف رق الرياض ية عل ى بع ض
مجاالت الدراسة ،فق د ت م اس تخدام اختب ار )ت( لمعرف ة الف رق لك ل مج ال عل ى ح ده ،والج دول
) (١٤يوضح ذلك.
يتضح من الجدول ) (١٤أن قيم الداللة اإلحصائية كان ت )،٠.٦٦ ،٠.٨٩ ،٠.٦٧ ،٠.٧٥
 (٠.٧٥ ،٠.٧٤ ،٠.٧٤وجميع ھذه القيم غير دالة احصائيا ً عند مستوى ) (٠.٠٥= أي أنه ال
يوجد فروق في دوافع المشاركة في الفرق الرياض ية عل ى أي مج ال م ن مج االت تع زى لمتغي ر
الجنس.

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ٢٠٠٦ (١) ٢٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فايز أبو عريضة ،وآخرون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٥٧

جدول ) :(١٤المتوسطات واالنحرافات والداللة اإلحصائية وقيمة )ت( لدوافع المشاركين على
مجاالت الدراسة كل على حدى وذلك بالنسبة لمتغير الجنس )ذكر ،أنثى(.
الـــذكـــور

المجال

المتوسط*
الحسابي

االنحراف
المعياري

اإلنــــــاث
المتوسط*
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة
ت

الداللة
االحصائية

اللياقة البدنية
والصحية.

٣.٨٧

٠.٤٨

٣.٩١

٠.٥٥

٠.١٠

٠.٧٥

االجتماعية.

٣.٦٨

٠.٧٤

٣.٧٨

٠.٥٤

٠.٢٧

٠.٦٧

النفسية

٣.٧٨

٠.٤٩

٣.٨١

٠.٥٢

٠.٠٨

٠.٨٩

الميول الرياضي.

٣.٦٦

٠.٤٦

٣.٧٥

٠.٥١

٠.٢٤

٠.٦٦

تطوير القدرات
العقلية والمعرفية.

٣.٦٧

٠.٥٦

٣.٧٢

٠.٥٢

٠.١٤

٠.٧٤

اإلنجاز الرياضي.

٣.٨٢

٠.٤٩

٣.٨٧

٠.٥٧

٠.١٣

٠.٧٤

المادية والترويحية.

٣.٨٨

٠.٤٣

٣.٩٢

٠.٥١

٠.١٠

٠.٧٥

* القيمة العظمى=  ,٥مستوى الداللة )(٠.٠٥= قيمة )ت( الجدولية )(١.٩٦
في ضوء نتائج الجدولين ) (١٣،١٤والذين يشيران إلى عدم وجود فروق دالة احصائيا ً عن د
مس توى ) ،(٠.٠٥= ف ي دواف ع المش اركة ف ي الف رق الرياض ية ب ين ال ذكور واالن اث ،حي ث
يعتقد الباحثون أن ذلك يعود إلى قيام الجامعة ممثله بدائرة النشاط الرياضي بتوفير البيئة المناس بة
لكال الجنس ين م ن م دربين ومالع ب وأدوات مناس بة ،واھتمامھ ا وتش جيعھا لالعب ين والالعب ات
بالتساوي مما يدفع أولئك الالعبين والالعبات آلداء التمارين والمنافسات دون شعورھم بأي تحيز
أو محاباه ألي من الطرفين.
وج اءت ھ ذه النتيج ة متفق ة م ع دراس ة ك ل م ن )أب و الكش ك (٢٠٠٠ ،و)أب و عريض ة،
 (١٩٩٤و )الرط روط (١٩٩٤ ،ف ي ح ين ال تتف ق نت ائج ھ ذه الدارس ة م ع نت ائج دراس ة ك ل م ن
)الس وطري (١٩٩٢ ،الت ي ت م إجراءھ ا عل ى طلب ة الجامع ة األردني ة ،ونت ائج دراس ة )محم ود
ورس مي (١٩٨٤ ،والت ي أجري ت عل ى الس باحين والس باحات م ن تالمي ذ وتلمي ذات الم دراس،
ويرى الب احثون أن ھ ذا التع ارض ق د يع ود لالخ تالف ف ي عين ة الدراس ة ،حي ث أجري ت دراس ة
السوطري على طلبة الجامعة األردنية بشكل عام والذين يختلفون في دوافعھم نظراً للتباين الكبير
بي نھم م ن حي ث ممارس تھم للنش اط الرياض ي ،بينم ا اقتص رت الدارس ة الحالي ة عل ى الط الب
والطالبات المشتركون في الفرق الرياضية الجامعية ويمارس ون النش اط الرياض ي بق در متس اوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ٢٠٠٦ (١) ٢٠

 ١٥٨ــــــــــــــــــــــــــ "دوافع المشاركة في الفرق الرياضية عند الطلبة المتفوقين رياضيا ً في جامعة اليرموك"

تقريب ا ً ،وأم ا بالنس بة للتع ارض م ع دراس ة )محم ود ورس مي( في رى الب احثين أن ذل ك يع ود
لالختالف في المرحلة العمرية ألفراد عين ة تل ك الدراس ة ،والت ي أجري ت عل ى تالمي ذ وتلمي ذات
المدارس.
التساؤل الثالث
ھل ھناك ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي دواف ع المش اركة ف ي الف رق الرياض ية ل دى أف راد
عينة الدارسة تعزى لمتغير نظام القبول في الجامعة.
لإلجابة على ھذا التساؤل تم استخدام اختبار )ت( والجدول ) (١٥يوضح ذلك.
جدول ) :(١٥المتوسط واالنحراف المعياري والداللة اإلحصائية وقيمة "ت" لدوافع المشاركين
تبعا ً لمتغير نظام القبول في الجامعة )تفوق رياضي ،طريقة أخرى(.
طريقة القبول

المتوسط
الحسابي *

االنحراف
المعياري

العدد

تفوق رياضي

٣.٨١

٠.٥١

٩٧

طريقة أخرى

٣.٧٢

٠.٤٧

٦٤

قيمة ت
المحسوية

الداللة
االحصائية

٠.٧٤

٠.٤٧

* القيمة العظمى=  ,٥مستوى الداللة ) .(٠.٠٥= قيمة )ت( الجدولية )(١.٩٦
يتضح من الجدول ) (١٥أن قيمة الداللة اإلحصائية تس اوي ) (٠.٤٧وھ ذه القيم ة غي ر دال ة
احص ائيا ً عن د مس توى ) (٠.٠٥= أي أن ه ال توج د ف روق ف ي دواف ع المش اركة ف ي الف رق
الرياضية تعزى لمتغير طريقة القبول في الجامعة.
ولمعرف ة م ا إذا ك ان ھن اك ف روق ف ي دواف ع المش اركة ف ي الف رق الرياض ية عل ى بع ض
مجاالت الدراسة ،فقد تم اس تخدام اختب ار )ت( لمعرف ة الف روق لك ل مج ال عل ى ح دى والج دول
) (١٦يوضح ذلك.

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ٢٠٠٦ (١) ٢٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فايز أبو عريضة ،وآخرون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٥٩

جدول ) :(١٦المتوسطات واالنحرافات والداللة اإلحصائية وقيمة )ت( لدوافع المشاركين على
مجاالت الدراسة كل على حدى وذلك تبعا ً لمتغير طريقة القبول في الجامعة )تفوق رياضي،
طريقة أخرى(.
تفوق رياضي

طريقة أخرى

المتوسط *
الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط *
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة ت

الداللة
االحصائية

اللياقة البدنية
والصحية

٣.٨٤

٠.٤٤

٣.٧٦

٠.٤٢

١.١٤

٠.٢٨

االجتماعية

٣.٨٠

٠.٤٥

٣.٧١

٠.٤٨

١.٢٠

٠.٢٥

النفسية

٣.٧٦

٠.٤٠

٣.٦٧

٠.٤٢

١.٣٦

٠.٢١

الميول الرياضية

٣.٨٣

٠.٤٣

٣.٦٨

٠.٤٨

١.٩٢

٠.١٤

تطوير القدرات
العقلية والمعرفية

٣.٨٧

٠.٤٢

٣.٧٤

٠.٤٣

١.٨٩

٠.١٨

اإلنجاز الرياضي

٣.٧٦

٠.٤٥

٣.٧٣

٠.٤٩

٠.٤٠

٠.٤٧

المادية والترويحية

٣.٨٤

٠.٤٧

٣.٧٢

٠.٤٧

١.٥٧

٠.٢٠

المجال

* القيمة العظمى= ,٥مستوى الداللة ) .(٠.٠٥= قيمة )ت( الجدولية )(١.٩٦
في ضوء نتائج الجدولين ) (١٥،١٦والذين يشيران إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا ً عن د
مس توى ) (٠.٠٥= ف ي دواف ع المش اركة ف ي الف رق الرياض ية عن د أف راد عين ة الدراس ة تبع ا ً
لمتغير طريقة القبول في الجامعة ) تفوق رياضي ،طريقة أخرى( ،وذلك عل ى االس تبيان بش كل
كلي وعلى كل مجال من مجاالت الدوافع .
وي رى الب احثون أن ھ ذا يع ود ألن جمي ع الالعب ين والالعب ات يقبل ون عل ى المش اركة ف ي
الفرق الرياضية بغض النظر عن طريقة القبول في الجامعة وذلك بنفس الحماس واالنتم اء ،وأن
الطلب ة ال ذين قبل وا بطريق ة أخ رى ويش اركون ف ي الف رق الرياض ية يتمتع ون بمھ ارات فني ة
ومؤھالت بدنية تسمح لھم باالنضمام لھذه الفرق ،ومستواھم الرياضي ال يقل عن مستوى أولئ ك
الطلبة الذين اجتازوا االختب ارات ف ي فحوص ات التف وق الرياض ي وحص لوا عل ى مقاع د دراس ية
استثنائية .ولم يجد الباحثون دراسة مشابھة لمقارن ة نت ائج دراس ته م ع نتائجھ ا ،وھ ذا يع ود ربم ا
ألن الئحة التفوق الرياضي غير معمول بھا في جامعات دول أخرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ٢٠٠٦ (١) ٢٠

 ١٦٠ــــــــــــــــــــــــــ "دوافع المشاركة في الفرق الرياضية عند الطلبة المتفوقين رياضيا ً في جامعة اليرموك"

التساؤل الرابع
ھل ھناك ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي دواف ع المش اركة ف ي الف رق الرياض ية ل دى أف راد
عينة الدارسة تعزى لمتغير نوع اللعبة؟
لإلجابة على ھذا التساؤل تم استخدام اختبار )ت( والجدول ) (١٧يوضح ذلك.
جدول ) :(١٧المتوسط واالنحراف المعياري والداللة اإلحصائية وقيمة )ت( لدوافع المشاركين
تبعا ً لمتغير نوع اللعبة )فردية ،جماعية(.
االنحراف
المتوسط *
نوع
المعياري
الحسابي
اللعبة
٦٨
٠.٥٥
٣.٧١
فردية
٩٣
٠.٤٣
٣.٨١
جماعية
* القيمة العظمى=  ,٥مستوى الداللة ).(٠.٠٥= 

العدد

قيمة ت
المحسوبة

الداللة
اإلحصائية.

١.٦٩

٠.١٠

يتضح من الجدول ) (١٧أن قيمة الداللة اإلحصائية تس اوي ) (٠.١٠وھ ذه القيم ة غي ر دال ة
إحصائيا عند مستوى ) ،(٠.٠٥= أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا في دوافع المشاركة ف ي
الفرق الرياضية تعزى لمتغير نوع اللعبة.
ولمعرف ة م ا إذا ك ان ھن اك ف روق ف ي دواف ع المش اركة ف ي الف رق الرياض ية عل ى بع ض
مج االت الدراس ة ،فق د ت م اس تخدام اختب ار )ت( لمعرف ة الف روق لك ل مج ال عل ى ح دا والج دول
) (١٨يوضح ذلك.
جدول ) :(١٨المتوسطات واالنحرافات والداللة اإلحصائية وقيمة )ت( لدوافع المشاركين على
كل على حدى وذلك تبعا ً لمتغير نوع اللعبة )فردية ،جماعية(.
مجاالت الدراسة ٍ
المجال
اللياقة البدنية والصحية

الفردية
المتوسط * االنحراف
المعياري
الحسابي

٣.٧١
٣.٨٠
٣.٧١
٣.٧٣
٣.٧٤

٠.٥١
٠.٥٦
٠.٥٧
٠.٥٤
٠.٥٣

الجماعية
المتوسط * االنحراف
المعياري
الحسابي

٣.٧٨
٣.٨٨
٣.٧٦
٣.٧٩
٣.٨٤

االجتماعية
النفسية
الميول الرياضية
تط وير الق درات
العقلية والمعرفية
٣.٧٨
٠.٥٩
٣.٦٦
اإلنجاز الرياضي
٣.٨٦
٠.٥٧
٣.٦٤
المادية والترويحية
* القيمة العظمى= ,٥مستوى الداللة ).(٠.٠٥= 

قيمة ت

الداللة
اإلحصائية*

٠.٤٢
٠.٤١
٠.٤٥
٠.٥١
٠.٤٢

٠.٤٢
٠.٢٦
٠.١٧
٠.١٩
٠.٣٣

٠.٦٦
٠.٦٥
٠.٧٣
٠.٧١
٠.٥٢

٠.٤٥
٠.٤٤

٠.٤٠
٠.٧٢

٠.٤٨
٠.٤٢
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فايز أبو عريضة ،وآخرون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦١

يتضح من الجدول ) (١٨أن قيم الداللة اإلحصائية كان ت )،٠.٧١ ،٠.٧٣ ،٠.٦٥ ،٠.٦٦
 (٠.٤٢ ،٠.٤٨ ،٠.٥٢لجمي ع مج االت الدراس ات عل ى الت والي وجمي ع ھ ذه الق يم غي ر دال ة
احص ائيا ً عن د مس توى ) ،(٠.٠٥= أي أن ه ال يوج د ف روق ف ي دواف ع المش اركة ف ي الف رق
الرياضية على أي مجال من مجاالت الدراسة تعزى لمتغير نوع اللعبة.
في ضوء نتائج الجدولين ) (١٨ ،١٧وال ذين يش يران إل ى ع دم وج ود ف روق دال ة احص ائيا ً
عند مستوى ) ،(٠.٠٥= في دوافع المشاركة في الفرق الرياضي عند أفراد عينة الدارسة تبع ا ً
لمتغي ر ن وع اللعب ة )فردي ة ،جماعي ة( ،وذل ك عل ى االس تبيان بش كل كل ي وعل ى ك ل مج ال م ن
مجاالت الدوافع.
وتتف ق ھ ذه النتيج ة م ع نتيج ة دراس ة الن دو ) (Landow, 1997والت ي أجري ت عل ى
المش اركين ف ي ألع اب ك رة الس لة وك رة الق دم وال ركض لمس افات طويل ة وك رة الق دم األمريكي ة،
وأشارت نتائجھا إلى عدم وجود أية فروق بين األلعاب قيد الدراس ة وب ين دواف ع ممارس ة النش اط
البدني ،ويعتقد الباحثون أن تشابه دوافع الالعبين بغض النظر ع ن ن وع اللعب ة جماعي ة كان ت أم
فردي ة إنم ا يع ود لق رب الالعب ين م ن بعض ھم وألنھ م يمثل ون ش عاراً واح داً ھ و جامع ة اليرم وك
وبالتالي فإنھم يسعون إلشباع دوافع متشابھة في مستواھا.
التساؤل الخامس
ھل ھناك ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي دواف ع المش اركة ف ي الف رق الرياض ية ل دى أف راد
عينة الدراسة تعزى لمتغير المستوى الدراسي.
لإلجابة على ھذا التساؤل تم استخدام اختبار تحليل التب اين األح ادي والج دول ) (١٩يوض ح
ذلك.
جدول ) :(١٩جدول تحليل التباين األحادي للفروقات بين المستويات الدراسية )أولى ،ثانية،
ثالثة ،رابعة(.
متوسطات
المربعات

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

بين المجموعات

١١.٠٤٢

٣

٣.٦٨١

داخل المجموعات

٢٨٢.٢٥٠

١٥٧

١.٧٩٨

المجموع

٢٩٣.٢٩٢

١٦٠

قيمة ف
المحسوبة

الداللة
اإلحصائية

٢.٠٤٧

٠.١٢٥

يتضح من الجدول ) (١٩أن قيمة الداللة اإلحصائية تساوي ) (٠.١٢٥وھذه القيمة غير دال ة
إحصائيا عند مستوى )  ،(٠.٠٥= أي أنه ال توجد فروق دالة إحص ائيا ف ي دواف ع المش اركة
تعزى لمتغير المستوى الدراسي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ٢٠٠٦ (١) ٢٠

 ١٦٢ــــــــــــــــــــــــــ "دوافع المشاركة في الفرق الرياضية عند الطلبة المتفوقين رياضيا ً في جامعة اليرموك"

ولمعرف ة م ا إذا ك ان ھن اك ف روق ف ي دواف ع المش اركة ف ي الف رق الرياض ية عل ى بع ض
مجاالت الدراسة ،فقد تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي لمعرف ة الف روق لك ل مج ال عل ى
حدى ،والجدول ) (٢٠يوضح ذلك.
جدول ) :(٢٠جدول تحليل األحادي للفروق في دوافع المشاركين تبعا ً لمتغير المستوى الدراسي
لكل مجال من مجاالت الدارسة.
مجموع
المربعات
٣.٣٠٠

درجات
الحرية
٣

المجال

مصدر
التباين

١.١٠٠

مجال دوافع
اللياقة البدنية
والصحية

بين
المجموعات
داخل
المجموعات

١٨٨.٩٨٤

١٥٧

١.٢٠٤

المجموع

١٩٢.٢٨٤

١٦٠

المجال

مصدر
التباين

مجال
الدوافع
االجتماعية

بين
المجموعات
داخل
المجموعات

مجموع
المربعات
٤.٤٦٧

درجات
الحرية
٣

المربعات
١.٤٨٩

١٩٧.٨١٧

١٥٧

١.٢٦٠

المجموع

٢٠٢.٢٨٤

١٦٠

المجال

مصدر
التباين

مجال
الدوافع
النفسية

بين
المجموعات
داخل
المجموعات

مجموع
المربعات
٥.٤١٢

درجات
الحرية
٣

المربعات
١.٨٠٤

٢٠٥.٤٥٨

١٥٧

١.٣٠٩

المجموع

٢١٠.٨٧٠

١٦٠

المجال

مصدر
التباين

مجال دوافع
الميول
الرياضي

بين
المجموعات
داخل
المجموعات

مجموع
المربعات
٣.٦٦٦

درجات
الحرية
٣

المربعات
١.٢٢٢

٢١٨.٦١٨

١٥٧

١.٣٩٢

٢٢٤.٢٨٤

١٦٠

المجموع

متوسطات
المربعات

متوسطات

متوسطات

متوسطات

قيمة
)ف(
٠.٩١٤

قيمة
)ف(
١.١٨٢

قيمة
)ف(
١.٣٧٨

قيمة
)ف(
٠.٨٧٨

الداللة
االحصائية
٠.٦٢٣

الداللة
االحصائية
٠.٤٠٥

الداللة
االحصائية
٠.٣٥٦

الداللة
االحصائية
٠.٦٥٤
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 ...ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )(٢٠

مجموع
المربعات
٤.٦٥٨

درجات
الحرية
٣

المربعات
١.٥٥٣

٢١٠.١٢٩

١٥٧

١.٣٣٨

المجموع

٢١٥.٧٨٧

١٦٠

المجال

مصدر
التباين

مجال دوافع
اإلنجاز
الرياضي

بين
المجموعات
داخل
المجموعات

مجموع
المربعات
٤.٧١٣

درجات
الحرية
٣

المربعات
١.٥٧١

٢١٨.٥٧١

١٥٧

١.٣٩٢

المجموع

٢٢٣.٢٨٤

١٦٠

المجال

مصدر
التباين

مجال دوافع
اللياقة البدنية
والصحية

بين
المجموعات
داخل
المجموعات

مجموع
المربعات
٥.٨٩٩

درجات
الحرية
٣

المربعات
١.٩٦٦

٢٢٦.٣٨٥

١٥٧

١.٤٤٢

٢٣٢.٢٨٤

١٦٠

المجال
مجال دوافع
تطوير
القدرات
العقلية
والمعرفية

مصدر
التباين
بين
المجموعات
داخل
المجموعات

المجموع

متوسطات

متوسطات

متوسطات

قيمة
)ف(
١.١٦١

قيمة
)ف(
١.١٢٩

قيمة
)ف(
١.٣٦٤

الداللة
االحصائية
٠.٤٢١

الداللة
االحصائية
٠.٤٤١

الداللة
االحصائية
٠.٣٦٧

يتض ح م ن الج دول ) (٢٠أن ق يم الدالل ة اإلحص ائية كان ت )،٠.٣٥٦ ،٠.٤٠٥ ،٠.٦٢٣
 (٠.٣٦٧ ،٠.٤٤١ ،٠.٤٢١ ،٠.٦٥٤وجمي ع ھ ذه الق يم غي ر دال ة احص ائيا ً عن د مس توى
) ،(٠.٠٥= أي أنه ال يوجد فروق في دوافع المشاركة في الفرق الرياضية على أي مجال م ن
مجاالت الدراسة تبعا ً لمتغير المستوى الدراسي )سنة أولى ،سنة ثانية ،سنة ثالثة ،سنة رابعة(.
في ضوء نت ائج الج دولين ) (٢٠ ،١٩وال ذين يش يران إل ى ع دم وج ود ف روق دال ة إحص ائيا
عن د مس توى )  (٠.٠٥= ف ي دواف ع المش اركة ف ي الف رق الرياض ية تبع ا ً لمتغي ر المس توى
الدراسي ،ويرى الباحثون أن عدم وجود فروق في دوافع أفرد عينة الدراس ة نح و المش اركة ف ي
الفرق الرياضية تبعا ً لمتغير المستوى الدراسي قد يعود إلى ارتف اع مس توى الت دريبات ف ي الف رق
الجامعية ،وشدة التنافس بين مختلف الجامعات في البطوالت التي تجري بينھا والذي يتطلب م ن
جمي ع الالعب ين والالعب ات ام تالك مس توى متش ابه ومتس اوي م ن الق درات والس مات الخب رات،
وبالتالي فإن ھذا يقود إلى مستوى متساوي من الدوافع عند جمي ع المش اركين وبغ ض النظ ر ع ن
مستواھم الدراسي.
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وج اءت ھ ذه النتيج ة متفق ة م ع نت ائج دراس ة )أب و الكش ك ،(٢٠٠٠ ،والت ي اجري ت عل ى
طالب كلية التربية الرياضية في جامع ة اليرم وك ومعرف ة دوافعھ م نح و تعل م مھ ارات الجمب از،
حي ث أش ارت نتائجھ ا إل ى ع دم وج ود ف روق دال ة إحص ائيا ف ي دواف ع الط الب تبع ا ً لم راحلھم
الدراسية ،كما جاءت ھذه النتيجة متفقة م ع دراس ة )الودي ان ،(١٩٩٩ ،الت ي ھ دفت إل ى تحلي ل
دوافع الطلبة نحو تعلم الس باحة ،حي ث أش ارت النت ائج إل ى ع دم وج ود ف روق دال ة إحص ائيا ف ي
دوافع الطلبة نحو تعلم السباحة تبعا ً لمتغير المراحل الدراسية.
االستنتاجات
في ضوء عرض ومناقشة النتائج يستخلص االستنتاجات التالية:
 .١تفوقت دوافع االنجاز الرياضي على باقي مجاالت الدوافع األخرى.
 .٢كانت الدوافع االجتماعية والدوافع المادية والترويحية متوسطة األھمية لدى أفراد عينة
الدراسة.
 .٣لقد كان دافع الحصول على الحوافز المادية قليل األھمية بالنسبة ألفراد عينة الدراسة.
 .٤ليس لمتغيرات الجنس وطريقة القبول في الجامعة ونوع اللعبة والمستوى الدراسي أي أثر
على دوافع الالعبين والالعبات المشاركين في الفرق الرياضية في جامعة اليرموك.
التوصيات
في ضوء النتائج ومناقشتھا واالستنتاجات السابقة يوصي الباحثون بما يلي:
 .١المحافظ ة عل ى مس توى ال دوافع الس ائدة ل دى أف راد عين ة الدارس ة والعم ل عل ى تلبي ة
احتياجاتھم ما أمكن إلشباع ھذه الدوافع.
 .٢توجي ه المزي د م ن االھتم ام نح و دواف ع الالعب ين ،والتع رف عليھ ا م ن قب ل الم دربين
واإلداري ين ،وخاص ة دواف ع اإلنج از الرياض ي ،وتطبي ق ذل ك عملي ا ً عن د وض ع الب رامج
التدريبية.
 .٣إجراء دراس ات مش ابھة عل ى الف رق الرياض ية ف ي موض وع ال دوافع وف ي قطاع ات أخ رى
مثل الجامعات واألندية والمدارس.
المراجع العربية
 أبو الكشك ،محمد علي".(٢٠٠٠) .دراسة دوافع طالب كلية التربية الرياضية في جامعةاليرموك نحو تعلم فعاليات الجمباز" .مجلة بحوث التربية الرياضية.(٥٣) ،(٢٣) .
 .٤٤-٣٣كلية التربية الرياضية للبنين ،جامعة الزقازيق.
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-

-

-

-

-

-

-

أبو عريضة ،فايز سعيد وآخرون" .(١٩٩٩) .دوافع ممارسة النشاط الرياضي عند طلبة
جامعة النجاح الوطنية" .مجلة دراسات وبحوث التربية الرياضية .٢٣-١١.(٩) ،كلية
التربية الرياضية ،جامعة البصرة.
البار ،عبد ﷲ ھاشم" .(١٩٩٩) .دوافع الممارسة الرياضية لدى العبي كرة الطاولة في
أندية المملكة العربية السعودية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الدراسات العليا،
الجامعة األردنية.
حامد ،محمد عبد الحليم" .(١٩٨٢) .قراءات في علم النفس" .المكتب الجامعي الحديث،
اإلسكندرية.
خطاب ،عطيات" .(١٩٧٦) .أوقات الفراغ والترويح" .دار المعارف ،القاھرة.
ذيابات ،ناجح .أديب ،وسھى" .(١٩٩٧) .دوافع ممارسة كرة القدم في األردن" .مجلة
دراسات ،العلوم التربوية ،المجلد ) ،(٢٤العدد )١٦٦-١٤٤.(١
راتب ،أسامه كامل"(١٩٩٠) ،دوافع التفوق في النشاط الرياضي" ،دار الفكر العربي،
القاھرة.
الرطروط ،عماد إسماعيل" .(١٩٩٤) .دوافع ممارسة النشاط البدني لدى المشاركين في
مراكز اللياقة البدنية في األردن" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الدراسات العليا،
الجامعة األردنية.
سعادة ،زيدان عيسى" .(١٩٩٨) .دوافع ممارسة لعبة كرة اليد لدى العبي أندية الدرجة
األولى والثانية في األردن" .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الدراسات العليا ،الجامعة
األردنية.
السوطري ،حسن عمر" .(١٩٩٢) .دوافع ممارسة النشاط الرياضي لدى طلبة الجامعة
األردنية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الدراسات العليا ،الجامعة األردنية.
الشلعوط ،أياد علي" .(١٩٩٤) .دوافع ممارسة األنشطة الرياضية لدى الالعبين المعوقين
حركيا َ في األردن" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الدراسات العليا ،الجامعة
األردنية.
عالوي ،محمد حسن .(١٩٩٤) .علم النفس الرياضي .ط  .٩دار المعارف ،القاھرة.
ص ).(١٦١) ،(٢١٢
عويس ،سعد وآخرون" .(١٩٨٤) .الرياضة الجامعية في جمھورية مصر العربية"،
مؤتمر الرياضة للجميع ،المجلد ) ،(٢١) (٦كلية التربية الرياضية ،جامعة حلوان،
القاھرة.
مھدي ،احمد كامل .وحبيب ،ومحمد فؤاد" .(١٩٩٨) .مشكالت الطالب المتفوقين
رياضيا ً بجامعة اإلمارات العربية المتحدة" ،مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية.
العدد الثامن ،الجزء األول .٢٢٥-٢١٢ .جامعة أسيوط ،مصر.
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