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  ملخص

ة  ذه الدراس دفت ه ة إه ى معرف ة  أل ادي مدين د مرت ة النشاط الرياضي عن ع ممارس م دواف ه
ة  ن جه باب م ين للش ذه ال  ،الحس تالف ه راتواخ ا لمتغي نس :دوافع تبع اديميو الج ل االآ  المؤه

دخل الشهري من        والعمرو الجتماعيةاوالحالة  عدد مرات ممارسة النشاط الرياضي ومستوى ال
رى ة اخ ن   . جه ة م تبانة مكون ث اس تخدم الباح ة ،فقرة) ٦٦(اس ة الدراس ت عين ردا )٤٦( بلغ  .ف

ة الدراسة حسب       شارت نتائج الدراسة الى ان دوافع ممارسة النشاط الر  وأ راد عين دى اف ياضي ل
ة   : اهميتها جاءت على النحو التالي دوافع المتعلق ة والتسهيالت   ال ات المادي  ،%)٧٨,٧٧( باالمكان

رى  دوافع االخ حية %)٧١,٢٠(ال ة والص ة البدني ع اللياق ة ،%)٧١,١٥( ، دواف دوافع العقلي  ال
ية ،%)٦٥,٥٤( ول الرياض ع المي مات  ،%)٦٤,٨٦( دواف ع الس ة واإلادواف ةألارادي  اخالقي
ية%) ٦٣,٦٢( دوافع النفس ة ،%) ٥٩,٤٣( ،ال دوافع االجتماعي ا %). ٤١,٧٩( ال رت  آم أظه

ة    روق ذات دالل ود ف دم وج ة ع ائج الدراس دى    إنت دني ل اط الب ة النش ع ممارس ي دواف ائية ف حص
اد باب ت يمرت ين للش ة الحس رات المؤهل  اعمدين اديمي ألزى لمتغي ةوآ ة االجتماعي دد و الحال ع

رات ممارسة النشاط الرياضي  دخل الشهريوم ى أو .مستوى ال ائج الدراسة ايضا إل شارت نت
ة    الجنس في آل من محوري  يوجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير دوافع االجتماعي ال

ذآور والعمر   ودوافع الميول الرياضية ة  في محور    لصالح ال دوافع االجتماعي راد    ال ولصالح االف
  .عاما ٥٠تزيد أعمارهم عن الذين 

 
Abstract 

The purpose of this study was to identify the most important motives 
of participation in physical activity among individualas who used to work 
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out at Al-hussien city for youth, and the differences in motives according 
to gender, academic degree, social status, age, times of participation, and 
monthly income. A sample of (46) participants completed a 66-item 
questionnaire developed by the researcher to collect the data for this 
study. Findings indicated that the most important motives were as 
following: facilities availability motives (%78.77), other motives 
(%71.20), health and fitness motives (%71.15), mental motives 
(%65.54), athletic trends motives (%64.86), ethical traits motives 
(%63.62), psychological motives (%59.43), social motives (%41.79). 
Also, findings indicated no significant differences between motives 
according to academic degree, times of participation, and monthly 
income. In addition, results showed significant differences between male 
and female participants in social and trends motives, in favor of males. 
Moreover, there were significant differences between younger and older 
participants in social motives, in favor of older participants (above 50 
years old). 

  
  هميتهاأمقدمة الدراسة و

ّد واء   تع اط س و أي نش اني نح لوك اإلنس ع الس ة دواف ان رياضيًا أدراس ًا ام آ ًا أم ثقافي أم فني
ة    ا حيوي نفس وأآثره م ال م مواضيع عل ن أه ًا م ارةإو اجتماعي ي  و، ث ارآة ف ع المش ف دواف تختل

انية المختل اطات اإلنس رفالنش اختالف االف اتهمود اة ب اتهم ورغب ا . اهتمام دآم ع  تع ة دواف معرف
إذ يؤدي باإلنسان إلي االستمرار في ذلك  ،في غاية األهمية امرأاد نحو ممارسة نشاط معين فرألا

  .النشاط أو التوقف عنه

ا   ) ٢٤١ص ،٢٠٠١، مفتي(ويعرف  دوافع بأنه رد     "ال ة تحرك الف وى داخلي د    ق ذل جه ى ب ال
ق  ين لتحقي دف مع يف  ."ه الوي(ويض طل) ١٣٤ص ،٢٠٠٢ ،ع ير إل  ان مص ة يش  ىح الدافعي

رد وبيئ  ين الف ة ب ة الدينامي دتالعالق مل العدي دء    ة وتش ى ب ل عل ي تعم االت الت ل والح ن العوام م
ه واستمراره   السلوك ى يتحقق الهدف المنشود     وتوجيه انين وآخرون،   (ويشير   .حت  ،١٩٩٢حس
رد) ٩٨ص دى الف ة ل ة الكامن ة اإلنفعالي ر الطاق ي تحري ل ف دوافع تتمث رد أن وظائف ال ع الف ، ودف

   .لالستجابة للمواقف في صورة سلوك، وتوجيه السلوك نحو وجهة معينة

ان سلوك الفرد غالبًا ال يصدر عن دافع واحد بل نتيجة ) ٢٠٤ص، ١٩٩٢ ،عالوي(ويذآر 
هذه الدوافع تتبدل وتتعدل في مراحل تطور    و ،لدوافع المتداخلة مع بعضها البعضمجموعة من ا

ا مباشرة       أ )٢٠٠٢(عالوي   ويضيف  .الفرد ًا يمكن رؤيته يئًا مادي ة ليست ش ا هي    ،ن الدافعي انم
أي أن الدافعية ليست نمط السلوك     ،حاالت داخل الفرد يمكن استنتاجها من أنماط سلوآه ونشاطه

لوك   ك الس ة وراء ذل ي حال ل ه ه ب ذي نلحظ لوك   ،ال ارة الس ى اث ل عل ه  وتعم يطه وتوجيه وتنش
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ة المنشودة  واالستمرار فيه حتى تحقيق ا يراليها     . لغاي ا يش دوافع آم  ،٢٠٠٥ ،قطامي (وتتصف ال
داخل بأنها مستمرة ودينامكية )١٧٧ص راد   و ،وتتكامل  ، وتت دى االف اين ل اوت في مدى    و ،تتب تتف

   .سيطرتها على االفراد ونمط تحقيقها

تعلم     ) ٥٠ص ،٢٠٠٢ ،عالوي ( ويؤآد ا في ال ة ودوره ة الدافعي د  ،أهمي دافع شرطًا    اذ يع ال
ردأ ي تعترض الف ى الصعوبات الت ة التغلب عل ه ومحاول تمرار في تعلم واالس دء ال يا لب ا . ساس آم

ة دون ظهور التعب       ةوتمنح الدافعية الفرد إلى المزيد من الحماس د والحيلول ذل الجه والمثابرة وب
ل يف . والمل امي(ويض ب     ) ١٧٦ص  ،٢٠٠٥ ،قط عور بالتع ار الش ى اختص ل عل ة تعم الدافعي

ة     والملل وال اء من عمل المهم د االنته ا   ،شعور بالوقت والتفكير بالنتائج السارة التي تتحقق عن آم
وازن            ة عدم الت رد وتخليصه من حال دى الف وتر ل ي خفض حاالت الت  ويضيف . تهدف الدوافع ال

رامج       أ) ٩٩ص ،١٩٩٢ ،واخرون ،حسانين( اهج والب اء المن ن أهمية الدوافع ال تكمن فقط في بن
تعلم    المراحل السنية وآافة القطاعا الرياضية لمختلف ة ال ل تتعدى   ت ودورها الحاسم في عملي ، ب

ة    ،المسبب الرئيسي للتفوق إذ تعد، ذلك ا الكامن فالتفوق الرياضي يتطلب دوافع قوية تفوق مثيالته
افع للممارسة الرياضية هو    دآبر أن أ) ٤٢٦ص ،٢٠٠٤ ،راتب( ويؤآد. خلف التعلم والممارسة

  . النجاح

رد  بف الدافعية وتختل رد    ،اختالف المستوى البدني أو الحرآي للف ة الف الناشئ تختلف   فدافعي
ن ىألا الدرجةالعب  ع دولي ول ة أو الالعب ال ا  ،أو الثاني ة اوآم اختالف التختلف دافعي راد ب ف

ق المطالب والحاجات       يعدم الثبات والتطوير والتغبث تتسم يبح ،ةنيالمرحلة الس ر من اجل تحقي ي
  .)١٤٨ص ،٢٠٠٢ ،عالوي(ة التي يمر بها الفرد نيالنفسية واالجتماعية للمرحلة السو البدنية

الوي(ويضيف  ادرها ن أ) ١٣٥ص ،٢٠٠٢ ،ع ث مص ن حي ة م م الدافعي مين ىإل تقس  قس
  :هما

ة  .١ ع داخلي بعها        : دواف ي تش ه الت رد نفس ل الف ن داخ ة م ة النابع االت الداخلي ا الح د به ويقص
دفا   الممارسة أو األداء الرياضي  ه    بوصفها ه ل  ،في حد ذات ة  والسرور  والرضا    :مث المتع

 .الممارسة الرياضية وغيرها دعن

ي توجه     : دوافع خارجية .٢ رد نفسه الت ويقصد بها الحاالت الخارجية غير النابعة من داخل الف
ية    ة الرياض و الممارس لوك نح ل ،الس درب   :مث دين االوواإلداري والم دقاءول ا األص ، آم

ت   درج تح دواين ة مختل ل دف      فافع الخارجي ة أو ه ق غاي ى تحقي ل عل ي تعم ائل الت الوس
آت أو جوائز أو    ،خارجي مثل الحصول على مكاسب مادية او معنوية آالحصول على مكاف

 .اآتساب الصحة واللياقة البدنية وغيرها 

ع ممارسة النشاط الرياضيأ ا دواف د قسمها   ،م ى) ٢٠٧-٢٠٦ص ،١٩٩٢ ،عالوي(فق  إل
  :تياآل

رةدواف .١ ا    :ع مباش اس بالرض ل اإلحس باع ومث ة  واإلش ة الجمالي اح  والمتع عور باالرتي الش
  .اثبات التفوقوتسجيل األرقام والبطوالت و
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رفع مستوى الفرد للعمل واإلنتاج ومثل اآتساب الصحة واللياقة البدنية  :دوافع غير مباشرة  .٢
 .شاط الرياضياس بضرورة ممارسة النبالدور االجتماعي للرياضة واإلحس الوعيو

رد           دى الف ة ل ة الدافعي ل من حال اك مستوى امث ة ان هن دما يكون    ،وما تجدر اإلشارة إلي فعن
داً   ل   ،مستوى الدافعية منخفضًا ج ة      ،يشعر بالمل ة بدرجة عالي د الدافعي دما تزي رد    ،وعن يصبح الف

ى  هثارإلاويطلق على حالة  ،خائفًا أو قلقا ى  ا( النفسية المثل ة المثل ة النفسية   طال) لدافعي  ،راتب (الق
  ).١٧٧ص ،٢٠٠١

  :تيآلفان أهمية هذه الدراسة تكمن في ا، وبناًء على ما تقدم ذآره

م الباحث  (من نوعها  ىهي األول أن هذه الدراسة .١ ع     ) بحدود عل ي تناولت دواف في األردن الت
ة         وطن والبالغ ة ال ى اتساع رقع  ممارسة النشاط الرياضي في المدن الرياضية المنتشرة عل

ة  يمدينة رياض )١٢( ا       إذ، ة في مختلف محافظات المملك ذه الدراسة بتنوعه ة ه زت عين تمي
رائحها تالف ش ي  ،واخ رى ف ا ج س م ى عك عب عل ات الش ف قطاع ت مختل ث مثل بحي

ة الرياضية       اقتصالدراسات السابقة التي  ادي األندي دارس أو الجامعات أو مرت ى الم رت عل
  . لعاب المختلفةالمراآز الرياضية أو الالعبين في األو

ة          ممارسة  مكانأن  .٢ ر مغلق اطق مفتوحة غي ذه الدراسة آانت في من النشاط الرياضي في ه
 .وان طبيعة النشاط الرياضي انحصرت  في المشي أو الهرولة فقط

دى   تُع .٣ اط الرياضي ل ة النش ع ممارس ين   ارف دواف دد الممارس د ع ة يزي ة الدراس راد عين ف
تمرار   ى اس اعد عل راد العياويس دني  ف اط الب ة النش ي ممارس ة ف ة الحالي ابة و ،ن ل اإلص تقلي

ل ة مث أمراض نقص الحرآ منة والسكري  :ب دم والس اع ضغط ال وتراتوارتف  العصبية الت
 .المطلوبة االجتماعية والنفسيةوخلق جيل يتمتع بالصحة واللياقة البدنية ل

ن تعم   .٤ ة يمك ذه الدراس ائج ه مو   يأن نت الم المس ائل اإلع الل وس ن خ ا م ل عةمه ة  مث اإلذاع
ل التلف  ة مث رووز، اوالمرئي ة ءالمق حافة اليومي ل الص تإل ،ة مث راد ثس ة  ارة أف دد لممارس ج
 .نتهاجه آمنهج حياة يومي إالنشاط الرياضي و

را  .٥ تإوأخي ن ثس رين م احثين اآلخ دن الرياضية  أارة الب ي الم ابهة ف راء دراسات مش جل إج
 .إلستقطاب مزيد من الممارسينستخدام نفس المقياس الحالي إاألخرى عن طريق 

  
  مشكلة الدراسة

اآرة   إ عتاد الباحث على ممارسة النشاط الرياضي في مدينة الحسين للشباب في الساعات الب
اً  انفسهم  اعتاد الباحث على رؤية األشخاص و ،مانتظبام يو آل من صباح عن ، بغض النظر  يومي

ار ول      ة المحيطة من مختلف األعم ى   ،كال الجنسين  الظروف الجوية والبيئي راد  االن بعض  إحت ف
البحث عن بفضوله العلمي ل اشباعادفع الباحث  وهذا ما ،آان يستخدم عكازًا لمساعدته في المشي

ك ا إاألسباب الكامنة وراء  ة ستمرار ممارسة النشاط الرياضي من تل الرغم  ،لفئ البيتهم  أن من   ب غ
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ة   .آانت من فئة غير الشباب  اء علي ان   ،وبن ي       من تك اسة درمشكلة ال ف دوافع الت في البحث عن ال
ة    ممارسة النشاط الرياضي  والتوجه لم النومن  يقاظ مبكراستإلاعلى  تدفع هؤالء االفراد في مدين
ل   ،مكانية ملء ذلك الوقت بأنشطة غير رياضية اعلى الرغم من ، الحسين للشباب تمتاع  إلا :مث س

بعض ا  أو  الكتبقراءة بعض  أو دة التلفاز والفضائيات المختلفةهاشبم ام ب ة  ألالقي ال المنزلي أو  عم
    .ستمرار في النوم والخلود للراحةإلعلى األقل ا

  
  الدراسات السابقة

ديثًا ا درس احثين ح ن الب د م اط الرياضيالعدي ة بالنش دوافع المرتبط د ل اهر أ، فق جرى الط
ة بيرز ) ٢٠٠٧( أثير   دراسة هدفت تعرف دوافع ممارسة النشاط الرياضي لدى طلبة جامع يت وت

وع ال     نس ون ري الج ًا لمتغي دوافع تبع ذه ال ةه تخدمو، كلي ث اس ان   الباح ك وري اس فردري  مقي
Fredrick & Ryan 1993) ( اس ة عشوائية بلغت        لقي ى عين ك عل دوافع وذل ا  ) ٣٩٤(ال طالب

ة الدراسة آانت             و. وطالبة راد عين ة أف دى الطلب دوافع ل ان درجة ال ذه الدراسة ب ائج ه أظهرت نت
ة جاءت في       أو ،%٧٣،٦وصلت النسبة المئوية لالستجابة إذ  ،عالية ة البدني ع مجال اللياق ن دواف

دارها      ة مق ى بنسبة مئوي ة ع    و%) ٨٢،٢(المرتبة األول ات االجتماعي ل   حصل مجال العالق ى اق ل
ع   ة بواق بة مئوي ي     . %)٦٦،٦(نس ائية ف ة إحص روق ذات دالل ود ف دم وج ة ع ت الدراس ا بين آم
  .وافع تبعًا لمتغيري الجنس ونوع الكليةالدرجة الكلية للد

الؤه يالس وزم ام سالس   (Salselas, Gonzalez-Boto, & Marquez, 2007)وق
ى   دفت إل ة ه ي      تبدراس د العب رة عن توى الخب باحة ومس ة الس ع ممارس ين دواف ة ب رف العالق ع
اليين  باحة البرتغ باب الس احثون  و، الش تخدم الب ا  اس ة قوامه ردًا ) ١٥٥(عين  ٨٧(و) ارذآ ٦٨(ف

ين  ) ىانث ارهم ب ت أعم نة )١٨ -٧( تراوح ت ،س ي    إ ووزع ارآة ف ع المش ة دواف تبانة لدراس س
ات  الث مجموع باحة ضمن ث باحة،    : الس م الس ي تعل ة ف ة الراغب ملت العين ى ش ة األول المجموع

ة ة الثاني باحة المجموع ي الس دمين ف ة المتق ملت عين ي ش ارآين ف ة شملت المش ة الثالث ، المجموع
باحة ة الس ات المنافس ود. لغاي ائج بوج رت النت أثير دال إحصائيا أظه ًا ت دوافع تبع توى ال على مس

ي   رة ف ر الخب ة  لمتغي ة، المنافس ة البدني ع اللياق باحة   ،دواف ة الس اب ألندي ى  واالنتس الحصول عل
ي         ى الت ى حساب المجموعة األول ة عل ة والثالث مهارات متقدمة والمتعة لصالح المجموعتين الثاني

  .من اجل تعلـم السباحـة شارآت

ة في الفرق تعرف دوافع المشارآ لىإ دراسة هدفت) ٢٠٠٦(خرون آجرى أبو عريضة وأو
ا،       الرياضية عند الطلبة  ًا ألهميته دوافع تبع ذه ال المتفوقين رياضيًا في جامعة اليرموك وترتيب ه

نس        ر الج ًا لمتغي دوافع تبع ي ال روق ف ة الف ى معرف دفت إل ا ه و وآم ة القب ة  و لطريق وع اللعب ن
احثون  إو. والمستوى الدراسي ت إستخدم الب دوافع   بانةس تهم     ،خاصة بال ة دراس ) ١٦١(وبلغت عين

ي     ارآون ف ذين يش ن ال ة م ًا وطالب وك  طالب ة اليرم ي جامع ية ف رق الرياض ائج  و. الف ارت نت أش
هميتها جاءت  الدراسة إلى أن دوافع المشارآة في الفرق الرياضية عند أفراد عينة الدراسة تبعًا أل

الي  و الت ى النح از الرياضي    :عل حية واالنج ة والص ة البدني ية و اللياق ية والنفس ول الرياض  المي
آما أشارت الدراسة   ،تطوير القدرات العقلية والمعرفية واالجتماعية وأخيرا المادية والترويحيةو
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رات  إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في دوافع المشارآة لدى أفراد عينة الدر اسة تعزى لمتغي
  .نوع اللعبة والمستوى الدراسيوطريقة القبول بالجامعة والجنس 

و وأو رى روك فيل ولوس ج دفت Saules, 2005 & (Rockafellow(س ة ه ىإ دراس  ل
ة الرياضيين     ة الجامع تعرف عالقة تعاطي الكحول بممارسة النشاط الرياضي على عينة من طلب

ددهم ًا و) ٩٨( وع ن ال) ١٢٠(طالب ر       م ة غي ة الجامع ن طلب ي م اط الرياض ين للنش ممارس
اطي الكحول   بانةالرياضيين، واستخدم الباحثان است . لمعرفة دوافع ممارسة النشاط الرياضي وتع

ر الرياضيين     الى أشارت نتائج الدراسة و ان الطلبة الرياضيين والممارسين للنشاط الرياضي غي
ة الخا   ن الدافعي ة م درجات عالي زوا ب ذين تمي ن   ال ائيا م كل دال إحص ول بش اطي الكح ة بتع رجي

  .هم الذين تميزوا بدرجات عالية من الدوافع الداخليةئزمال

ام دويكات    ى  بدراسة هدفت  ) ٢٠٠٤(وق رامج الرياضية        ال ع المشارآة في الب تعرف دواف
ا التنافسية لأللعاب الجماعية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية بفلسطين على عينة عشوائية قوامه  

د   ً،طالبا) ١٢٧( اس    إوق رامج الرياضة        )Gill(ستخدم الباحث مقي ع المشارآة في ب اس دواف لقي
ية ي     التنافس اور ه ة مح ى أربع تمل عل ذي إش ة وال اب الجماعي اعي، والشخصي، (لاللع االجتم

رة ) ٣٠(، موزعة على )واالداء الفني، والنفسي ذه الدراسة    و .فق ائج ه ى  أشارت نت مستوى  أن  ال
ع دوا ية   الف ية التنافس رامج الرياض ي الب ارآة ف ة مش اور مجتمع ى المح داً  عل رة ج ت آبي ذ إ ،آان

ا         %).٨٥.٤( الكلية ستجابةلإلوصلت النسبة المئوية  ة آم دوافع حسب األهمي د جاء ترتيب ال وق
ي   : يلي اعي   )%٨٦.٦(محور األداء الفن د االجتم د الشخصي   )%٨٥.٢(، البع ، )%٨٤.٨(، البع

ة إحصائية          ). %٨٤.٨(البعد النفسي  روق ذات دالل ى عدم وجود ف ائج الدراسة إل آما أشارت نت
ى   تعزى لمتغير اللعبة ع محاور  عل ة        الدراسة  جمي روق ذات دالل ى وجود ف ، في حين أشارت ال

  .ولصالح الطلبة األقل من خمس سنوات خبرة المحور النفسي علىالخبرة متغيرفي  إحصائية

ي    تإلى دراسة هدفت  )٢٠٠٢( أبو سل جرىأو دى العب عرف دوافع ممارسة آرة الطائرة ل
رات الدرجة      أاألندية في األردن و ر آل من متغي رة  وث ة   و العمر والخب ة الجغرافي مرآز  والمنطق

دوافع ذه ال ى ه تخدم الباحث إو ،اللعب عل تبانإس دوافل ةس ى ال ـة لتعرف عل ة عشوائي ى عين ع عل
ـة من   ة األردن) ١٧٧(مكون ًا من أندي ع ممارسة أظهر و. العب ائج الدراسة أن ترتيب دواف ت نت

ا    ب أهميته ائرة حس رة الط اءآ الي  ج و الت ى النح ة   :عل ة البدني ور اللياق از  ومح اح واالنج النج
يةو دوافع النفس ية  و ال ول الرياض ع المي ة ودواف دوافع االجتماعي ة وال ة اللعب ع طبيع ع و دواف دواف

ائج الدرا  . المكاسب والدوافع المهنية ة إحصائية تعزى       آما أظهرت نت روق ذات دالل سة وجود ف
  . مرآز اللعبالمنطقة الجغرافية وو العمروالخبرة ولمتغيرات الدرجة 

ى  إدراسة هدفت   ) ٢٠٠٠( جرى الخصاونة أآما  دارس      ل ذ الم ع ممارسة تالمي تعرف دواف
ا         ة قوامه ى عين ك عل د وذل رة الي ة آ د للعب ة ارب ي محافظ ة ف ة   ) ٣٠٠(األردني ن طلب ب م طال

د    الصف ا في محافظة ارب د       تاستخدم و  .وف الثالث العلي رة الي ع ممارسة آ د دواف تبانة لتحدي  ،اس
الي  أأظهرت النتائج و ول  : ن ترتيب دوافع ممارسة آرة اليد حسب أهميتها جاء على النحو الت المي

ية  هيالت والرياض رامج والتس ةوالب واحي االجتماعي ة و الن واحي العقلي ي والن وق الرياض التف
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وا و ة والصحية    الن ة البدني را اللياق ائج     ،حي النفسية وأخي ا أظهرت النت روق ذات  ع آم دم وجود ف
  .داللة إحصائية بين دوافع افراد عينة الدراسة تعزى للصف الدراسي

دى          ) ١٩٩٤(جرى الرطروط  أو دني ل ع ممارسة النشاط الب ى تعرف دواف دراسة هدفت إل
ة في األرد      ة البدني رات الجنس  المشارآين في مراآز اللياق ة  ولمؤهل العلمي   وا ن واثرمتغي الحال

دوافع،  ععدد الممارسات االسبوو العمرواالجتماعية  ذه ال ة   أجريت الدراسة ع  و ية على ه ى عين ل
ا   ة قوامه كل ) ٥٣٤(عمري بش ة،   )%٢٠( ةنس ع الدراس ن مجتم تخدموم ق  إ تاس تبانه لتحقي س

ة،  داف الدراس ة البدنيوأه ع اللياق ائج أن دواف ع أظهرت النت ين دواف ن ب م م ة والصحية هي األه
ل اواإلرادية  احتلت دوافع السمات األخالقية في حين ممارسة النشاط الرياضي، ا  . ألهمية األق آم

ري الجنس وعدد          ع الممارسة الرياضية تعزى لمتغي أظهرت النتائج أنة ال توجد فروق في دواف
ة إح   ،مرات الممارسة االسبوعية روق ذات دالل رات المؤهل     في حين يوجد ف صائية تعزى لمتغي

   .العلمي والحالة االجتماعية والعمر

ع ممارسة النشاط         اعلى دراسة دواف وبإستعراض الدراسات السابقة، فقد رآزت في مجمله
ة   ارس أو و طلبة الجامعات والمدالالعبين أ الرياضي على عينات من المشارآين في مراآز اللياق

ات   يةبخالف الدراسة الحال البدنية وذلك التي تناولت عينة عشوائية يتعذر تصنيفها في أي من الفئ
  .أعاله، ويمارسون النشاط الرياضي طوعا منهم وفي اوقات فراغهم

  
  أهداف الدراسة

 :التعرف إلى هدفت الدراسة
ة الحسين للشباب       دوافع  .١ ادي مدين دى مرت دوافع    ممارسة النشاط الرياضي ل ذه ال وترتيب ه

 .تبعًا ألهميتها
رو .٢ يالف ع ق ف اط الرياضي   دواف ة النش ر ممارس ًا لمتغي نس اتتبع ي و ،الج ل العلم  ،المؤه

دخل  و ،دد مرات الممارسة  وع ،العمرو ،والحالة األجتماعية ة     مستوى ال ادي مدين دى مرت ل
   .الحسين للشباب

 
  تساؤالت الدراسة

  :سعت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية
  لدى مرتادي مدينة الحسين للشباب ؟ ممارسة النشاط الرياضيما أهم دوافع  .١
ه إحصائية .٢ روق ذات دالل د ف ل توج ادي    ه د مرت اط الرياضي عن ة النش ع ممارس ي دواف ف

 العمرو والحالة األجتماعية المؤهل العلمي و الجنس اتتعزى لمتغير مدينة الحسين للشباب 
  ؟ومستوى الدخل عدد مرات الممارسةو
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  مجاالت الدراسة 

  .باألردنمدينة الحسين للشباب في عمان : يالمجال المكان .١

 .مرتادي مدينة الحسين للشباب في عمان باالردن:المجال البشري  .٢

اني .٣ ال الزم تبانة ال : المج ةوزعت اس ق  دراس اء المواف وم الثالث ين ١٣/١١/٢٠٠٧ي ا ب م م
  .صباحا والنصف الخامسة والسابعة

  
  مصطلحات الدراسة

 دراتهم  هي مرآز ري: مدينة الحسين للشباب ادي يخدم الشباب في آافة المجاالت من اجل ابراز ق
دة      ي أصبحت رائ وإبداعاتهم ومواآبة التقدم والتطور حيث تبلورت فكرة إنشاء مدينة للشباب الت
ك          ان ذل ن طالل وآ ك حسين ب ة المرحوم المل المدن الرياضية في الشرق األوسط في عهد جالل

ة الحسين للشباب في        وأطلق اسم الحسين عليها ،م١٩٦٤في عام  ع مدين ه، وتق تكريمًا وتقديرًا ل
غ مساحتها      ة أرض تبل ى قطع م تغطي األشجار     ١٢٠٠ نحو قلب العاصمة عمان، وتمتد عل دون

اقي مساحتها     وثلث مساحتها،  ة والمواقف ب واستغرق   ،تحتل المنشآت الرياضية والحدائق العام
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 ة ذي    : الدافعي داخلي ال وتر ال ن الت ة م ي حال رثيه لوك و ي ه يالس و توجه ين نح دف مع ق ه  حقي
  ).١٣٤، ص٢٠٠٢ ،عالوي(
  

  إجراءات الدراسة
  

  منهج الدراسة

   .ته لطبيعة الدراسة وأهدافهاءمالمنهج الوصفي لمال استخدم الباحث

  مجتمع الدراسة

ة الحسين للشباب في      من جميع  تكون مجتمع الدراسة ادي مدين دة مرت ين    الم ة ب  ٨-٥الواقع
  . افرد ٧٨صباحا بغرض ممارسة النشاط الرياضي والبالغ عددهم 

  
  عينه الدراسة

ر ة  ةعين تاختي ة بالطريق ةالدراس ع  إلاووزعت  ،العمدي ى جمي تبانة عل ع أس راد المجتم ف
ت إ ١٠ تاستبعدو ،تبانةاس ٥٦ تاستردو ،االصلي دم   تباناس ة   إلع ات المطلوب ال البيان اء   ،آتم وبن
ردا  )٤٦( حصائيإلللتحليل ا تباناتهمسإ تصلحفراد عينة الدراسة التي أبلغ عدد  ،عليه ا هو    ،ف آم

  .)١(مبين في الجدول 
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  .فراد عينة الدراسة تبعا لمتغيرات الدراسة المستقلةأتوزيع :  )١( جدول
  %المئوية النسبة  ددـــالع ةــالفئ المتغير المستقل

 الجنس
 ٥٦.٥  ٢٦  ذآور
 ٤٣.٥ ٢٠  اناث

 ١٠٠ ٤٦  المجموع

 المؤهل العلمي

 ١٠.٩ ٥ اقل من ثانوية عامة
  ١٣.٠  ٦  ثانوية عامة

 ١٩.٦ ٩ دبلوم
 ٤١.٣ ١٩ بكالوريوس
 ١٥.٢ ٧ دراسات عليا

 ١٠٠ ٤٦ المجموع

  الحالة االجتماعية
 ٨٤.٨ ٣٩ متزوج
  ١٥.٢  ٧  عزب

 ١٠٠ ٤٦ المجموع

 العمر الزمني
 ٣٩.١ ١٨ فما دون اعام ٥٠

 ٦٠.٩ ٢٨ اعام ٥٠اآثر من 
 ١٠٠ ٤٦ المجموع

 عدد مرات الممارسة الرياضية

 ٨.٧ ٤ مرات ٣
  ٢٦.١  ١٢  مرات ٥ – ٤

  ٦٥.٢  ٣٠  يوميا
 ١٠٠ ٤٦ المجموع

  مستوى الدخل الشهري

 ٣٢.٦ ١٥ دينار ٥٠٠اقل من 
 ٥٠.٠ ٢٣ دينار ١٠٠٠ -  ٥٠١

 ١٧.٤ ٨ دينار ١٠٠٠آثر من أ
 ١٠٠ ٤٦ المجموع

  
  أداة الدراسة

دب النظري والدراسات السابقة في مجال دوافع ممارسة النشاط ألفبعد إطالع الباحث على ا
و عريضة وآ  و ،)٢٠٠٧( الطاهر  مثل دراسات آل من   الرياضي دويكات  و ،)٢٠٠٦( خرون أب

 مّيصم بت قام الباحث ،)١٩٩٤( لرطروطوا ،)٢٠٠٠( والخصاونة ،)٢٠٠٢( ، وأبو سل)٢٠٠٤(
د مرتادي مدينة الحسين ممارسة النشاط الرياضي عنفقرة لدراسة دوافع ) ٦٦(من  ةمكون ةستبانإ

ى النحو      ةمكون من خمس   ةجابم ميزان إاستخدو، للشباب ارات هي عل ي خي  هبدرج وافق  م :االت
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بدرجة قليلة  موافًقبدرجة قليلة، وافق موافق بدرجة متوسطه، م، بدرجة آبيرة وافقم، آبيرة جدا
  . )١ رقم ملحقال( جدا

  
  صدق األداة

عرضها على ستة محكمين من حملة درجة الدآتوراه بداة المستخدمة األمن صدق  التحققتم 
ة الهاشمية    التربية الرياضيةفي  ة بالجامع م  الملحق ( والعلوم التربوي ديالت   اجرو أإذ  ،)٢ رق التع

رات االس   ى فق ة عل ة  تبانةالالزم رة ٧٧البالغ ذف   فق ن ح افة أم ديلأواض ج و تع ى إ او دم ن أل
  .لقياس ما وضعت من أجلهصادقة  داهألن اإف لذا عليه، ياستقرت على ما ه

  
  معامل الثبات

ا     )٠.٩٠( ثبات مقداره معاملاألداة المستخدمة حققت  اخ الف ة آرونب ق معادل  من خالل تطبي
ة الحسين للشباب   البدني من ممارسي النشاط  )١٠(على عينه قوامها  )تساق الداخليإلا(  في مدين

  .)٢( رقم آما هو موضح في الجدول من خارج عينه الدراسة

  .الداة الدراسةمعامل الثبات :  )٢( جدول
  معامل الثبات  عدد الفقرات  المحور
 ٠.٨٨ ١٤ دوافع اللياقة البدنية والصحية

 ٠.٨٥ ٩ الدوافع االجتماعية
 ٠.٨٧ ١٣ ةالدوافع النفسي

 ٠.٨٢ ٦ دوافع السمات اإلرادية واألخالقية
 ٠.٨١ ٦ دوافع الميول الرياضية

 ٠.٨٤ ٨  الدوافع العقلية
 ٠.٨٣ ٦  الدوافع المتعلقة باإلمكانات المادية والتسهيالت

 ٠.٧٨ ٤  دوافع أخرى
 ٠,٩٠ ٦٦  الكلي

  
  المعالجات اإلحصائية المستخدمة

  -:تيةاآلالمعالجات اإلحصائية  تاستخدم

 .والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية .١

  ).(t-testاختبار  .٢

 .حاديألاار تحليل التباين اختب .٣
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رض         ة بغ ة الدراس راد عين تجابة أف ة الس ب المئوي ط النس اه لمتوس لم أدن ي الس م تبن د ت وق
  -: آما يأتيتفسير النتائج وهي على المساعدة 

  ة قليلة جدابدرج موافق% (49.9أقل من.(  

  ليلةقموافق بدرجة % (59.9 -% 50من.( 

  موافق بدرجة متوسطة % (69.9 -% 60من.( 

  بدرجة آبيرة موافق% (79.9 -% 70من .( 

 80 % موافق بدرجة آبيرة جدا(فما موافق.( 
 

  إجراءات جمع البيانات 

ا  من صدق اداة الدراسة    التحقق  بعد أن تم تبان إ )٧٨(الباحث   وّزع ،وثبوته ع   ة س ى جمي عل
راد الموجألا اط الرياضي   ودف ة النش باب بغرض ممارس ين للش ة الحس ي مدين اء ين ف وم الثالث ي

ق  باحا  ١٣/١١/٢٠٠٧المواف ف ص ابعة والنص ة والس اعة الخامس ين الس ت ،ب ) ٥٦( ّردتواس
ة ت الصالحناابستإلبلغ عدد او ،لعدم اآتمال البيانات المطلوبة باناتستإ) ١٠( تاستبعدو ،ستبانةإ

  ).٤٦( للتحليل االحصائي
  

  عرض النتائج ومناقشتها

دى    "الذي مفاده  ولألتساؤل الدراسة ا عنجابة إلل ما أهم دوافع ممارسة النشاط الرياضي ل
ستخدم الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إفقد  ،"مرتادي مدينة الحسين للشباب

  .كوضح ذلي) ٣( رقم والنسب المئوية والجدول

حور من محاور لكل م همية النسبيةألوا الوسط الحسابي واالنحراف المعياري:  )٣( جدول
  .)٤٦=ن( االستبانة

  ورــالمح
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
  % النسبية

الترتيب بين 
  المحاور

  ٣ ٧١.١٥ ٠.٥٥ ٣.٥٦ دوافع اللياقة البدنية والصحية
  ٨ ٤١.٧٩ ٠.٧٧ ٢.٠٩ الدوافع االجتماعية

  ٧ ٥٩.٤٣ ٠.٧٧ ٢.٩٧ الدوافع النفسية
  ٦ ٦٣.٦٢ ٠.٩٠ ٣.١٨ دوافع السمات اإلرادية واألخالقية

  ٥ ٦٤.٨٦ ٠.٨٠ ٣.٢٤ دوافع الميول الرياضية
  ٤ ٦٥.٥٤ ٠.٨١ ٣.٢٨  الدوافع العقلية
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 )٣(تابع جدول رقم ... 

  المحــور
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
  % النسبية

الترتيب بين 
  المحاور

ة     ات المادي ة باإلمكان دوافع المتعلق ال
 ٧٨.٧٧ ٠.٦٦ ٣.٩٤  والتسهيالت

١  

  ٢ ٧١.٢٠ ٠.٦٧ ٣.٥٦  دوافع أخرى
   ٦٤.٥٤ ٠.٥٠ ٣.٢٣  الكلي

م  يبين الجدول  يم ال ) ٣( رق بية       وسط متق ة النس اري واألهمي كل  لالحسابي واالنحراف المعي
واردة في الجدول     تشير  إذ ،ةالستبانفي ا المتضمنة الدراسة حاورممن  حورم يم ال ى  إعاله  أ الق ل

ين  من قد احتل المرتبة األولى  الدوافع المتعلقة باإلمكانات المادية والتسهيالت حورأن م محاور  ب
داره  وسط حسابي متبالدراسة  بية   )٠.٦٦±٣.٩٤( مق ة نس دارها   وأهمي  في حين   .%)٧٨.٧٧(مق
داره   وسط حسابيمتة األخيرة بالمرتب الدوافع االجتماعية حوراحتل م ة  ) ٠.٧٧±٢.٠٩(مق وأهمي
بية دارها  نس ين  ) .%٤١.٧٩(مق ي ح غ الف ابي للم متبل ط الحس اوروس اآّل ح  )٠.٥٠± ٣.٢٣( ه

بية  ة نس دارها  وأهمي ث   .)%٦٤.٥٤(مق د الباح ة     ّنأويعتق دوافع المتعلق اور ال ول مح حص
اللياقة البدنية ودوافع %) ٧١.٢٠( رىخألوالدوافع ا%) ٧٨.٧٧(مكانات المادية والتسهيالت إلبا

حية  ع      %) ٧١.١٥(والص ود للموق ة يع اور الدراس ين مح ن ب ة م ب المئوي ى النس ى اعل عل
ا  إوسهولة الوصول   ) العاصمة ( االستراتيجي لمدينة الحسين للشباب الذي يتوسط مدينة عمان ليه

ة  ن جه ات م ع واالتجاه ف المواق ن مختل وألوا ،م ن المت ةام ن جه ا م رىأ فر فيه د  ،خ ا يعتق آم
آيدة في تحقيق سالمة القلب والرئتين والصحة ألن حب ممارسة النشاط البدني والرغبة اأالباحث 

ة الدراسة     راد عين د العامة عند اف ذه المحاور دون ا      إى ّدأ ق ة له اع النسب المئوي ى ارتف  .خرى ألل
ع نسب انتشار السمنة في  ارتفا فراد على ممارسة النشاط الرياضي هوألقبال اإولعل ما يزيد من 

اء  إذ ،االردن د النس ت عن يتراوح ين )%٨٥- ٨٠(ن ب ال ب د الرج . ٢٠٠٦) % ٦٥-٦٠( وعن
ي     ر" كري ف رض س ديهم م مة ل ون نس ع ملي  ".االردنب
)www.assabeel.info/inside/article (  

 الباحث  ويعزو%) ٤١.٧٩(قل نسبة مئوية أع االجتماعية على في حين حصل محور الدواف
عدم رغبة ممارسي النشاط البدني في التعرف او تكوين صداقات جديدة بقدر ممارسة  سببذلك ب

رد مشغوال    إذ ،غراض الصحة العامة وسالمة القلب والرئتينألالنشاط البدني  ام   يكون آل ف بالقي
لى العمل او بدء اليوم الجديد حسب ما تقتضيه  إمنه ثم التوجه  بالنشاط البدني المرغوب واالنتهاء

  .طبيعة عمل الفرد الممارس وبالتالي عدم وجود متسع من الوقت القامة عالقات اجتماعية جديدة

ان من        أفق نتيجة هذه الدراسة في وتت ة والصحية آ ة البدني ع اللياق ع   أن محور دواف م دواف ه
ا   ع دراس دني م اط الب ة النش اهر(ت ممارس رون أ(و )٢٠٠٧ ،الط ة واخ و عريض  )٢٠٠٦ ،ب

دويكات(و و سل( ،)٢٠٠٤ ،ال دومي واخر(و )٢٠٠٢ ،اب  )١٩٩٤ ،الرطروط(و )١٩٩٩ ،نيالق
د  ). ٢٠٠٠ ،الخصاونة (تعارضت هذه الدراسة مع دراسة  حين في .)١٩٩٣ ،السوطري(و ويعتق
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ابقة     ّنأالباحث  ود   عدم االتفاق التام او االختالف مع الدراسات الس ة    إيع ى اختالف طبيع راد  أل ف
ذه الدراسات      ين رياضيين      إذ ،عينات الدراسة المستخدمة في آل من ه ات ب ر  أتباينت العين وغي

دارس      ة الم ة وتحت        أرياضيين من طلب ة البدني شراف إو الجامعات او مسجلين في مراآز للياق
ي تنا       أمتخصصين في حين    م الباحث الت دة بحدود عل ذه الدراسة الوحي ع ممارسة    ن ه ولت دواف

و أآاديمية ألى مؤسسات إفراد غير رياضيين بشكل طوعي وحر وال ينتسبون أالنشاط البدني من 
  . شراف متخصصينإو مراآز لياقة بدنية تحت أرياضية 

اده     عنجابة إللو ذي مف اني ال ه إحصائية في       "تساؤل الدراسة الث روق ذات دالل هل توجد ف
اط الرياضي  ة النش ع ممارس رات الجنس  دواف زى لمتغي باب تع ين للش ة الحس ادي مدين د مرت عن

دخل  و عدد مرات الممارسة  و العمرو المؤهل العلميو ار      ،"ومستوى ال د استخدم الباحث اختب فق
(t-test) توضح ذلك) ٩( و) ٨( ،)٧( ،)٦( ،)٥( ،)٤( رقم وتحليل التباين االحادي والجداول.   

تبعا الدراسة لمحاور" ت " المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم :  )٤(جدول 
  .)٤٦=ن( متغير الجنسل

العددالجنس اورـــالمح
الوسط 
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

 دوافع اللياقة البدنية والصحية
 ٠.٥٦ ٣.٥٩ ٢٦ ذآر

٠.٥٠٠  ٠.٦٧  
 ٠.٥٦ ٣.٤٨ ٢٠ انثى

 ع االجتماعيةالدواف
 ٠.٧٨ ٢.٢٦ ٢٦ ذآر

٠.٠٤ ٢.١١  
 ٠.٧٠ ١.٧٩ ٢٠ انثى

 الدوافع النفسية
 ٠.٦٨ ٢.٩٧ ٢٦ ذآر

٠.٨٦ ٠.١٧  
 ٠.٨٦ ٢.٩٣ ٢٠ انثى

 السمات اإلرادية واألخالقية
 ٠.٩٧ ٣.٣٣ ٢٦ ذآر

٠.٢١ ١.٢٦ 
 ٠.٧٨ ٢.٩٩ ٢٠ انثى

 دوافع الميول الرياضية
 ٠.٦٧ ٣.٤٦ ٢٦ ذآر

٠.٠٢ ٢.٣٧  
 ٠.٨٧ ٢.٩٢ ٢٠ انثى

 الدوافع العقلية
 ٠.٨٩ ٣.٣٣ ٢٦ ذآر

٠.٣٨ ٠.٨٧  
 ٠.٨٥ ٣.١٠ ٢٠ انثى

  اإلمكانات المادية والتسهيالت
 ٠.٧٤ ٣.٩٦ ٢٦ ذآر

٠.٧٦  ٠.٣٠ 
 ٠.٦٥ ٣.٨٩ ٢٠ انثى

 دوافع أخرى
 ٠.٦٠ ٣.٦٢ ٢٦ ذآر

٠.٢٧ ١.١٠ 
 ١.٠٩ ٣.٣٤ ٢٠ انثى

 الكلي
 ٠.٤٠ ٣.٣١ ٢٦ ذآر

٠.٠٧ ١.٨١ 
 ٠.٥٧ ٣.٠٦ ٢٠ انثى
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(لنجاح لألبحاث مجلة جامعة ا

  .٢.٠٢) =٠.٠٥≤  α(قيمة ت الجدولية عند مستوى  *

ين الجدول م يب ة ) ٤( رق روق ذات دالل ود ف دم وج ى إع ر الجنس عل زى لمتغي حصائية تع
ذآور      ول الرياضية ولصالح ال ة والمي ، جميع محاور الدراسة باستثناء محوري الدوافع االجتماعي

ع  إذ ة م ذه الدراس ق ه ات تتف اهر(دراس ة وأ(و )٢٠٠٧ ،الط و عريض رآب  )٢٠٠٦ ،نيخ
وطري(و )١٩٩٤ ،الرطروط(و ين) ١٩٩٣ ،الس ي ح ة  ف ع دراس ف م دومي و(تختل رآالق  ،نيخ

ات المستخدمة في آل من       إسبب هذا االختالف يعود  ّنأويعتقد الباحث ). ١٩٩٩ ة العين لى طبيع
د     ّنأويرى الباحث . الدراستين ة سبب االختالف في محور ال ة      وافع االجتماعي ى رغب ود ال د يع ق

د أالذآور في التعرف  ة الحسين للشباب     إلمع ا  ةو تكوين صداقات جدي ادات لمدين اث المرت ا  أ ،ن م
ا    إفقد يعود السبب  ،في محور الميول الرياضية تمتاع به لى تفوق الذآور في حب الرياضة واالس

  . خرىأمن جهة وممارسة الرياضة منذ الصغر من جهة 

  .٤٦=ن متغير المؤهل االآاديميتبعا لالدراسة  حاورنتائج تحليل التباين األحادي لم:  )٥( جدول

 مصدر التباينورـــالمح
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

1 
 ٠.٥٣ ٤ ٢.١٢ بين المجموعات

 ٠.٢٩ ٤١  ١١.٨٦ داخل المجموعات ٠.١٤١ ١.٣٨
   ٤٥ ١٣.٩٩ الكلي

2 
 ٠.٣٥ ٤ ١.٤٢ بين المجموعات

 ٠.٦٣ ٤١ ٢٥.٦٦ داخل المجموعات ٠.٦٨٨ ٠.٥٧
   ٤٥ ٢٧.٠٨ الكلي

3 
 ٠.١٢ ٤ ٠.٤٩ بين المجموعات

 ٠.٦١ ٤١ ٢٥.١٧ داخل المجموعات ٠.٩٣٧ ٠.٢٠
   ٥٤ ٢٥.٦٦ الكلي

4 
 ٠.٤٩ ٤ ١.٩٥ بين المجموعات

 ٠.٨٤ ٤١ ٣٤.٤٣ داخل المجموعات ٠.٦٧٩ ٠.٥٨
   ٤٥ ٣٦.٣٨ الكلي

5 
 ٠.١٧ ٤ ٠.٦٩ بين المجموعات

 ٠.٦٩ ٤١ ٢٨.٢٦ داخل المجموعات ٠.٩٠٨ ٠.٢٥
   ٤٥ ٢٨.٩٥ الكلي

6 
 ١.٠٢ ٤ ٤.٠٩ بين المجموعات

 ٠.٧٤ ٤١ ٣٠.٢٩ داخل المجموعات ٠.٢٥٦ ٠.٣٩
   ٤٥ ٣٤.٣٨ الكلي



 ٢٢٩ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الباسط عبد الحافظ

 ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )٥(تابع جدول رقم ...  

 مصدر التباينالمحـــور
وع  مجم
 المربعات

ات  درج
 الحرية

ط  متوس
 المربعات

 قيمة ف
توى  مس
 الداللة

7 
 ٠.٣٢ ٤ ١.٢٩ بين المجموعات

 ٠.٤٩ ٤١ ٢٠.٢٥ داخل المجموعات ٠.٦٢٩ ٠.٦٥
   ٤٥ ٢١.٥٤ الكلي

8 
 ٠.٣٦ ٤ ١.٤٤ بين المجموعات

 ٠.٧٦ ٤١ ٣١ داخل المجموعات ٠.٧٥٤ ٠.٤٨
   ٤٥ ٣٢.٤٤ الكلي

9 
 ٠.١١ ٤ ٠.٤٤ بين المجموعات

 ٠.٢٥ ٤١ ١٠.٣٥ داخل المجموعات ٠.٧٨٤ ٠.٤٣
   ٤٥ ١٠.٧٩ الكلي

   ٢.٦٠) =  ٠.٠٥≤  α(دال حيث قيمة ف الجدولية عند مستوى   *

دول ين الج م يب اين ا  )٥( رق ل التب ائج تحلي ادي ألنت ة  ح اور الدراس ع مح ر بتلجمي ا لمتغي ع
ي ألى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية على إتشير قيمة ف المحسوبة  إذ، آاديميألالمؤهل ا
اديمي ب  الدوافع حاورمن م يم      تعزى لمتغير المؤهل االآ ذه الق ع ه ة    أحيث آانت جمي ل من القيم ق

في (في حين تعذر ) ١٩٩٤ ،الرطروط(وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة ) ٢.٦٠(الجدولية 
  .آاديميألخرى تناولت متغير المؤهل اأدراسات وجود ) حدود علم الباحث

د الباحث  ود إلن سبب اأويعتق ا يع ذه الدراسةإختالف ربم ة ه راد عين ة عدد اف ى قل ي  ل الت
ة في دراسة       حين  في،فردا  )٤٦(بلغت  راد العين غ عدد اف ردا ) ٥٤٣) (١٩٩٤ ،الرطروط (بل . ف

رى   ّنأآما يعتقد الباحث  دني     المؤهل العلمي ليس ذا قيمة آب وعي   ّنأذ إفي ممارسة النشاط الب ال
  .باهمية النشاط البدني وفوائده البدنية والصحية واالجتماعية وغيرها ال يرتبط بالدرجة العلمية

تبعا الدراسة  حاورلم" ت "  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  :)٦(جدول 
  .)٤٦=ن( متغير الحالة االجتماعيةل

 اورـــحالم
حالة ال

 االجتماعية
 العدد

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

ة    ة البدني ع اللياق دواف
 والصحية

 ٠.٥٥ ٣.٥٤ ٣٩ متزوج
٠.٩٦ ٠.٠٤ 

 ٠.٦٦ ٣.٥٣ ٧ اعزب

 الدوافع االجتماعية
 ٠.٧٦ ٢.٠٧ ٣٩ متزوج

٠.٩١ ٠.١٠ 
 ٠.٩٢ ٢.٠٣ ٧ اعزب

 الدوافع النفسية
 ٠.٧٦ ٢.٨٧ ٣٩ متزوج

٠.٠٧ ١.٨٤ 
 ٠.٥٥ ٣.٤٣ ٧ اعزب
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(لنجاح لألبحاث مجلة جامعة ا

 )٦(تابع جدول رقم ... 

 المحـــاور
الحالة 
 االجتماعية

 العدد
الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 اإلرادية واألخالقية
 ٠.٨٩ ٣.١٦ ٣٩ متزوج

٠.٧٤ ٠.٣٣ 
 ١.٠٢ ٣.٢٩ ٧ اعزب

 دوافع الميول الرياضية
 ٠.٨٤ ٣.٢٢ ٣٩ متزوج

٠.٩٨ ٠.٠٢ 
 ٠.٦٣ ٣.٢١ ٧ اعزب

 الدوافع العقلية
 ٠.٨٥ ٣.١٧ ٣٩ متزوج

٠.٢٦ ١.١٣ 
 ١.٠٠ ٣.٥٧ ٧ اعزب

ة   ات المادي اإلمكان
 والتسهيالت

 ٠.٧٢ ٣.٩٣ ٣٩ متزوج
٠.٠٠٤٠.٩٩ 

 ٠.٥٨ ٣.٩٣ ٧ اعزب

 دوافع أخرى
 ٠.٨٨ ٣.٤٣ ٣٩ متزوج

٠.٢٢ ١.٢٣ 
 ٠.٥٦ ٣.٨٦ ٧ اعزب

 الكلي
 ٠.٤٩ ٣.١٧ ٣٩ زوجمت

٠.٣٦ ٠.٩٠ 
 ٠.٥٢ ٣.٣٦ ٧ اعزب

  .٢.٠٢) = ٠.٠٥≤  α(قيمة ت الجدولية عند مستوى  *

دول  ين الج م يب يم    ) ٦( رق ة وق ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس ع  " ت" المتوس لجمي
ا بالقي  ق لىإوبالنظر  ،الدراسة حسب متغير الحالة االجتماعيةمحاور  ة  يم ت المحسوبة ومقارنته م

ا يشير     ،لجميع محاور الدراسة قل من القيمة الجدوليةأنها أنجد ) ٢.٠٢(الجدولية البالغة  ى  إمم ل
ذه     ى ه ائية عل ة احص روق ذات دالل ود ف دم وج او ع ة  المح ة االجتماعي ر الحال زى لمتغي  .ر تع

ة   ع دراس ة م ذه الدراس ة ه ف نتيج ود ) ١٩٩٤ ،الرطروط(وتختل تالف يع بب االخ ل س ى إولع ل
ا فراد العينة في  أطبيعة  م ا    آلت ا ت ابقا   إشارة  إلالدراستين آم ك س ى ذل د الباحث   . ل ة   ّنأويعتق الحال

ؤثر   رد ال ت ة للف دني   في االجتماعي زوج  أذ إممارسة النشاط الب عزب الو أن حرص آل من المت
ة  ة االجتماعي وع الحال رتبط بن ا ال ي ة والصحية وغيره ة البدني ق اللياق ى تحقي ا . عل وافر أآم ن ت

ة ا هيالت المادي باب ال       لتس ين للش ة الحس ي مدين دني ف اط الب ة النش ة لممارس روف المريح والظ
التهم    أزب العقتصر على المتزوج دون ي و العكس بل هي في متناول الجميع  بغض النظر عن ح
  .جتماعيةإلا



 ٢٣١ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الباسط عبد الحافظ

 ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ا تبعالدراسة  حاورلم" ت "  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم:  )٧( جدول
  .)٤٦=ن( متغير العمرل

 العدد رــالعم اورـــحالم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت
مستوى 
 الداللة

دوافع اللياقة البدنية 
 والصحية

 ٠.٤٠ ٣.٦١ ١٨ فما دون اعام50
٠.٤٨ ٠.٧٠ 

 ٠.٦٤ ٣.٤٩ ٢٨ اعام ٥٠آثر من أ

 الدوافع االجتماعية
 ٠.٦٦ ١.٧٢ ١٨ فما دون اعام50

٠.٠١ ٢.٥٠ 
 ٠.٧٧ ٢.٢٨ ٢٨ اعام ٥٠آثر من أ

 الدوافع النفسية
 ٠.٧٠ ٣.٠٨ ١٨ فما دون اعام50

٠.٣٩ ٠.٨٦ 
 ٠.٧٩ ٢.٨٨ ٢٨ اعام ٥٠آثر من أ

ة   مات اإلرادي الس
 واألخالقية

 ٠.٨٨ ٣.٢٦ ١٨ عام فما دون50
٠.٦٤ ٠.٤٦ 

 ٠.٩٣ ٣.١٣ ٢٨ اعام ٥٠آثر من أ
ول   ع المي دواف

 الرياضية
 ٠.٦٩ ٣.١٣ ١٨ ما دونعام ف50

٠.٥٤ ٠.٦١ 
 ٠.٨٧ ٣.٢٨ ٢٨ اعام ٥٠آثر من أ

 الدوافع العقلية
 ٠.٦٧ ٣.٢٣ ١٨ عام فما دون50

٠.٠٠٦٠.٩٩ 
 ٠.٩٩ ٣.٢٣ ٢٨ اعام ٥٠آثر من أ

ة   ات المادي اإلمكان
 والتسهيالت

 ٠.٧٤ ٣.٩٤ ١٨ عام فما دون50
٠.٨٩ ٠.١٣ 

 ٠.٦٧ ٣.٩٢ ٢٨ اعام ٥٠آثر من أ

 ع أخرىدواف
 ٠.٦٥ ٣.٤٦ ١٨ عام فما دون 50

٠.٨١ ٠.٢٣ 
 ٠.٩٦ ٣.٥٢ ٢٨ اعام ٥٠آثر من أ

 الكلي
 ٠.٣٩ ٣.١٨ ١٨ عام فما دون50

٠.٨٠ ٠.٢٤ 
 ٠.٥٥ ٣.٢٢ ٢٨ اعام ٥٠آثر من أ

  ٢.٠٢) = ٠.٠٥≤  α(قيمة ت الجدولية عند مستوى  *

دول  ين الج م يب ات المع  ) ٧( رق ابية واالنحراف طات الحس يم المتوس ة وق ع  " ت" ياري لجمي
ة  ق لىإالنظر وعند  ،الدراسة حسب متغير العمرمحاور  يم ت المحسوبة ومقارنتها بالقيمة الجدولي
ة    أنها أنجد ) ٢.٠٢(البالغة  ة الجدولي ل من القيم دوافع         ق دا محور ال ا ع ع محاور الدراسة م لجمي

ة      إيشير   وهذا ،االجتماعية روق ذات دالل ى عدم وجود ف ذه ا حصائية عل  إل تثناء  لمحاور  ى ه باس
ذا    إذ، الدوافع االجتماعية ذا ، )٢.٥٠(المحور  بلغت قيمة ت المحسوبة له ي   وه روق وجود  يعن  ف

م   لصالح فئةوالدوافع االجتماعية  على محورالعمر  حصائية تعزى لمتغيرإ ةذات دالل ر  أمن ه آب
ة  وهذه )٠.٢٤(بلغت قيمة ت المحسوبة للدوافع آكل  في حين. اعام ٥٠ من  القيمة تعتبر غير دال



 "دوافع ممارسة النشاط الرياضي عند مرتادي مدينة الحسين للشباب"ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(لنجاح لألبحاث مجلة جامعة ا

ي العمر   حصائيا إ ةدال يدل على عدم وجود فروق وهذا، حصائياإ ا دون و   ٥٠بين فئت  ٥٠سنة فم
ام      دوافع بشكل ع ام ب      . سنة فأآثر من حيث ال ذه الدراسة بشكل ع دوافع   إوتتفق نتيجة ه تثناء ال س

ة مع دراسات     و عريضة و  أ(االجتماعي  ،السوطري(و) ٢٠٠٠ ،الخصاونة (و) ٢٠٠٦ ،نيخر آب
ة    إ ،)١٩٩٤ ،الرطروط (في حين تتعارض مع دراسة  ،)١٩٩٣ دوافع االجتماعي   ،ال في مجال ال

ى     ٥٠فراد عينة الدراسة ممن هم فوق أ ّنأيعتقد الباحث إذ  د يحرصون عل اتهم   إسنة ق ة عالق دام
ا يحرصون ع   ،مع االصدقاء القدامى من خالل النشاط البدني ويفضلون عدم البقاء وحدهم ى  آم ل

    .صدقاء جددأقامة عالقات مع إ أوالتعرف 

متغيرعدد مرات ممارسة تبعا ل الدراسةلجميع محاورنتائج تحليل التباين األحادي :  )٨( جدول
  .)٤٦=ن( الرياضيالنشاط 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

1 
 ٠.٠٩ ٢ ٠.١٨ بين المجموعات

 ٠.٣٢ ٤٣ ١٣.٨١ داخل المجموعات ٠.٧٥٨ ٠.٢٨
  ٤٥ ١٣.٩٩ الكلي

2 
 ٠.٢٦ ٢ ٠.٥٢ بين المجموعات

 ٠.٢٦ ٤٣ ٢٦.٥٦ داخل المجموعات ٠.٦٦١ ٠.٤٢
  ٤٥ ٢٧.٠٨ الكلي

3 
 ٠.١٧ ٢ ٠.٣٥ بين المجموعات

 ٠.٥٩ ٤٣ ٢٥.٣٢ داخل المجموعات ٠.٧٤٦ ٠.٣٠
  ٤٥ ٢٥.٦٦ الكلي

4 
 ١.١٧ ٢ ٢.٣٣ بين المجموعات

 ٠.٧٩ ٤٣ ٣٤.٠٥ داخل المجموعات ٠.٢٤١ ١.٤٧
  ٤٥ ٣٦.٣٨ الكلي

5 
 ٠.٣٥ ٢ ٠.٧٠ بين المجموعات

 ٠.٦٦ ٤٣ ٢٨.٢٥ داخل المجموعات ٠.٥٩٢ ٠.٥٣
  ٤٥ ٢٨.٩٥ الكلي

6 
 ٠.٣٣ ٢ ٠.٦٦ بين المجموعات

 ٠.٧٨ ٤٣ ٣٣.٧٣ داخل المجموعات ٠.٦٦٠ ٠.٤٢
  ٤٥ ٣٤.٣٨ الكلي

7 
 ٠.٩٠ ٢ ١.٨٠ بين المجموعات

 ٠.٤٦ ٤٣ ١٩.٧٤ داخل المجموعات ٠.١٥٣ ١.٩٦
  ٤٥ ٢١.٥٤ الكلي
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 )٨(تابع جدول رقم ... 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

8 
 ٠.٢١ ٢ ٠.٤٢ بين المجموعات

 ٠.٧٤ ٤٣ ٣٢.٠١ داخل المجموعات ٠.٧٥٤ ٠.٢٨
  ٤٥ ٣٢.٤٤ الكلي

9 
 ٠.٠٢ ٢ ٠.٠٥ بين المجموعات

 ٠.٢٥ ٤٣ ١٠.٧٤ داخل المجموعات ٠.٩٠٧ ٠.١٠
  ٤٥ ١٠.٧٩ الكلي

  ٢.٦٠) =  ٠.٠٥≤  α(دال حيث قيمة ف الجدولية عند مستوى   *

ر عد   لجميع محاور الدراسة الحادي نتائج تحليل التباين ا ) ٨( رقم يبين الجدول ا لمتغي  دتيع
رات ة م اط  ممارس دنيالنش ة     إذ، الب روق ذات دالل ود ف دم وج ى ع وبة ال ة ف المحس ير قيم تش

يم   و ،ي من مجاالت الدوافعأحصائية على إ ع ق ة     أ ف المحسوبة  آانت جمي ة الجدولي ل من القيم ق
في حين تختلف مع دراسة      ) ١٩٩٤ ،الرطروط (وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة  ). ٢.٦٠(
دومي و( رينآالق ل السبب ) ١٩٩٩ ،خ ذه  ولع ي ه ة ف تالف بسبب خصوصية العين ذا االخ ي ه ف

حصائية  إداللة  يعدم وجود تاثير ذ ّنأويعتقد الباحث  ،الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة
ارب عدد مرات ممارسة النشاط          ع    يعزى لمتغير الممارسة الرياضية بسبب تق دى جمي دني ل الب

ة ة الدراس راد عين دني  إذ ،اف ذين يمارسون النشاط الب ة لل بة المئوي ن أتراوحت النس ر م ع أآث رب
  .فراد عينة الدراسةأمن مجموع %) ٩١(مرات اسبوعيا 

 الدخل الشهريمتغير تبعا لالدراسة لجميع محاور نتائج تحليل التباين األحادي :  )٩( جدول
  .)٤٦=ن(

 تباينمصدر الالمحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

1 
 ٠.٠٣ ٢ ٠.٠٦ بين المجموعات

٠.٩١٣ ٠.٠٩  ٠.٣٢ ٤٣ ١٣.٩٣ داخل المجموعات
  ٤٥ ١٣.٩٩ الكلي

2 
 ٠.٠٣ ٢ ٠.٠٦ بين المجموعات

٠.٩٥٤ ٠.٠٥  ٠.٦٣ ٤٣ ٢٧.٠٢ داخل المجموعات
  45 ٢٧.٠٨ الكلي

3 
 ٠.٠٦ ٢ ٠.١١ بين المجموعات

٠.٩١١ ٠.٠٩  ٠.٥٩ ٤٣ ٢٥.٥٥ داخل المجموعات
  ٤٥ ٢٥.٦٦ الكلي
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(لنجاح لألبحاث مجلة جامعة ا

 )٩(تابع جدول رقم ...  

 مصدر التباينالمحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

4 
 ٠.٣١ ٢ ٠.٦٢ بين المجموعات

٠.٦٩٠ ٠.٣٧  ٠.٨٣ ٤٣ ٣٥.٧٦ اتداخل المجموع
  ٤٥ ٣٦.٣٨ الكلي

5 
 ٠.١٦ ٢ ٠.٣٢ بين المجموعات

٠.٧٨٦ ٠.٢٤  ٠.٦٧ ٤٣ ٢٨.٦٢ داخل المجموعات
  ٤٥ ٢٨.٩٥ الكلي

6 
 ٠.٦٧ ٢ ١.٣٤ بين المجموعات

٠.٤٢٥ ٠.٨٧  ٠.٧٧ ٤٣ ٣٣.٠٤ داخل المجموعات
  ٤٥ ٣٤.٣٨ الكلي

7 
 ٠.٧٧ ٢ ١.٥٤ بين المجموعات

٠.٢٠٣ ١.٦٥  ٠.٤٧ ٤٣ ٢٠.٠٠ داخل المجموعات
  ٤٥ ٢١.٥٤ الكلي

8 
 ٠.٧٣ ٢ ١.٤٥ بين المجموعات

٠.٣٧٤ ١.٠١  ٠.٧٢ ٤٣ ٣٠.٩٨ داخل المجموعات
  ٤٥ ٣٢.٤٤ الكلي

9 
 ٠.٠٠ ٢ ٠.٠٠ بين المجموعات

١.٠٠٠ ٠.٠٠  ٠.٢٥ ٤٣ ١٠.٧٩ داخل المجموعات
  ٤٥ ١٠.٧٩ الكلي

 .٢.٦٠) =  ٠.٠٥≤  α(يث قيمة ف الجدولية عند مستوى دال ح  *

دول  ين الج م يب ادي    )٩( رق اين االح ل التب ائج تحلي دوافع تلمحاور نت دخل  بال ر ال ا لمتغي ع
هري وبة   إذ، الش يم ف المحس ير ق ة   إتش روق ذات دالل ود ف دم وج ى ع ى إل ائية عل ن أحص ي م

يم  آانت جمو ،تعزى لمتغير الدخل الشهري مجاالت الدوافع ة   أيع هذه الق ل من قيم ة   ق ف الجدولي
ابقة    أه في حدود علم الباحث ال توجد  ّنأ هوليه إشارة إلوما تجدر ا). ٢.٦٠( ي من الدراسات الس

 ّنأويعتقد الباحث . ى دوافع ممارسة النشاط الرياضيلع ،قد تناولت تاثير مستوى الدخل الشهري
ة   ى ان        حصائية تعزى  إالسبب في عدم وجود فروق ذات دالل ود ال د يع دخل الشهري ق ر ال لمتغي

ة و  وعي بقيم ة       هّمأال ية او االجتماعي ة او النفس واء البدني ة س ده المختلف دني وفوائ اط الب ة النش ي
ة  ن ناحي دخل الشهري م توى ال رتبط بمس ا ال ي ة  ،وغيره ن ناحي دخول إخرى فأوم ارب ال ن تق

د    ألالشهرية  ة الدراسة ق ك   أّدتفراد عين ة    ّنإذ أ ،دورا في ذل ة الدراسة    ألالنسبة المئوي راد عين ف
ل من   أالذين يتقاضون دخوال شهرية    د بلغت    ١٠٠٠ق ار ق ة   أمن مجموع   %) ٨٣( دين راد عين ف

 .الدراسة الكلي
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  اجاتتاالستن

   :اآلتيةاالستنتاجات  لىإفقد توصل الباحث  ،هداف الدراسة ونتائجهاأفي ضوء 

ات الماد .١ ق باإلمكان دوافع المتعل ق محور ال ين حق ة من ب ر أهمي ة والتسهيالت األآث ع ي دواف
اط  ة النش ة  ممارس ادي مدين دى مرت باالرياضي ل ين للش ا إب بالحس غ قيمته بية بل ة نس  همي

 %). ٤١.٧٩(، في حين حقق محور الدوافع االجتماعية األقل أهمية بواقع %)٧٨.٧٧(

اور ا  .٢ لت مح هيالت  إلحص ة والتس ات المادي دوافع او مكان ع ال ألال رى ودواف ة  خ ة البدني لياق
ة   ى درج رة (والصحية عل ة آبي ق بدرج ة  ،)مواف دوافع العقلي اور ال ول  و ،ومح ع المي دواف

ع السمات ا  و ،الرياضية ة وا إلدواف ى درجة    ألرادي ة عل في   ،)موافق بدرجة متوسط   (خالقي
ى درجة      حصل حين  دوافع النفسية عل ة   (محور ال ا حصل محور     ،)موافق بدرجة قليل بينم

راسة  ي من محاور الدأولم يحقق  ،)موافق بدرجة قليلة جدا(عية على درجة الدوافع االجتما
  ).موافق بدرجة آبيرة جدا(درجة

ة،       ممارسة النشاط  جاءت دوافع .٣ ة المختلف ين أصحاب المؤهالت العلمي اوية ب الرياضي متس
ة      دخول المتدني را ذوي ال ر، وأخي رات او أآث ثالث م ين ل زب، والممارس زوج واألع والمت

  .فعة عند مرتادي مدينة الحسين للشبابوالمرت

او  .٤ ر متس اط الرياضي غي ة النش ع ممارس اءت دواف وري  ج ي مح اث ف ذآور واإلن ين ال ية ب
  . الدوافع االجتماعية ودوافع الميول الرياضية

اوي          .٥ ذين تس ة ال راد العين ين  اف اوية ب ر متس ي غي اط الرياض ة النش ع ممارس اءت دواف ج
ارهم عن    عاما فما دون واأل ٥٠أعمارهم  د أعم ا في محور     ٥٠فراد الذين تزي دوافع  عام ال
   .االجتماعية

  
  التوصيات

  :يوصي الباحث بالتوصيات اآلتية ،الدراسةفي ضوء نتائج 

ات       إ .١ ة الحسين للشباب في االوق ادي مدين ى مرت ر   جراء مزيد من الدراسات المشابهة عل غي
  .الصباحية

  .لويتهاااألخرى و المملكة في محافظات المشابهة جراء مزيد من الدراساتإ .٢

أثير  .٣ ة ت رات دراس وزن أمتغي ل  ال اتوالطول وخرى مث ة القياس ع  المورفولوجي ى دواف عل
ممارسة النشاط الرياضي سواء في مدينة الحسين للشباب او المدن الرياضية األخرى في       

  .المملكة

ر وسائل ا     نشر  .٤ ذه الدراسة عب ل ه ة  صحافة العالم و إلنتائج مث د  ،المختلف د من    ق أعداد  يزي
  .الممارسين للنشاط الرياضي سواء في مدينة الحسين للشباب او المدن الرياضية األخرى
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(لنجاح لألبحاث مجلة جامعة ا

  العربية واألجنبية مراجعال
 ة    "). ٢٠٠٢. (، ياسريوسف خالدأبو سل ي األندي دى العب دوافع ممارسة لعبة آرة الطائرة ل

  حنتوب  -لية التربيةماجستير غير منشورة ، جامعة الجزيرة ، آ رسالة". في األردن
  اد ؛   وأبو عريضة، فايز؛ ار، حسين      ومساعدة ، جه وة، وبك ن ق ي ، ب ع  "). ٢٠٠٦(عل دواف

ة اليرموك          وقين رياضيًا في جامع ة المتف د الطلب رق الرياضية عن ة   ".المشارآة في الف مجل
  .١٦٦ -١٣٣ .)١(٢٠العلوم اإلنسانية،  : جامعة النجاح لألبحاث

 ،رحمن ولم، نجيب؛ ساومحمد صبحي؛  حسانين دوافع الرياضية   "). ١٩٩٢( .سيار،عبد ال ال
اون الخليجي        دول مجلس التع وقين ب دى االبطال المع ة والرياضة ،     ".ل ة البدني وم التربي عل

  .١٠٢ -٩٨ .الرياضيالعدد الثالث، معهد البحرين 
 ادة  : التدريب الرياضي الحديث). ٢٠٠١(مفتى إبراهيم  ،حماد ق وقي ،  ٢، ط  تخطيط وتطبي

  .دار الفكر العربي، مصر
 د        "). ٢٠٠٠(  .الخصاونة، آمال ة في محافظة ارب دارس األردني ذ الم دوافع ممارسة تالمي

  .١٢٤ -١٠٧. سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية: مجلة أبحاث اليرموك ".للعبة آرة اليد
 ،رامج الرياضية التنافس    "). ٢٠٠٤( .بدر رفعت دويكات ية لأللعاب  دوافع المشارآة في الب

العلوم اإلنسانية، : مجلة جامعة النجاح لألبحاث ".الجماعية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية
١٧٠ -١٤٩ .)١(١٨.  

 ارات النفسية في المجال الرياضي       ).٢٠٠٤( .أسامة آامل ، راتب دريب المه دار  ، ٢ط ،ت
  .مصر ،الفكر العربي

 دربين  (ئين اإلعداد النفسي للناش .)٢٠٠١( .أسامة آامل ،راتب  –دليل لإلرشاد والتوجيه للم
  .مصر ،دار الفكر العربي .)أولياء األمور –اإلداريين 

 دى  المشارآين في       "). ١٩٩٤( .الرطروط، عماد إسماعيل دني ل دوافع ممارسة النشاط الب
ي األردن    ة ف ة البدني ز اللياق ة ،       ".مراآ ة األردني ورة، الجامع ر منش تير غي الة ماجس رس

  .األردن
 ة        "). ١٩٩٣( .وطري، حسن عمر  الس ة  الجامع دى طلب ع ممارسة النشاط الرياضي ل دواف

  .رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، األردن ".األردنية
 ر زيت    "). ٢٠٠٧( .الطاهر، على ة بي ة جامع  ".دوافع ممارسة األنشطة الرياضية لدى طلب

  .١٦٠-١٣٧ .)١(١٢العلوم اإلنسانية، : مجلة جامعة النجاح لألبحاث
 ،ين عالوي د حس دريب والمنافسات). ١٩٩٢( .محم يكولوجية الت ارف، ٧ط  ،س ، دار المع

  .مصر
 ،الوي ين  ع د حس ية    ). ٢٠٠٢( .محم ة الرياض دريب والمنافس نفس الت م ال ر  عل ، دار الفك

  .مصر العربي،
 دوميا ر  ،لق د الناص و عريو ؛عب ايزضأب اد  و ؛ة، ف ق، عم د الح ني  ؛عب ري، حس  .والمص

ة      " .)١٩٩٩( اح الوطني ة النج ة جامع د طلب ي عن اط الرياض ة النش ع ممارس ة  ".دواف مجل
  .١١٨ -٨١ .)٩( ،جامعة البصرة :دراسات وبحوث التربية الرياضة



 ٢٣٧ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الباسط عبد الحافظ

 ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 دار الحنين  للنشر والتوزيع١، طعلم النفس التربوي والتفكير).٢٠٠٥( .قطامي، يوسف ، .  
 Rockafellow، B. D. & Saules. K. K. (2006). "Substance Use by 

college Students: The Role of Intrinsic Versus Externsic Motivation 
for Athletic Involvement". Psychol Addict Behav Journal, Volume 
20 ، Issue 3. 279- 287. 

 Salselas, V., Gonzalez-Boto, R., & Marquez, S. (2007). "The 
Relationship Between Swurces of Motivation and Level of Practice 
in Yong Portuguese (sic) swimmers". Journal of Sports Medicin & 
Physical Fitness, 47(2), 228- 233. 

  
  المراجع االلكترونية

 نبذة المدينة. "٢٠٠٥."www.youthcity.gov.johttp://  
 ربع مليون نسمة لديهم مرض سكري في االردن. "٢٠٠٦"  

).www.assabeel.info/inside/article (  



 "دوافع ممارسة النشاط الرياضي عند مرتادي مدينة الحسين للشباب"ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(لنجاح لألبحاث مجلة جامعة ا

  )١( رقم الملحق
  إستبانة جمع المعلومات

  

  :ويشمل البيانات الشخصية التالية :القسم األول

  )  (        أنثى  )  (          ذآر      :الجنس  -

  )  (    الثانوية العامة  )  (  أقل من الثانوية العامة    :المؤهل العلمي  -

  )  (    بكالوريوس  )  (    دبلوم آلية مجتمع

  )  (      دراسات عليا

  )  (      أعزب  )  (        متزوج  :الحالة االجتماعية  -

  )  (        أرمل  )  (        مطلق

  )  (  عامًا ٤٩-٣١من   )  (      عامًا ٣٠قل من أ  :العمر الزمني  -

  )  (  عامًا ٧٠أآثر من   )  (      عامًا ٦٩-٥٠من 

    : ت ممارسة النشاط الرياضي أسبوعيًاعدد مرا  -

  )  (      مرتان  )  (          مرة واحدة

  )  (أربع إلى خمس مرات  )  (        ثالث مرات

  )  (        بشكل يومي

  :مستوى الدخل الشهري  -

  )  (  دينار ٩٩٩-٥٠١من   )  (      دينار ٥٠٠أقل من 

  )  (      دينار١٠٠٠أآثر من 
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  :اضي لدى مرتاديه من مدينة الحسين للشبابويشمل دوافع ممارسة النشاط الري: القسم الثاني

  :دوافع اللياقة البدنية والصحية ويتضمن الفقرات أدناه :المحور األول
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            العامةاآتساب اللياقة البدنية   .١

ن        .٢ ه م ة علي ل والمحافظ مي جمي وام جس اب ق اآتس
  .العيوب والتشوهات

          

            اآتساب القوة العضلية  .٣

            .اآتساب الرشاقة والمرونة  .٤

وزن       .٥ ن ال تخلص م الي وال وزن المث ى ال ة عل المحافظ
  . الزائد

          

جلطات  ، السكري(التخلص من أمراض نقص الحرآة   .٦
  )الخ...،السمنة، ارتفاع ضغط الدم، قلبية

          

زة    .٧ رئتين واألجه ب وال المة القل ى س ة عل المحافظ
  .الحيوية األخرى

          

اءة   .٨ ة التعب والعمل بكف ى مقاوم م عل درة الجس ادة ق زي
  .وحيوية

          

            .المحافظة على الصحة العامة  .٩

            التخلص من الترهالت الجسمية  .١٠

            .وصية طبيبي الخاص بممارسة النشاط الرياضيتنفيذ   .١١

            .عالج مرض معين أعاني منه  .١٢

            .تأهيل إصابة رياضية سابقة أو إصابة عمل  .١٣

            تجنب مظاهر الشيخوخة  .١٤
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            .اآتساب أصدقاء ومعارف جدد  .١٥
            .إدامة عالقتي مع أصدقاء قدامى  .١٦
            .معرفة أشخاص مهمين في المجتمع  .١٧
            .اآتساب احترام اآلخرين  .١٨
            .عدم البقاء وحيدًا  .١٩
اتي يمارس الرياضة        .٢٠ م في حي ، أب(مرافقة شخص مه

  )الخ.،أخ، أم
          

            ).prestige(المباهاة االجتماعية  .٢١
            .الحصول على تقبل اجتماعي لدى اآلخرين  .٢٢
            .الرقي االجتماعي لمرتادي مدينة الحسين للشباب  .٢٣

  :لفقرات أدناهالدوافع النفسية وتتضمن ا: المحور الثالث
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            .التخلص من التوترات والضغوط النفسية  .٢٤
            .زيادة ثقتي بنفسي  .٢٥
            .تأآيد الذات  .٢٦
            .من الطاقة الزائدةاالسترخاء والتخلص   .٢٧
            .تقوية اإلرادة واالعتماد على الذات  .٢٨
            .المتعة والسرور والترفيه عن النفس  .٢٩
            .اآتساب التوازن االنفعالي  .٣٠
            .التغلب على وساوس المرض  .٣١
            .رغبتي في التميز بين أصدقائي  .٣٢
            .إرضاء رغبات شخص مهم في حياتي  .٣٣
            .  اإلحساس باألمن  .٣٤
            .التقليل من الخمول والكسل  .٣٥
اط     .٣٦ ة النش د ممارس ر عن اح آبي عوري بارتي ش

  .الرياضي
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  :دوافع السمات اإلرادية واألخالقية وتشمل الفقرات التالية: المحور الرابع
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            .تنمية الروح الرياضية  .٣٧

            .زيادة قدرتي على ضبط النفس  .٣٨

            .تنمية روح التحدي والمغامرة  .٣٩

            .تنمية الصبر والتحمل والمثابرة  .٤٠

            .تحقيق القيادة السليمة والتبعية الصحيحة  .٤١

            .ألنني قطعت عهدًا على نفسي بأن أبقى رشيقًا ونشيطًا  .٤٢

  

  :دوافع الميول الرياضية ويتضمن اآلتي: المحور الخامس
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            .ألسرة رياضيةاالنتماء   .٤٣

            .ممارسة الرياضة من الصغر  .٤٤

            .ُحب الرياضة والرغبة في ممارستها  .٤٥

            .تفضيل األنشطة الرياضية عن غيرها  .٤٦

            اآتشاب ذاتي في ممارسة النشاط الرياضي  .٤٧

            .الرغبة باإلفادة من وقت الفراغ بشْي نافع  .٤٨
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ى    .٤٩ قناعتي باآلثار اإليجابية لممارسة النشاط البدني عل
  .النشاط العقلي

          

            .هنيتجديد حيويتي ونشاطي الذ  .٥٠
            .تنمية حسن التصرف في المواقف الحرجة  .٥١
            .تنمية االنتباه ودقة المالحظة  .٥٢
            .تنمية التأمل العقلي والذهني  .٥٣
            .زيادة معارفي ومعلوماتي عن الرياضة وفوائدها  .٥٤
م        .٥٥ ل الجس ة عم ن آلي ات ع ارف ومعلوم اب مع اآتس

  .أثناء النشاط والراحة
          

            .تحسين قدراتي العقلية من تفكير وتذآر وغيرها  .٥٦

  :الدوافع المتعلقة باإلمكانات المادية والتسهيالت وتشمل الفقرات التالية :المحور السابع
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            .قرب مدينة الحسين للشباب من منزلي  .٥٧
ة         .٥٨ ات الموجودة في مدين وفر المرافق واإلمكان وع وت تن

  .الحسين للشباب
          

ة      .٥٩ سهولة استخدام المرافق الرياضية الموجودة في مدين
  .الحسين للشباب

          

ا     .٦٠ ية بمرافقه ة الرياض ى المدين ول إل هولة الوص س
  .فةالمختل

          

ين       .٦١ ة الحس ي مدين ودة ف ة الموج واء النقي دوء واألج اله
  .للشباب

          

            .الطبيعة الساحرة في مدينة الحسين للشباب  .٦٢
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 ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  :دوافع أخرى: المحور الثامن
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            .إستيقاضي مبكرًا من النوم وال أجد ما أعمله  .٦٣
            .زيادة إنتاجيتي بالعمل  .٦٤
ي   .٦٥ باحًا ف ي ص اط الرياض ة النش تمتاع بممارس االس

  .مدينة الحسين للشباب
          

            .األمن الموجود في مدينة الحسين للشباب  .٦٦
  
  )٢( رقم الملحق

  اء المحكمين سمأقائمة ب
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