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  ملخص

ة     ع ممارس ى دواف رف عل ة للتع ذه الدراس دفت ه طةه ة    األنش ة جامع دى طلب ية ل الرياض

روق في درجة دوا    إلى إضافةبيرزيت،  ع الطل تحديد الف ة      ف وع الكلي ري الجنس ون ًا لمتغي ة تبع . ب

ا    ،طالبةو ًاطالب) ٣٩٤(الدراسة على عينة عشوائية قوامها  أجريتلتحقيق ذلك و ق عليه حيث طب

ائج الدراسة    وأظهرت لقياس الدوافع، ) Fredrick & Ryan 1993(ريان  مقياس فردريك و نت

، وان %)٧٣.٦(مئوية لالستجابة درجة الدوافع لدى الطلبة آانت آبيرة حيث وصلت النسبة ال أن

ى دوافع مجال اللياقة البدنية جاءت في المرتبة األولى بنسبة مئوية وصلت   إضافة ، %)٨٢.٢( إل

 إحصائيا لفروق دالة نوع الكلية والتفاعل بينهما، ولم تكن اوجود تفاعل بين متغيري الجنس و إلى

وع ال الكلية للدوافع تبعفي الدرجة  ة و ًا لمتغيري الجنس ون اك تف    كلي ان هن ا، وآ اعل  التفاعل بينهم

ة    ة البدني ام واللياق ادة        و. فقط في مجالي المظهر الع ا، زي دة توصيات من أهمه أوصى الباحث بع

  .تنمي العالقات االجتماعية الرياضية التي باألنشطةاهتمام المسؤولين في عمادة شؤون الطلبة 

 
Abstract 

This study aims at identifying the degree of motivation by Birzeit 

University students towards practicing sports activities and identifying the 

discrepancy in the students’ level of motivation according to gender and college 
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variables. The sample included 394 female and male students. It was conducted 

using Fredrick & Ryan 1993 scale that consists of thirty items divided into five 

domains: interest and enjoyment, competition, appearance, physical fitness, 

social relations domain. The data was analyzed using percentages, means, and 

the Two-Way ANOVA. The results showed that students practicing in terms of 

priority came as follows respectively: physical fitness, (82.2%), appearance 

(74.2%), enjoyment (72.8%), competition (71.8%) and social relations (66.6%). 

The study also indicated that there was no significant statistical difference in the 

student’s motivation due to gender and college variables. Moreover, there was 

no interaction between them except in the domain of appearance and physical 

fitness. The study drew the attention of the students Affairs Deanery to the 

importance of sports activities that develop social relationships.  

 

  الدراسةمقدمة 

ة مقتصرُا د دور الجامع م يع ب و ل د الطال ى تزوي ةعل النواحي األآاديمي ه ب ة و تأهيل المعرفي
اء المتكا   فحسب، بل تعدى ذلك ليكون دورها أآثر شمولية   ق أهداف البن وازن في   و مل لتحقي المت

  .النفسيةمجاالت النمو المختلفة الجسمية والعقلية و

ود     انطالقًا من آون سالمة الجسم و   ًا يق دخًال قوي ى صحته م ل    إل وفير سالمة العق نفس و ت  ال
ة، أو  وصحتهما ة أو التربوي ة أو الفكري واء الديني ة س ى الثقافي ه مختلف البن د علي ا تؤآ ه آم ، فان

امي     هو آل متكامل ،العلمية اه بشكل دين ي أن أي مجال من مجاالت        ،تتفاعل بن ذي يعن األمر ال
  .)١٩٨٨، الكردي( النمو ستؤثر بالضرورة على بقية المجاالت األخرى

ه الدراسات و    وتبرز أهمية األنشطة الرياضية  د علي ا تؤآ رة األبحاث ا من خالل م ي   لكثي الت
ذه الدراسات    شير تناولت هذا األمر، حيث ت ى ه رد     وجود ا  إل ين سلوك الف ق ب اط وثي ه و رتب . أدائ

راد والدوافع عبارة عن محرآات لسلوك   ة    األف ذه األهمي ة     ، ونظرًا له اهتمت عدة دراسات عربي
ع ممارسة األنشطة الرياضية     و د الجانب النفسي من      إذ )١٩٩٠، راتب ( أجنبية بدراسة دواف يع

رد،   ي شخصية الف ة ف ة والمهم ب الرئيس ي ) personality(الشخصية والجوان ل األساس ف تمث
ة   دراسة الجوانب النفسية عند األفراد، ولكنها نسبية تختلف من فرد آلخر ى ، ومن مهن أخرى،   إل

ًا، حيث      ةأن أي إلى إضافة، آخر إلىومن مجتمع  ًا طبيعي وزع توزيع دال   إنظاهرة نفسية تت االعت
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النقصان  ب مء أآان بالزيادة أفي الظاهرة موجود عند غالبية األفراد، أما التطرف في الظاهرة سوا
  .)٢٠٠٥، القدومي( نه يوجد عند فئة قليلةفإ

ة            ي تحدد مدى سالمة الكينون رز المقومات الت ة من أب ة البدني انية وتعد اللياق وتظهر   اإلنس
ا تعريف   رئيس األمريكي للرياضة و     أهميتها من وحي تعريفاتها التي من أبرزه ة  مجلس ال اللياق

ة  ا  :)The President Councilor Physical Fitness Sport( البدني ى    بأنه درة عل داء أالق
ه الحر         تمتاع بوقت ة لالس ة آافي رد طاق دى الف  في  األعمال اليومية دون تعب أو إرهاق، بل تظل ل

  .)٢٠٠١، الهرابي(مقابلة األمور الطارئة التي توجهه 

  والترويحأما الجمعية األمريكية للصحة والتربية البدنية 

(American association of health physical education and recreation) AAHPER 

  : نه يمتلك، وهذا يعني ألياقة الشخص بأنها مقدرته على العمل تعرفف

  .أعلى درجات من الصحة العضوية .١

  .آافيا من التوافق والقوة الحيوية لمقابلة الطوارئ ومطالب الحياة اليومية قدرًا .٢

  .لمقابلة ضغط الحياة الحديثة ًاانفعالي ًااتزان .٣

  .الحياة تطلباتعلى التكيف لم ًا وقدرةوعيًا اجتماعي .٤

بة للوصول  .٥ رارات المناس اذ الق ى اتخ درة عل افيتين للق ة وبصيرة آ ىمعرف ة  إل ول علمي حل
  .للمشاآل

  .ومهارات تحثه على االشتراك في آل ألوان النشاط اليومي ًااتجاهات وقيم .٦

  ).١٩٩٧عبد الحميد وحسانين، ( .ه تأهيال آامًال للحياةصفات روحية ومعنوية تؤهل .٧

ة        ) ١٩٨٤(ويعرفها األبحر وعبداهللا  ه اليومي ه في حيات ى أداء عمل درة الشخص عل ا ق  ،بأنه
تمكن وأداء هذه األعمال بأآبر قدر من الكفاية دون الشعور بالتعب، مع االقتصاد في الجهد لكي ي 

  .التمتع بوقت فراغه من

ا مطوال في الدر     أل ونظرًا ،ريفات السابقةومن خالل التع ة يقضون وقت اسة،  ن طلبة الجامع
ديهم، وحاجتهم للتمتع بوقت الفراغ والحفاظ على الصحة  ع ممارسة األنشطة       ل ة دواف تظهر أهمي

ة    ة البدني ة باللياق ية المتعلق اء   ،الرياض ذلك ج ي ل ى  ف ة األول ديهم،المرتب دوافع    ل بة لل ا بالنس أم
مكن إشباعها وتنميتها دون ممارسة األنشطة   الم من ألنه ،المرتبة األخيرة في ءتجافاالجتماعية 

ة   دى طلب ة،الرياضية ل ي     الجامع ديهم ف ة ل ة اليومي ة واالعتيادي طة العام الل األنش ن خ ك م وذل
  .الجامعة

دوافع    ون ال ن آ ًا م يًا ًامحرآوانطالق لوك   أساس ود س انيق اط  و اإلنس ون النش ه، وآ يوجه
اج     ًادالرياضي واح  ي تحت لوآات الت ذه الس ن ه ىم ه إل اط    ،توجي ة بالنش دوافع المرتبط ان ال ف
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الرياضي متعددة نظرًا لتعدد المجاالت المختلفة ألنواع األنشطة الرياضية، ونظرًا لتعدد األهداف 
  .التي يمكن تحقيقها عن طريق ممارسة النشاط الرياضي سواًء بصورة مباشرة أو غير مباشرة

م العو ن أه ات      وم اط الرياضي المتطلب و النش رد نح ع الف كيل دواف ي تش هم ف ي تس ل الت ام
رد        ، واألساسية لحياة الفرد ة للف اة العائلي ا، والحي ي يعيش فيه ة الت ر البيئ اه ، وأث دين نحو    اتج الوال
ل الالنشاط الرياضي، و ا قب ة م ي مرحل ل ف اب الطف ة ألع ي المرحل ة الرياضية ف ة، والتربي دراس

ة  و وما تشتمل عليه من مثيرات، وآذلك التربية الرياضية في المؤسسات   ،الدراسية األولى األندي
اإلعالمية للتربية الرياضية آالصحف  الوسائل المنافسات والمهرجانات الرياضية، والرياضية، و

  ).١٩٩٥، عالوي( ازالتلفوالمجالت والراديو و

ر مباشرة    ،مباشرة دوافع  إلىآما أن الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي تنقسم  ع غي ، ودواف
ا  ي    أم تلخص ف دوافع المباشرة للنشاط الرياضي فت للنشاط  نتيجة اإلحساس بالرضا واإلشباع  ال

رد     ة للف اقتها  و البدني، والمتعة الجمالية بسبب الحرآات الذاتي ا، ورش اح   ، وجماله الشعور باالرتي
ز بصعوبتها      ي تتمي ة الت دريبات البدني د   أ ،نتيجة للتغلب على الت ي تتطلب مزي ًا من الشجاعة   و الت

ان النشاط    مهرآنًا  عداالشتراك في المباريات الرياضية التي تاإلرادة و والجرأة، وقوة مًا من أرآ
جيل    ،الرياضي ددة، وتس ة متع رات انفعالي ن خب ا م رتبط به ا ي ام ووم والتاألرق ات البط ، وإثب

ة اآتساب     الرياضي   الفوز، أما الدوافع غير المباشرة للنشاط  التفوق وإحراز تلخص في محاول فت
ق ممارسة النشاط الرياضي،       الصحة و ة عن طري درة    في ر  واإلسهام اللياقة البدني ع مستوى ق ف

رد   إحساس ، وآذلك الفرد على العمل واإلنتاج وعي  بضرورة ممارسة النشاط الرياضي، و    الف ال
  ).١٩٩٥ عالوي،( رد االجتماعي الذي يسهم فيه النشاط الرياضيبال
  

  وتساؤالتهامشكلة الدراسة 

تعد مشارآة الشباب في األنشطة الرياضية من األمور المهمة في إعدادهم النفسي والجسمي 
األبحاث إلى أن االنخراط في األنشطة الرياضية المنظمة لذهني، حيث تشير معظم الدراسات ووا

دارس أو الجا    ي الم واًء ف ة س ات التربوي ي المؤسس يما ف دفع با ال س ات ي لوك  مع يم الس اه تنظ تج
ة    و تهذيب النفس وااللتزام باألمور التي تمثل أساسًا متينًا في إعداد شخصية الشاب، وتسهل عملي

ه،    . انتقاله إلى الحياة العملية المنظمة ًا إلي سيتبوأ دوره في بناء مجتمعه الذي يتوقع أن يكون منتمي
  .ومنتجًا، ومحققًا لتوقعات المجتمع منه

دًة من المهمات          بش وعليه فان حث ال  ى المشارآة في األنشطة الرياضية يشكل واح اب عل
ة الالمناطة  يم وبالمؤسسات التربوي ة تنظ ي يتوجب أن تخضع لعملي ة، ت ة ومدروس تخطيط دقيق

ة         ًا للتربي ه مدرس م عمل ان الباحث وبحك وفي ظل غياب دراسات فلسطينية حول هذا الموضوع ف
دى      منمن الز عقدينالرياضية على أآثر من  قد لمس أن هناك انخراطًا في األنشطة الرياضية ل

  .الجامعة التي يعمل فيها غير محكوم بتوجهات ودوافع منظمة
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ة و  و ل الثقافي أثير العوام رًا لت ة الش  نظ ي دافعي ة ف لوك  باالجتماعي كال الس ة أش اب لممارس
دوافع  الرياضية المختلفة لمس الباحث أن هناك حاجة لسد الفجوة الموجودة في مجال األنشطة  وال

  :التساؤالت اآلتيةالتي يمكن من خالل التي تؤثر فيها و

  ما درجة دوافع ممارسة األنشطة الرياضية لدى طلبة جامعة بيرزيت؟ .١

ة    .٢ دى طلب هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة دوافع ممارسة األنشطة الرياضية ل
  تفاعل بينهما؟ جامعة بيرزيت تعزى لمتغيري الجنس ونوع الكلية وال

  
  الدراسةأهمية 

تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها محاولة للتعرف على أهم الدوافع عند طلبة جامعة بيرزيت 
ذلك يمكن أ   اضية، وأثر آل من متغير الجنس والري األنشطةنحو ممارسة  ة، وب ن تسهم  نوع الكلي

  .ة في ضوء دوافع الطلبةبناء برامج األنشطة الرياضيو ،التحضيروتساعد في حسن التخطيط و
  

  الدراسةأهداف 

  :علىسعت الدراسة إلى التعرف 

  .زيتشطة الرياضية لدى طلبة جامعة بيردوافع ممارسة األن .١

زيت تبعا لمتغيري شطة الرياضية لدى طلبة جامعة بيرالفروق في درجة دوافع ممارسة األن .٢
  .الجنس ونوع الكلية والتفاعل بينهما

  
  الدراسةمصطلحات 

  
  فعالدا

التوتر      الدافع )١٩٩٥عنان، (يعرفه عنان  ة مصحوبة ب ة داخلي ه حال ر السلوك في     ،بأن وتثي
  .وتؤثر فيه ،وتوجهه ،ظروف معينة

ا التعريف اإلجرائي   ع    ف: أم اس دواف ى مقي ا الطالب عل ي يحصل عليه ه الدرجة الت يقصد ب
  .في الدراسة الحالية ةممارسة األنشطة الرياضية المستخدم

  
  راسةحددات الدم

ام     اقتصرت  :البشري حددالم ة للع الدراسة على طلبة جامعة بيرزيت المسجلين في الجامع
  .٢٠٠٥الدراسي 

 .أجريت الدراسة في جامعة بيرزيت  :المكاني حددالم

  .٢٠٠٥ تشرين األولالدراسة في  أجريت  :نياالزم حددالم
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  الدراسات السابقة

ن الد      ر م دد آبي ى ع ع عل ث أن يطل تطاع الباح ث    اس وع البح ي موض ابقة ف ات الس ، راس
  :انسجامًا مع أهداف الدراسة يعرض أهمهاو

رامج   ا إلىهدفت هذه الدراسة :)٢٠٠٤(دراسة دويكات  لتعرف على دوافع المشارآة في الب
الدراسة على  أجريتقد والرياضية التنافسية لأللعاب الجماعية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية، 

ة    ن طلب وائية م ة عش ن   عين ة م ًا) ١٢٧(الجامع اس   طالب ق مقي ث طب ع   )jall( حي اس دواف لقي
ة آانت          دوافع الكلي ائج الدراسة أن درجة ال ية، أظهرت نت رامج الرياضة التنافس المشارآة في ب

، آما أظهرت النتائج أن ترتيب %)٨٥.٤(حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى  ،آبيرة جدا
اء آم    ا ج ا ألهميته دوافع تبع يال اري  :ا يل ال األداء المه اعي  و، %)٨٦.٦( مج ال االجتم المج

  %).٨٤.٨(، وأخيرا المجال النفسي %)٨٤.٨(المجال الشخصي و، %)٨٥.٢(

دومي و   ة الق ر دراس دفت   :)١٩٩٩(ن يآخ ى ه اط     إل ة النش ع ممارس ى دواف رف عل التع
ن         ري الج ر متغي د أث ى تحدي ة، إضافة إل س، والممارسة  الرياضي عند طلبة جامعة النجاح الوطني

ا  . الرياضية للطلبة على هذه الدوافع لتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة طبقية عشوائية قوامه
ي    استبانةوتم توزيع  ،طالب وطالبة) ٨٠٠( ذآورة الت ا أظهرت نتائج  على عينة الدراسة الم أن  ه

  :ترتيب مجاالت الدوافع آان آما يلي

ول الرياضية   و، %)٧٢.٥٠(اللياقة البدنية والصحة مجال  مجال  و، %)٧١.٦٩(مجال المي
ة   درات العقلي ي   و، %)٧١.٦٦(الق وق الرياض ال التف ي   و، %)٦٨.٦٤(مج ال النفس المج

اعي و، %)٦٧.٩٦( ال االجتم هيالت  و، %)٦٧.٩٣(المج رامج والتس ال الب ، %)٥٦.٥٠(مج
دوافع آانت متوسطة    ة     ،وفيما يتعلق بالدرجة الكلية لل ى    حيث وصلت النسبة المئوي لالستجابة إل

ري الجنس،       %). ٦٤.١٥( ا لمتغي دوافع تبع ة لل آما أظهرت النتائج وجود فروق في الدرجة الكلي
  .والممارسة الرياضية والتفاعل بينهما

دى         : )١٩٩٤( دراسة الرطروط   دني ل ع ممارسة النشاط الب ى دواف ى التعرف عل هدفت إل
رات الجنس، والمؤهل      المشارآين في مراآز اللياقة البدنية في األردن، إضا   ر متغي ة أث فة لمعرف

العلمي، والحالة االجتماعية، والعمر، وعدد الممارسات األسبوعية على هذه الدوافع، لتحقيق ذلك 
دية   ة قص ى عين ة عل ت الدراس ا  أجري ك) ٥٣٤(قوامه ذي يش بته وال ا نس ع % ٢٠ل م ن مجتم م

ائج   وقد ،حيث استخدمت استبانة ،الدراسة ة والصحية     الدراسة أ  أظهرت نت ة البدني ع اللياق ن دواف
ا أظهرت             األهم،هي  م، آم ة بالنسبة له ل أهمي ة هي األق ة واإلرادي ع السمات األخالقي بينما دواف

رات الممارسة     ري الجنس وعدد م ع الممارسة تعزى لمتغي روق في دواف ه ال توجد ف ائج أن النت
ة،   إحصائيا تبعا لمتغيرات  سبوعية، بينما آانت الفروق دالةاأل ة االجتماعي المؤهل العلمي، والحال

  .والعمر

ذه الدراسة   عس : )١٩٩٣( دراسة السوطري  ى ت ه ع ممارسة النشاط       إل ى دواف التعرف عل
ة       افة لمعرف ة، إض ة األردني ة الجامع دى طلب ي ل نس،  أالرياض رات الج ر متغي وع  ث ة،ون  الكلي
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دوافع،  الرياضية،والممارسة  ذه ال ى ه توى الدراسي عل د والمس تأجوق ة  ري ى عين الدراسة عل
وائية ة عش ا  طبقي ن )٨٠٢(قوامه دطالبالو الطالب م ب  ات، وق ة أن ترتي ائج الدراس أظهرت نت

ي     ا يل ان آم ة والصحة،    : مجاالت الدوافع آ ة البدني ول الرياضية ،   واللياق المجال النفسي،   والمي
ا أظهرت    . تسهيالت البرامج والوالتفوق الرياضي، والمجال االجتماعي، والقدرات العقلية، و آم

ا        رنه توجد فأالنتائج  ري الجنس والممارسة الرياضية، بينم وق في دوافع الممارسة تعزى لمتغي
  .آانت الفروق غير دالة إحصائيا تبعا لمتغيري نوع الكلية والمستوى الدراسي

ين التوجه الشخصي للطالب        : )landow, 1997( دراسة الندو ة ب ى بحث العالق هدفت إل
د   الرياضي، يين نحو الدراسة الجامعية ونوع اللعبة ودوافع المشارآة في النشاط  الرياض وبالتحدي

دوافع  ة ال ث دراس ه آأراد الباح ية والتوج ارآة الرياض ين المش ة ب ى العالق ؤثرة عل يلة م وس
ة،   ة الجامعي د الشخصي للدراس توق ى  أجري ة عل ةًا وطالب) ١٢٤(الدراس ي  ،طالب ارآين ف مش

ال،  أميرآااالحتكاك البدني من جامعة فورمان في  تطلباأللعاب التي ت  وألعاب ، واإلثارة واالنفع
رة   لة، وآ رة الس اب آ د ألع م تحدي د الشخصي، وت دم،تتطلب الجه ة،  جريوال الق افات طويل لمس

ة دم األمريكي رة الق د.وآ ائج الدراسة  وق ه الأأظهرت نت ين  ن ارآة ب ع المش ي دواف روق ف د ف توج
ة النشاط    العبي األلعاب قي ين مزاول د الدراسة، إضافة إلى عدم وجود تأثير للدوافع على العالقة ب

ى أن ممارسي األلعاب      ائج إل الرياضي والتوجه الشخصي نحو الدراسة، إضافة لذلك أشارت النت
ة    ة واالنفعالي ارات البدني ي االختب رة ف ة آبي جلت درج د س دني ق اك الب ف باالحتك ي تتص الت

  .واالجتماعية

ج و دراسة   ع المشارآة      : )Wang & Wise, 1997( وايس وان ة دواف ى مقارن هدفت إل
ى الدراسة  أجريت  وقد الرياضية للشباب الذين ينتمون للمدارس الرياضية والمدارس العادية،   عل

ابا) ٤٦٥( نهم  ،ش وائياً ) ٢٠٨(م روا عش ية و   اختي دارس الرياض ن الم دارس  ) ٢٥٧(م ن الم م
ة ة   العادي دارس األمريكي ي الم ارآة      و ،ف ع المش ي دواف روق ف ود ف ة وج ائج الدراس رت نت أظه

اث  ذآور واإلن ين ال دارس الرياضية وب ة ولصالح الم دارس الرياضية والعادي ين الم الرياضية ب
  .ولصالح الذآور

في ضوء استعراض الدراسات السابقة تبين أنها اهتمت بدراسة الدوافع في المجال 
 البرامج الرياضية إعدادلدوافع آموضوع حيوي في تبين للباحث أهمية دراسة ا، والرياضي
أن البحث العلمي في هذا المجال  إالوبالرغم من آثرة الدراسات في الموضوع عالميًا . وبناءها

  .مثل هذه الدراسة إجراءفي الجامعات الفلسطينية ما زال محدودًا، ومثل ذلك يؤآد على أهمية 
  

  الطريقة واإلجراءات
  

  ةمنهج الدراس

  .دم الباحث المنهج الوصفي المسحي نظرًا لمالءمته ألغراض الدراسةاستخ
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  مجتمع الدراسة

ام الدراسي          اني من الع ة بيرزيت للفصل الدراسي الث تكون مجتمع الدراسة من طلبة جامع
جالت القب   ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ي س ا ورد ف ددهم آم الغ ع جيل ، الب ة  ) ٦٦٦٥(ول والتس ا وطالب طالب

ي الهندسة و  الموزعين على آليتي العلوم  وم   علمية والتي تشمل آليت وم، والعل انية العل ي  و اإلنس الت
  .و التجارة اآلدابتشمل آل من آليتي 

  
  الدراسةعينة 

ن   ة م ة مكون ى عين ة عل ت الدراس ة) ٤٠٠(أجري ب وطالب ن   ،طال وائيا م ا عش م اختياره ت
ة ات الجامع اقات متطلب ة ،مس ع الطلب ا جمي ي يسجل فيه و ،الت م بغض النظر عن ن ة، وت ع الكلي

) ٣٩٤(ستجابة، وتم إجراء التحليل اإلحصائي إلى الاستبانات لعدم استكمال شروط ا) ٦(استبعاد 
ة الدراسة    ) ١(تقريبا من مجتمع الدراسة، والجدول %) ٦(أي ما نسبته  ،استبانة ع عين يبين توزي

  .تبعا لمتغيري الجنس ونوع الكلية

والنسب المئوية ألفراد العينة  متغيري الجنس ونوع الكليةتوزيع عينة الدراسة تبعا ل  :)١(جدول 
  .حسب المتغيرات

 الكلية

 الجنس
  % المجموع  % إنسانية  % علمية

  ٥١ ٢٠٢  ٥٧ ٥٨  ٤٩ ١٤٤ ذآر

  ٤٩ ١٩٢  ٤٣ ٤٤  ٥١ ١٤٨ أنثى

  ١٠٠ ٣٩٤  ١٠٠ ١٠٢  ١٠٠ ٢٩٢ المجموع
  

  أداة الدراسة

راض ات  ألغ ع البيان ث   جم ام الباح اس ف  ق تخدام مقي اباس   نردرك وري
(Frederick& Ryan, 1993) ، ى خمس    ،فقرة) ٣٠(المكون من ا عل دوافع    ةموزع مجاالت لل

  :آما يلي

يس     ،)فقرات ٧: (مجال المتعة والسرور - ويقصد به أن الشخص يمارس النشاط الرياضي ل
ادي  رض الكسب الم رور  ،بغ ة والس ا للمتع راغ  ،وإنم ت الف اء وق ن قض ن  ،وحس دا ع بعي

  .التوتر

رات  ٦: (المنافسة مجال   - ارس النشاط الرياضي للمنافسة       ،)فق ه أن الشخص يم  ،ويقصد ب
 .إضافة لتعلم مهارات جديدة ،ومواجهة التحدي
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ويقصد به أن الشخص يمارس النشاط الرياضي للظهور    ،)فقرات ٦: (مجال المظهر العام -
 .بمظهر الئق من حيث عضالته ووزنه وتناسق أعضاء الجسم

ع        ،)فقرات ٥: (دنيةمجال اللياقة الب - ارس النشاط الرياضي ليتمت ه أن الشخص يم ويقصد ب
 .بلياقة وصحة جيدة، ويقوم باألعمال الموآلة إليه بكفاءة

ارس النشاط الرياضي        ،)فقرات ٥(: ةاالجتماعيالعالقات مجال  - ه أن الشخص يم ويقصد ب
 .عالقات اجتماعية جيدة أصدقائهكون مع لكي ُي

لم االستجابة    رة بدرجة  : من خمس استجابات هي    وتكون س دا   آبي ، بدرجة  درجات ) ٥(ج
ان، و  درجات) ٣(درجات، بدرجة متوسطة ) ٤( آبيرة بدرجة منخفضة   ، بدرجة منخفضة درجت

  .تمثل دوافع ألنها ؛يجابيةاألداة بصورة إجدا درجة واحدة فقط، وقد صيغت فقرات 
  

  صدق األداة

اس في الدراسة      ص تم التحقق من صدق أداة الدراسة من خالل فح      داخلي للمقي االتساق ال
اس    ة للمقي ة استطالعية     الحالية تم استخراج معامل االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلي ى عين عل

ا  ارج   ) ٦٠(قوامه ن خ ة م ا وطالب ة طالب ة الدراس ين    عين اط ب امالت االرتب ت مع ث تراوح ، حي
ابقة  ا دالة إحصائيًا، علمًا بأن المقياسوجميعه) ٠.٨٤-٠.٤٧( ى   قد ثبت صدقه في دراسات س عل

نن   المي مق ت   ،اعتبار أنه مقياس ع ا دراس ان  ا فردريك و أبرزه ) Frederick & Ryan, 1993(ري
ذي    ) Frederick & etal,1997( آخرينووفريدريك  ا ال املي فيهم  أشير حيث استخدم الصدق الع

  .إليه
  

  األداةثبات 

ات األداة  للتحقق  ة    من ثب ا  آرون(استخدمت معادل اخ ألف ى   )ب ة االستطالعية  عل  نفسها،  العين
ين      ى المجاالت ب ات عل ي      ،)٠.٩١-٠.٨٢(حيث تراوحت معامالت الثب ات الكل ق بالثب ا يتعل وفيم

  .تبين ذلك) ٢(ونتائج الجدول  ،غراض الدراسةأوتفي ب ،وجميعها جيدة ،)٠.٩٣(إلى  وصل

  ):آرونباخ ألفا(للمقياس حسب معادلة  الدرجة الكليةمعامالت الثبات لمجاالت الدراسة و: )٢(جدول 

 درجة الثبات المجاالت
 ٠.٨٨ مجال المتعة والسرور

 ٠.٩٠ مجال المنافسة
 ٠.٨٢ مجال المظهر العام
 ٠.٩١ مجال اللياقة البدنية

 ٠.٨٦ ةاالجتماعي العالقات مجال
 ٠.٩٣ درجة الثبات الكلي
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  وطريقتها جمع المعلومات أسلوب

ة     أداةالبيانات تم توزيع مات وللحصول على المعلو راد العين ى أف استرجاعها  و ،الدراسة عل
  :وفقًا لالتي

تب   .١ ع االس م توزي ار    انةت ة المش ى العين اعل اريخ  إليه ث    ،٢٠٠٥-٥-١٥بت ام الباح ث ق حي
  .بتوزيعها بنفسه على جميع أفراد العينة

 .ها فيهتم استرجاع االستبانة من أفراد العينة في اليوم نفسه الذي تم توزيع .٢

توفية لشروط   .٣ ر مس تبانات غي اك ست اس ين أن هن بتها تب دف حوس تبانات به رز االس د ف بع
  .االستجابة الصحيحة

  
  متغيرات الدراسة

  :على تملوتش المستقلةالمتغيرات 

  .أنثى*  ذآر*  :مستويانوله  ،الجنس -

  .إنسانية*  علمية: * وله مستويان ،نوع الكلية -

  .كليةالجنس والالتفاعل بين متغيري  -

  : المتغير التابع

ى    ة عل ة الدراس راد عين تجابة أف ي اس ل ف اس فردريتمث انو كيمقي   ري
(Frederick& Ryan, 1993)لدوافع المشارآة في األنشطة الرياضية ،.  

  
  المعالجات اإلحصائية

وم أمن  رزم اإلحصائية للعل امج ال ة عن تساؤالت الدراسة استخدم الباحث برن جل اإلجاب
  : باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية (SPSS)االجتماعية 

ة    إيجاد الم  .١ ابية والنسب المئوي ى    توسطات الحس ة عل راد العين دوافع  ألداء أف اس ال ومن    .مقي
  :جل تفسير النتائج اعتمدت النسب المئوية اآلتيةأ

  درجة دافع آبيرة جدًافأآثر % ٨٠ -

  درجة دافع آبيرة% ٧٩.٩-٧٠ -

  ةدرجة دافع متوسط% ٦٩.٩-٦٠ -

  درجة دافع قليلة% ٥٩.٩-٥٠ -

  درجة دافع قليلة جدًا%  ٥٠اقل من  -



 ١٤٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي الطاهر

  ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ائي   .٢ اين الثن ل التب ة  (Two Way ANOVA)تحلي د صوره العاملي د  ،)٢X٢(بأح لتحدي
  .الفروق في الدوافع تبعا لمتغيري الجنس ونوع الكلية والتفاعل بينهما

  
  ومناقشتها نتائج الدراسة

ع   درجةما :  ل األولالنتائج المتعلقة بالتساؤ  :أوال دى    ممارسة األن دواف شطة الرياضية ل
  زيت؟ طلبة جامعة بير

 ،لإلجابة عن التساؤل استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة ولكل مجال
ائج الجداول    للدوافعوللدرجة الكلية  ين الجدول       )٧(، )٦(، )٥(، )٤(، )٣(ونت ا يب ك بينم ين ذل تب

  .عند أفراد عينة الدراسة لدوافع ممارسة األنشطة الرياضيةوالدرجة الكلية  االتترتيب المج) ٨(

  المتعة والسرورمجال   .١

 وافع المشارآة باألنشطة الرياضيةد ودرجةالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية :  )٣(جدول 
  .)٣٩٤=ن(عند أفراد عينة الدراسة المتعة والسرور لمجال 

 المتوسط الفقرات الرقم
النسبة 

 (%)المئوية 
 درجة
 الدوافع

 ةمتوسط ٦٩.٨ ٣.٤٩ .لرغبتي في التسلية ١

 آبيرة ٧٣.٤ ٣.٦٧ . لرغبتي في القيام بهذا النشاط ٢

 آبيرة  ٧٨ ٣.٩٠ .لرغبتي في أن أآون سعيدا ٣

لرغبتي في المتعة في ممارسة النشاط  ٤
 .الرياضي

 آبيرة ٧٦.٢ ٣.٨١

 آبيرة ٧٦.٤ ٣.٨٢ . لرغبتي في االستمتاع بهذا النشاط ٥

 آبيرة ٧٠.٢ ٣.٥١ .لرغبتي في األنشطة المثيرة ٦

ارآة   ٧ اجم عن المش ال الن ي االنفع ي ف لرغبت
 .باألنشطة الرياضية

 ةمتوسط ٦٥.٤ ٣.٢٧

 آبيرة ٧٢.٨ ٣.٦٤ الدرجة الكلية 

  درجات) ٥(أقصى درجة لالستجابة.  

رات  درجة أن )٣(من الجدول  يتضح ة    دوافع المشارآة باألنشطة الرياضية لفق مجال المتع
النسبة المئوية  تراوحتحيث  ،)٦، ٥، ٤،  ٣ ،٢(األرقام لفقرات ذات على ا آبيرًا آان والسرور
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ا  تجابة عليه ين لالس ة توآان، %)٧٨-%٧٠.٢(ب دوافع متوسط درج رتين  ةال ى الفق ) ١,٧(عل
والي  حيث آانت النسبة المئوية لالستجا ى الت ق   %)٦٥.٤(، )%٦٩.٨: (بة عليهما عل ا يتعل ، وفيم

ةبال ارآة باألنشطة الرياضية ةالكلي درج دوافع المش ة و ل ال المتع ان  السرورلمج رًا آ ث آبي حي
  %). ٧٢.٨(وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى 

  
  المنافسةمجال   .٢

المشارآة باألنشطة الرياضية  دوافع ودرجةالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية :  )٤(جدول 
  .)٣٩٤=ن(عند أفراد عينة الدراسة  المنافسةلمجال 

 المتوسط الفقرات الرقم
النسبة 

 (%)المئوية 
 درجة
 الدوافع

في االشتراك في أنشطة تتطلب  لرغبتي ١
 .ًاجسدي ًاتحدي

 ةمتوسط ٦٢.٢ ٣.١١

 آبيرة ٧٧.٤ ٣.٨٧ .في اآتساب مهارات جديدة لرغبتي ٢

 آبيرة ٧٦.٢ ٣.٨١ .في تحسين المهارات الحالية يلرغبت ٣

 ةمتوسط ٦٩.٢ ٣.٤٦ .في التحدي لرغبتي ٤

في المحافظة على المستوى  لرغبتي ٥
 .المهاري لدي

 آبيرة ٧٦.٦ ٣.٨٣

في االشتراك في أنشطة تتطلب  لرغبتي ٦
 .لياقة بدنية عالية

 ةمتوسط ٦٤.٦ ٣.٢٣

ي ٧ ي      لرغبت ي ف توى أدائ ين مس ي تحس ف
 .شاط الممارسالن

 آبيرة ٧٦.٨ ٣.٨٤

 آبيرة ٧١.٨ ٣.٥٩ الدرجة الكلية 

  درجات) ٥(أقصى درجة لالستجابة.  

دول  ن الج ح م ةأن ) ٤(يتض ال  درج رات مج ية لفق طة الرياض ارآة باألنش ع المش دواف
ة ان  المنافس رًاآ ام   آبي رات ذات األرق ى الفق ة   ،)٧، ٥، ٣ ،٢(عل بة المئوي ث تراوحت النس حي
ر   ةالدوافع متوسط  درجة ت، وآان%)٧٧.٤-%٧٦.٢(بة عليها بين لالستجا ى الفق ، ٤، ١( اتعل

ث ) ٦ تحي ا  تراوح تجابة عليهم ة لالس بة المئوي ين النس ق %)٦٩.٢-%٦٢.٢(ب ا يتعل ، وفيم



 ١٤٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي الطاهر

  ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوافع المشارآة باألنشطة الرياضية  لمجال       ةالكلي  بالدرجة ان   المنافسة ل راً آ حيث وصلت    آبي
  %).٧١.٨(ابة إلى النسبة المئوية لالستج

  
  مجال المظهر العام  .٣

 وافع المشارآة باألنشطة الرياضيةد ودرجةالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية :  )٥(جدول 
  .)٣٩٤=ن(لمجال المظهر العام عند أفراد عينة الدراسة 

 المتوسط الفقرات الرقم
النسبة 

 (%)المئوية 
مستوى 
 الدوافع

ي ألبدو في الحفاظ على وزنلرغبتي  ١
 .بمظهر أفضل

 آبيرة ٧٨.٢ ٣.٩١

 ةمتوسط ٦٨.٤ ٣.٤٢ .في الظهور بمظهر عضلي أفضللرغبتي  ٢

 جدا آبيرة ٨١.٢ ٤.٠٦ .في تحسين مظهريلرغبتي  ٣

 ةمتوسط ٦٧.٢ ٣.٣٦ .في أن أآون جذابا لآلخرينلرغبتي  ٤

 جدا آبيرة ٨١.٨ ٤.٠٩ .ن شكل جسميسيفي تحلرغبتي  ٥

فظة على جاذبيتي عن في المحالرغبتي  ٦
 .طريق النشاط الرياضي

 ةمتوسط ٦٨.٨ ٣.٤٤

 آبيرة ٧٤.٢ ٣.٧١ الدرجة الكلية 

  درجات) ٥(أقصى درجة لالستجابة.  

دوافع المشارآة باألنشطة الرياضية لفقرات مجال المظهر  درجةأن ) ٥(يتضح من الجدول 
ر من   ا مة المئوية لالستجابة عليهالنسب آانتحيث  ،)٥، ٣( لفقرتينعلى ا جدا آبيرًاالعام آان  أآث

ا     ) ١(على الفقرة  آبيرة ت، وآان%)٨٠( ة لالستجابة عليه ، %)٧٨.٢(حيث آانت النسبة المئوي
رات   ةالدوافع متوسط درجةوآان  ة لالستجابة      ) ٦، ٤، ٢(على الفق حيث تراوحت النسبة المئوي

ين  ا ب ق ب%) ٦٨.٨-%٦٧.٢(عليهم ا يتعل ة، وفيم طة ل ةالكلي الدرج ارآة باألنش دوافع المش
  %).٧٤.٢(حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى  آبيرًاآان  المظهر العامالرياضية  لمجال 
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  مجال اللياقة البدنية  .٤

 وافع المشارآة باألنشطة الرياضيةد ودرجةالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية :  )٦(جدول 
  .)٣٩٤=ن(الدراسة  لمجال اللياقة البدنية عند أفراد عينة

 المتوسط الفقرات الرقم
النسبة 

 (%)المئوية 
 درجة
 الدوافع

 جدا آبيرة ٨٦ ٤.٣٠ .أن أآون الئق بدنيا في لرغبتي ١

 جدا آبيرة ٨٠.٢ ٤.٠١ .أن تكون لدي طاقة اآبر في لرغبتي ٢

لرغبتي في تحسين لياقة الجهاز الدوري  ٣
 .التنفسي لدي

 آبيرة ٧٩.٤ ٣.٩٧

 جدا آبيرة ٨٠.١ ٤.٠٠٥ .في الحفاظ على قوتي الجسمية لرغبتي ٤

لرغبتي في المحافظة على سالمتي  ٥
 .الصحية

 جدا آبيرة ٨٦ ٤.٣٠

 جدا آبيرة ٨٢.٢ ٤.١١ الدرجة الكلية 

  درجات) ٥(أقصى درجة لالستجابة.  

 اللياقةدوافع المشارآة باألنشطة الرياضية لفقرات مجال  درجةأن ) ٦(يتضح من الجدول 

 آبيرةحيث آانت النسبة المئوية لالستجابة  ،)٥، ٤، ٢، ١( الفقراتجدا على  آبيرًاآان  البدنية

 آبيرةحيث آانت النسبة المئوية لالستجابة  ،)٣(على الفقرة  آبيرًا، وآان %)٨٠(أآثر من 

البدنية  اللياقة الرياضية لمجاللدوافع المشارآة باألنشطة  ةالكلي لدرجة، وفيما يتعلق با%)٧٩.٤(

 %).٨٢.٢(حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى  ،جدًا ًاآبيرآان 



 ١٥١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي الطاهر

  ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مجال العالقات االجتماعية  .٥

 وافع المشارآة باألنشطة الرياضيةد ودرجةالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية :  )٧(جدول 
  .)٣٩٤=ن(لمجال العالقات االجتماعية عند أفراد عينة الدراسة 

 المتوسط تالفقرا الرقم
النسبة 

 (%)المئوية 
درجة 
 الدوافع

 آبيرة ٧٠.٦ ٣.٥٣  .لرغبتي في التواجد مع أصدقائي ١

لرغبتي في أن أآون مع آخرين مهتمين  ٢
 .بالنشاط

 ةمتوسط ٦٤.٨ ٣.٢٤

 ةمتوسط ٦٨.٨ ٣.٤٤ .لرغبتي في لقاء أشخاص جدد ٣

لرغبتي في تلبية رغبة أصدقائي في  ٤
 .مشارآتهم في األنشطة

 ةمنخفض ٥٩.٤ ٢.٩٧

لرغبتي في االستمتاع بقضاء الوقت مع  ٥
 .آخرين يقومون بهذا النشاط

 ةمتوسط ٦٩.٦ ٣.٤٨

 ةمتوسط ٦٦.٦ ٣.٣٣ الدرجة الكلية 

  درجات) ٥(أقصى درجة لالستجابة.  

دول  ن الج ح م ةأن ) ٧(يتض ال  درج رات مج ية لفق طة الرياض ارآة باألنش ع المش دواف

ة ات االجتماعي ان  العالق رًاآ ى  آبي رةعل تجابة  ،)١( الفق ة لالس بة المئوي ت النس ث آان رةحي  آبي

ة لالستجابة    تراوحت فقد ،)٥، ٣، ٢( متوسطا على الفقرات، وآان %)٧٠.٦( ين النسبة المئوي  ب

رة )٦٩.٦-%٦٤.٨( ي آبي رة  ةمنخفض توآان ،وه ى الفق ة   ،)٤(عل بة المئوي ت النس ث آان حي

ا   ق ب  وفي ،%)٥٩.٤(لالستجابة عليه ا يتعل د  ةالكلي  الدرجة م  وافع المشارآة باألنشطة الرياضية   ل

ال  ة  لمج ات االجتماعي ان العالق طاآ ى      ،متوس تجابة إل ة لالس بة المئوي لت النس ث وص حي

)٦٦.٦.(%  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  دوافع المشارآة باألنشطة الرياضيةترتيب المجاالت والدرجة الكلية لمستوى   .٦

دوافع المشارآة باألنشطة  ودرجةية والنسب المئوية الترتيب والمتوسطات الحساب  :)٨(جدول 

  .)٣٩٤=ن(والدرجة الكلية الرياضية 

 المتوسط  المجاالت الترتيب
النسبة 

 (%)المئوية 

 درجة

 الدوافع

 آبيرة ٍ ٧٢.٨ ٣.٦٤ .مجال المتعة والسرور ٣

 آبيرة ٧١.٨ ٣.٥٩ .مجال المنافسة ٤

 آبيرة ٧٤.٢ ٣.٧١ .مجال المظهر العام ٢

جداآبيرة  ٨٢.٢ ٤.١١ .مجال اللياقة البدنية ١

 ةمتوسط ٦٦.٦ ٣.٣٣ .مجال العالقات االجتماعية ٥

 آبيرة ٧٣.٦ ٣.٦٨ .الدرجة الكلية لدوافع المشارآة

  درجات) ٥(أقصى درجة الستجابة.  

دول  ن الج ارآة باألنشطة الرياضية أن ) ٨(يتضح م ع المش توى دواف ة مس راد عين د أف عن

ى        ،بيراآالدراسة آان  ة إل ى الدرجة الكلي ة لالستجابة عل ، %)٧٣.٦(حيث وصلت النسبة المئوي

ى  وفيما يتعلق بترتي ة  مجال  ب المجاالت آان بالمرتبة األول ة البدني ه مجال   %) ٨٢.٢( اللياق ، يلي

ام ر الع ال %)٧٤.٢( المظه ه مج رور، يلي ة والس ة  ،%)٧٢.٨( المتع ال المنافس ه مج يلي

ال   ،%)٧١.٨( را مج ة وأخي ات االجتماعي ر%).٦٦.٦( العالق ي    وتظه ة بوضوح ف ذه النتيج ه

  ).١(الشكل البياني رقم 
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  :دوافع المشارآة عند الطلبةالمتوسطات الحسابية لمجاالت :  )١(شكل 
  مجال المظهر العام = ٣مجال المنافسة = ٢مجال المتعة والسرور = ١
  .اعيةمجال العالقات االجتم= ٥  مجال اللياقة البدنية = ٤

دومي             ائج دراسات آل من الق ة مع نت ا جاءت متفق ين أنه ائج تب ومن خالل عرض هذه النت
ر روط )١٩٩٩(ن يوآخ وطري )١٩٩٤(، والرط ذه    ) ١٩٩٣(، والس ائج ه رت نت ث أظه حي

الدراسات أن أآثر المجاالت أهمية لممارسة األنشطة الرياضية مجال اللياقة البدنية، وجاء مجال   
ية في المرتبة األخيرة، فيما يتعلق بمجال اللياقة البدنية يرى الباحث أن السبب   العالقات االجتماع

ة ممارسة األنشطة              ة وقل ة البدني ة بسبب نقص اللياق ادة األمراض المتعلق ى زي في ذلك يعزى إل
رايين،    ل تصلب الش راض مث ن أم ا م رتبط فيه ا ي منة وم ه الخصوص الس ى وج الرياضية وعل

   .كريوزيادة ضغط الدم، والس

اني   : ثانيا ة بالتساؤل الث ة إحصائية في         :النتائج المتعلق روق ذات دالل  درجة هل توجد ف
ة األن ع ممارس ة بير دواف ة جامع دى طلب وع  شطة الرياضية ل ري الجنس ون زى لمتغي ت تع زي

  الكلية والتفاعل بينهما؟

ة    ين    ،)٢×٢(لإلجابة عن التساؤل استخدم تحليل التباين الثنائي بأحد صوره العاملي حيث تب
د ائج الج دول  ) ٩( لونت ائج الج ابية ونت طات الحس اين) ١٠(المتوس ل التب االت  تحلي ائي لمج الثن

ع ممارسة األنشطة الرياضية     ري   دواف ًا لمتغي ة تبع ة والتفاعل   والدرجة الكلي وع الكلي الجنس ون
  .بينهما
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

اضية لدى طلبة جامعة شطة الريدوافع ممارسة األنالمتوسطات الحسابية لمجاالت   :)٩(جدول 
  .ونوع الكلية والتفاعل بينهمالمتغيري الجنس  تبعازيت بير

 المجاالت
 نوع الكلية

 الجنس
 إنسانية علمية

المتوسط 
 الموزون

  ذآر مجال المتعة والسرور

 أنثى

٣.٦٧  

٣.٥٨ 

٣.٧١  

٣.٦٥ 

٣.٦٩  

٣.٦٢ 

 ٣.٦٤ ٣.٦٨ ٣.٦٢المتوسط الموزون

  ذآر مجال المنافسة

 أنثى

٣.٧٠  

٣.٤٤ 

٣.٧٥  

٣.٥٥ 

٣.٧٣  

٣.٥٠ 

 ٣.٥٩ ٣.٦٥ ٣.٥٧المتوسط الموزون

  ذآر مجال المظهر العام

 أنثى

٣.٦٨  

٣.٦٩ 

٣.٥٩  

٤.٠٣ 

٣.٦٥  

٣.٧٧ 

 ٣.٧١ ٣.٨١ ٣.٦٩المتوسط الموزون

  ذآر مجال اللياقة البدنية

 أنثى

٤.٢٣  

٣.٩٦ 

٤.١٢  

٤.٢٤ 

٤.١٨  

٤.١٠ 

 ٤.١٤ ٤.١٨ ٤.١٠المتوسط الموزون

  ذآر الجتماعيةمجال العالقات ا

 أنثى

٣.٢٩  

٣.٣٧ 

٣.٤٦  

٣.٢٠ 

٣.٣٨  

٣.٢٨ 

 ٣.٣٣ ٣.٣٣ ٣.٣٣المتوسط الموزون

  ذآر الدرجة الكلية لدوافع الممارسة

 أنثى

٣.٧١  

٣.٦١ 

٣.٧٣  

٣.٧٣ 

٣.٧٢  

٣.٦٧ 

 ٣.٦٨ ٣.٧٣ ٣.٦٦المتوسط الموزون

ة و هناك فروق تبعًا لمتغيري الجنس و تآان إذا ما ومن أجل تحديد ا   انوع الكلي لتفاعل بينهم
  .يبين ذلك) ١٠(الجدول و ،استخدم تحليل التباين الثنائي



 ١٥٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي الطاهر

  ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوافع ممارسة األنشطة الرياضية نتائج تحليل التباين الثنائي لداللة الفروق في :  )١٠(جدول 
  .زيت تبعا لمتغيري الجنس ونوع الكلية والتفاعل بينهماجامعة بير لدى طلبة

درجات  مصدر التباين المجاالت
 يةالحر

مجموع
مربعات 
 االنحراف

متوسط 
 االنحراف

) ف(
المحسوبة

مستوى 
 *الداللة 

مجال المتعة 
 والسرور

 الجنس
  الكلية

  الكلية× الجنس 
  الخطأ

المجموع

١ 
١  
١  

٣٩٠  
٣٩٣

٠.٤٣ 
٠.٢٤  
٠.٠١٢  
١٦٦.٤١  
١٦٧.٣٩

٠.٤٣ 
٠.٢٤  
٠.٠١٢  

 

١.٠٢  
٠.٥٨  
٠.٠٣ 

٠.٣١  
٠.٤٤  
٠.٨٦ 

مجال 
 المنافسة

 الجنس
  الكلية
  الكلية×  الجنس
  الخطأ

المجموع

١ 
١  
١  

٣٩٠  
٣٩٣

٣.٩٣ 
٠.٤٦  
٠.٠٣٩  
٢٢٠.٢٣  
٢٢٦.٦٤

٣.٩٠ 
٠.٤٦  
٠.٣٩  

 

٦.٩٥  
٠.٨٢  
٠.٠٧ 

٠.٠٠٩*  
٠.٣٦  
٠.٧٩ 

مجال 
المظهر 

 العام

 الجنس
  الكلية

  الكلية× الجنس 
  الخطأ

المجموع

١ 
١  
١  

٣٩٠  
٣٩٣

٣.٨٦ 
١.٢٠  
٣.٣٦  

٢٤٠.٢٥  
٢٤٥.٨٢

٣.٨٦ 
١.٢٠  
٣.٣٦ 

٦.٢٧  
١.٩٥  
٥.٤٥ 

٠.٠١*  
٠.١٦  
٠.٠٢* 

مجال اللياقة 
 البدنية

 الجنس
  الكلية

  الكلية× الجنس 
  الخطأ

المجموع

١ 
١  
١  

٣٩٠  
٣٩٣

٠.٤٠ 
٠.٥١  
٢.٨٣  

١٦٤.٩١  
١٧٠.٩٨

٠.٤٠ 
٠.٥١  
٢.٨٣  

 

٠.٩٥  
١.٢١  
٦.٦٩ 

٠.٣٢  
٠.٢٧  
٠.٠١* 

مجال 
العالقات 
 االجتماعية

 الجنس
  الكلية

  الكلية× الجنس 
  الخطأ

المجموع

١ 
١  
١  

٣٩٠  
٣٩٣

٠.٦٥ 
٠.٠٣٤  
٢.٢٨  

٢٤٢.٨٠  
٢٤٥.١٢

٠.٦٥ 
٠.٣٤  
٢.٢٨ 

١.٠٥  
٠.٠٠١  
٣.٦٧ 

٠.٣٠  
٠.٩٨  
٠.٠٥٦ 

الدرجة 
الكلية 

لدوافع 
 المشارآة

 الجنس
  الكلية

  الكلية× الجنس 
  الخطأ

المجموع

١ 
١  
١  

٣٩٠  
٣٩٣

٠.١٨ 
٠.٣٦  
٠.٢١  

١٢٨.٨٨  
١٣٠.٠٢

٠.١٨ 
٠.٣٦  
٠.٢١ 

٠.٥٤  
١.١٠  
٠.٦٤ 

٠.٤٦  
٠.٢٩  
٠.٤٢ 

  ).٠.٠٥=  (دال إحصائيًا عند مستوى   *
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

دول ن الج ام ) ١٠( يتضح م توى  أبشكل ع ي مس ة إحصائية ف روق ذات دالل د ف ه ال توج ن
ة    شطة الرياضية لدى طلبة جامعة بيردوافع ممارسة األن وع الكلي زيت تعزى لمتغيري الجنس ون
ويرى الباحث أن السبب قد يعود إلى التشابه في ظروف األنشطة الرياضية من    ،والتفاعل بينهما

ث ة ا حي هيالت و طبيع ات والتس اط واإلمكان طة لنش رامج األنش ن   ب ر ع ة بغض النظ دى الطلب ل
بعض المجاالت، فيما يتعلق بمتغير الجنس آانت  فيهناك فروق  ت، بينما آاننوع الكليةالجنس و

ذآور    مجالي المنافسة والمظهر العام فيالفروق دالة إحصائيا  روق لصالح ال  في ، حيث آانت الف
وق    مجال المظهر العام، فيبينما آانت الفروق لصالح اإلناث  فسة،المنامجال  يرى الباحث أن تف

ه،    د لقدرات ا تح ي فيه طة الت ذآور لألنش ل ال ود لمي د يع ة ق ال المنافس ي مج ذآور ف ل  ال ا تمي بينم
روق الفتيات إلى المظهر العام و األنشطة التي تتسم بالهدوء،   وفيما يتعلق بمتغير الكلية لم تكن الف

ل     اك تفاع ان هن ة آ ري الجنس والكلي ين متغي بة للتفاعل ب ا بالنس ة إحصائيا، أم اليدال ي مج : ف
  ).٣، ٢( ك في األشكال ذات األرقام ويظهر ذل) المظهر العام ،واللياقة البدنية(
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  :التفاعل بين متغيري الجنس والكلية لمجال المظهر العام:  )٢(شكل 

  .نيةآلية إنسا= ٢آلية علمية     = ١
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  :التفاعل بين متغيري الجنس والكلية لمجال اللياقة البدنية:  )٣(شكل 

  آلية إنسانية= ٢آلية علمية     = ١

ومن خالل عرض النتائج السابقة بشكل عام تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في 
وع   درجة دوافع ممارسة األنشطة الرياضية لدى طلبة جامعة بيرزيت تعزى لمتغي  ري الجنس ون

ائج دراسة الرطروط      الكلية والتفاعل بينهما، فيما يتعلق بمتغير الجنس جاءت النتائج متفقة مع نت
ث ) ١٩٩٤( ع   أحي ي دواف ة إحصائية ف روق ذات دالل د ف ه ال توج ة أن ذه الدراس ائج ه رت نت ظه

ائج الدراسة ال      ،ممارسة األنشطة الرياضية تعزى لمتغير الجنس م تتفق نت ا ل ائج    بينم ة مع نت حالي
ات أحيث ) ١٩٩٣(، والسوطري )١٩٩٩(ن يدراستي القدومي وآخر ت يظهرت نتائج ه ن ين الدراس

ر الجنس،     أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في دوافع ممارسة األنشطة الرياضية تعزى لمتغي
روف        ات، وظ اس، والعين تالف أدوات القي ى اخ ود إل د يع تالف ق بب االخ ث أن س رى الباح وي

ي  ) ١٩٩٣(وفيما يتعلق بمتغير الكلية جاءت النتائج متفقة مع نتائج دراسة السوطري . تطبيقال الت
زى    ة األنشطة الرياضية تع ع ممارس ي دواف ة إحصائية ف روق ذات دالل د ف ه ال توج أظهرت أن

روق       فيآانت هناك فروق ولمتغير الكلية،  ر الجنس آانت الف ق بمتغي بعض المجاالت، فيما يتعل
ذآور        فيحصائيا دالة إ روق لصالح ال ام، حيث آانت الف مجال   في مجالي المنافسة والمظهر الع

ه       فيالمنافسة، بينما آانت الفروق لصالح اإلناث  ا أشار إلي مجال المظهر العام، وهذا يتفق مع م
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

الوي  وة          )١٩٩٥(ع ب الق ي تتطل طة الت ى األنش ون إل ة يميل ذه المرحل ي ه ذآور ف ى أن ال ، إل
ويكون ذلك من خالل األنشطة التنافسية، بينما تميل اإلناث إلى األنشطة التي تتصف   ،واالحتكاك

اك تفاعل    . بالهدوء والطابع الجمالي ان هن  في وفيما يتعلق بالتفاعل بين متغيري الجنس والكلية آ
ة : (يمجال ائج الشكل     )المظهر العام، واللياقة البدني دوافع  ) ٢(، حيث أظهرت نت مجال المظهر   ل
ا كل الع ن الش ين م ي   ) ٣(م تب ذآور ف ن ال ى م ة أعل ات العلمي ي الكلي ذآور ف د ال أن المتوسط عن

د           ى من المتوسط عن انية أعل ات اإلنس اث في الكلي د اإلن الكليات اإلنسانية، بينما آان المتوسط عن
ائج الشكل      ة أظهرت نت أن  )٣(اإلناث في الكليات العلمية، وفيما يتعلق بمجال دوافع اللياقة البدني

ان       ا آ انية، بينم ات اإلنس ي الكلي ذآور ف ن ال ى م ة أعل ات العلمي ي الكلي ذآور ف د ال ط عن المتوس
  .المتوسط عند اإلناث في الكليات اإلنسانية أعلى من المتوسط عند اإلناث في الكليات العلمية

  
  االستنتاجات

  :في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يستنتج الباحث ما يلي

ا   إن مستوى دوافع .١ ان عالي حيث   ،المشارآة باألنشطة الرياضية لدى طلبة جامعة بيرزيت آ
  %).٧٣.٦(وصلت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية إلى 

ام    %) ٨٢.٢(مجال اللياقة البدنية في إن أعلى مستوى للدوافع آان  .٢ ، يليه مجال المظهر الع
رور %)٧٤.٢( ة والس ال المتع ه مج ة ، يلي%) ٧٢.٨(، يلي ال المنافس ،  %)٧١.٨(ه مج

  %).٦٦.٦(وأخيرا مجال العالقات االجتماعية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على الدرجة الكلية لدوافع المشارآة باألنشطة الرياضية   .٣
  .لدى طلبة جامعة بير زيت تعزى لمتغيري الجنس ونوع الكلية والتفاعل بينهما

ر      فيافع توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدو .٤ ا لمتغي ام تبع مجالي المنافسة والمظهر الع
اث    الجنس، حيث آانت الفروق لصالح الذآور على مجال المنافسة ، بينما آانت لصالح اإلن

  .مجال المظهر العام في

  .المظهر العام واللياقة البدنيةفي مجالي وجود تفاعل بين متغيري الجنس ونوع الكلية  .٥
  

  التوصيات

  :راسة ونتائجها يوصي الباحث بالتوصيات اآلتيةفي ضوء أهداف الد

ز و .١ وفير اتعزي ة األنشطة الرياضية بت ة نحو ممارس ع الطلب تثمار دواف ات واس ديم إلمكان تق
 .الرغباتع أآبر قدر من الميول والحوافز وإشبا

ام  .٢ ادة اهتم ات زي ي تنمي العالق ة باألنشطة الرياضية الت ئون الطلب ادة ش ي عم ئولين ف المس
ة، بعقد ندوات  عية لدى الطلبةاالجتما ى إعداد نشرات      تثقيفي ة إضافة إل ة    إعالمي حول أهمي

 .المشارآة في األنشطة الرياضية الجامعية
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ضرورة اهتمام إدارة الجامعة في إنشاء صالة رياضية مغلقة متعددة األغراض وذلك بهدف  .٣
 .زيادة مشارآة الفتيات في األنشطة الرياضية

داد الم  .٤ ادة أع طة الرياضية   دربينضرورة زي ى األنش رفين عل ي  المش ين ف ال الجنس ن آ م
 .الجامعةالجامعة بما يتناسب مع أعداد طلبة 

ة الجامعات           .٥ ين طلب ع ممارسة األنشطة الرياضية ب ة في دواف ضرورة إجراء دراسة مقارن
 .الفلسطينية

ول  .٦ ة ح راء دراس ةأإج ل الثقافي ر العوام ة األنش  - ث ع ممارس ى دواف ة عل طة االجتماعي
 .الرياضية بين طلبة الجامعات الفلسطينية
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