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 ملخص

ع ممارسة      ى دواف نس في األردن رياضة هدفت الدراسة التعرف إل د  ،  الت ى تحدي إضافًة إل
دوافع  ي ال روق ف ًاالف رات تبع ى متغي ة،الجنس، ( إل ة العمري ستوى التعليمي والفئ دخل و، والم ال

ه  و، )الشهري اً  )٨٧( نالدراسة م  تكونت عين ى    العب ة استجابوا عل تبانه  والعب ضمن  اس  عدة  تت
سية والعقلي     والدوافع االجتماعية،   (هي  و مجاالت دوافع النف ة والصحية        و ،ةال ة البدني ع اللياق  ،دواف

وق الرياضي واالنجاز، و        ة الدوافع  ال ودوافع التف ع         ، وأ )مادي م دواف ان أه ائج الدراسة ب ظهرت نت
ة  ترياضةممارس نس آان ب الت ى الترتي صحيةد(  عل ة وال ة البدني ع اللياق سية و، واف دوافع النف ال
ة، ة وا والعقلي دوافع االجتماعي عل ازودواف ي واإلنج وق الرياض رًا ،  التف ة وأخي دوافع المادي ال
ا    ،)والمعنوية روق      ظهرت أآم ائج وجود ف دوافع     بعض مجاالت     في   النت رات    تعزى    ال ى متغي إل

  .والدخل الشهريوالمستوى التعليمي العمرية والفئة الجنس 
 
Abstract 

The aim of this study was to investigate the motives of tennis game 
practice in Jordan, And identifying the differences in degree of practice 
Motives in regard to the variables of (gender age, educational 
qualification, monthly income), The sample of the study consisted of (87) 
players, The identify included several domains (Social motives, 
psychological and mental motives, physical fitness and health motives, 
sporting excellence and achievement motives, and material motives), The 
results of this study revealed that the most important motives of tennis 
practice were respectively (health and fitness motives, psychological and 
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mental motives, social motives, sporting excellence motives, 
achievement motives, and the physical motives), The results also 
revealed that there were statistically differences of motives in regard to 
the variables of gender, age, educational qualification, and monthly 
income. 

  
  المقدمة وأهمية الدراسة

والتي يتطلع الكثير من الناس لممارستها  ،متعة التنس من األلعاب الفردية المرياضةتعد 
ومتابعتها من خالل عروض المحترفين من الرجال والسيدات في البطوالت العالمية، فقد ازداد 

بأن  خاصًة  آبيرًا اهتمامًاالرياضةأخذت الدول تهتم بهذه وعدد ممارسيها في شتى أنحاء العالم، 
 يجنيها أن التي يمكن األرباحوالذي يحققه،  بالفوز عاليًا يرفع اسم بلده أن يستطيع ًا واحدًاالعب

،  من عمرهطويلة لذلك فالفرد يستطيع ممارستها فترة ، إضافًةة شرآات آبيرأرباحوالتي تفوق 
وحاجاتهم ألفراد وميولهم وقدراتهم  مع طبيعة اوتتالءم، الجنسينآال  تناسب آما أنها

   .إلى مزاولتها صاألشخامما يدفع العديد من االجتماعية، 

 األفراد سلوك ، حيث أن وإثارة لالهتمامًةويعد موضوع الدوافع من أآثر الموضوعات أهمي
لها دورًا ، وهذه الدوافع اإلنسان وتتطور مع مراحل نمو تتغير دوافع داخليةيصدر عن مجموعة 

ومحاولة التغلب على  يعد الدافع شرطًا لبدء التعلم واالستمرار فيه، إذفعاًال في عملية التعلم، 
، آما أن )٥٠ص ،٢٠٠٢ عالوي،(و(Chery et al, 2010)  الصعوبات التي تعترض الفرد

  الرياضيينفي زيادة تحفيز إذ تعد السبب الرئيسي  أهميتها ال تقتصر على التعلم بل تتعدى ذلك
 ،٢٠٠٤راتب ( والتفوق الرياضي االنجاز وتحقيق ،على تطوير أدائهم على النحو األفضل

  .)٤٢٦ص

من يعد  دوافع األفراد نحو األنشطة الرياضية دراسةبأن ) ١٩٩٢ ( وآخروننيناويؤآد حس
ة  من العاملين في مجاالت التربية البدنية والرياضية لكافأهم المجاالت التي تلقى اهتمامًا

، تلفة المخاألنشطةممارسة  التي تحرك الفرد نحو ة القوهاباعتبارالقطاعات والمراحل السنية، 
ن أب) ١٩٩٥(ن عالوي ي ويب،واالنجاز الرياضيالتفوق وبالتالي   التي تحقق الممارسةوالطاقة

، والمتعة الرياضيالنشاط ممارسة  اإلحساس بالرضا واإلشباع نتيجة : تتلخص فيهذه الدوافع
تدريبات الجمالية بسبب الحرآات الذاتية للفرد ورشاقتها، والشعور باالرتياح نتيجة للتغلب على ال

واالشتراك في اإلرادة   وقوة،والجرأةالتي تتطلب مزيدًا من الشجاعة  الرياضية الصعبة
   .ثبات التفوق وإحراز الفوزإالمباريات، و

دوافع  دراسة حظيتلقد و ام  الرياضية  ال احثين  باهتم  ًاوخصوص  ،الرياضي  المجال  في  الب
احثين ي الب وطن ف ي ال ل العرب ات  مث افظ،(دراس د الح و(و) ٢٠٠٩ عب امع،أب  )٢٠٠٦  ط

اهر،(و ات(و) ٢٠٠٦ الط سوطري(و ،)١٩٩٤ الرطروط،(و، )٢٠٠٤ ،دويك  ألن) ١٩٩٣ ،ال
ة  ملحة  أصبحت  سلوآه  وتوجه  الرياضي تحرك التي الداخلية والمؤثرات العوامل معرفة  ومهم
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 الدوافع موضوع تناولت التي الدراسات فإن األردنية البيئة  فيأما .الرياضيينو للمدربين بالنسبة
ة  وخصوصًا ،وشحيحة قليلة فهيرياضة التنس ممارسة نحو  النواحي  المتعلق سية  ب ا  ،النف  أن وبم

رد،  سلوك  وتوجه  تحرك  التي الداخلية القوى بأنها )٢٠٠١( حماد يشير آما الدوافع ار   الف والمعي
ا ي  الرياضية، النشاطات ممارسة على الالعبين إقبال ظاهرة لتفسير المهم احثون   ونظرًا لم ه الب عي

ا ي  بأهميته راد ف لوك األف شيط س ه وتن وتوجي ة وخاصة  نح شطة الرياضية المختلف ة األن  ممارس
م   التعرف إلى في  الدراسة هذه   ة التنس، جاءت أهمي   رياضة ع ممارس  أه نس في   رياضة  ةدواف  الت
ي األردن، ذه     نهاأش الت تمرار ه بة الس ات المناس وفير االحتياج ة ت اء الرياض ا واالرتق ى به  إل
ة من   تساعد الجهات  قد  في ضوء متغيرات الدراسة توصيات   نقدم، هذا وقد    أفضلمستوى   المعني

دربين  ة وم ادات وأندي ن  لاتح ر م صيلة أآب ق ح ستخدمة لتحقي اليب الم رامج واألس ه الب توجي
   .الممارسة والتفوق

  
  مشكله الدراسة

؛ فمن خالل وى المنشودت التنس في األردن لم يصل إلى المسةإن الواقع الرياضي لرياض
عزوفًا  بأن مستوى الالعبين قد تراجع، وهناك فقد الحظ الباحثونالتنس المعايشة لرياضة 

بعد فتره قصيرة من الممارسة، و ،الناشئينفئة لدى  وخاصة ،الرياضة هذه ة عن ممارسواضحًا
مانينات من القرن إذا قارنا هذا التراجع والعزوف عّما آانت عليه هذه الرياضة في نهاية الث

 محدود بالرغم الرياضةهذه ممارسة نحو  دوافعالالماضي، ويرى الباحثون بان االهتمام بدراسة 
 على مستوى  التنس وخصوصًاة فاالهتمام برياض،من تعدد هذه الدوافع واختالف درجاتها

 النفسية للجوانب فقط، وهنالك إغفال ةريمنصب على الجوانب البدنية والمهاالمنتخب الوطني 
 ما إذا المدربين ، وخصوصًاالرياضة يعيها جميع العاملين في هذه أنالتي من األهمية بمكان 

ومن  ، فهم سلوك الرياضيينالتي تمكنهم من الممارسة وأسباباستطاعوا التعرف والتفهم لدوافع 
  على ضرورةومثل هذا يؤآد، وآفاءة بفاعليه المتعلقة بذلكمشكالت الثم التعامل مع العديد من 

  .الدراسة هذه إجراء
  

  أهداف الدراسة

   إلىالتعرفتهدف الدراسة 

  . األردنالتنس لدى العبي والعبات التنس في ة رياضة دوافع ممارس .١

والفئة الجنس، ( متغيراتإلى  التنس تبعًا رياضةالفروق في مستوى دوافع ممارسة  .٢
  .)الدخل الشهريو ،والمستوى التعليمي، العمرية

  
   الدراسةتساؤالت

  ؟ التنس في األردنرياضةما دوافع ممارسة  .١

والفئة الجنس، (  متغيراتالتنس في األردن باختالفرياضة سة هل تختلف دوافع ممار .٢
  ؟)الدخل الشهريو، التعليمي والمستوى العمرية،
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   الدراسةمجاالت

 م١٣/١١/٢٠١٠-٧الوقعة بين تم تطبيق الدراسة في الفترة : المجال الزماني.  

 في األردن  التنسرياضة األندية والمؤسسات التي تمارس فيها :ال المكانيالمج.  

 العبًا والعبة في رياضة التنس من مختلف الفئات )٨٧( تكونت العينة من :المجال البشري 
  .العمرية

  
  الدراسات السابقة

هدفت التعرف إلى المسببات النفسية واالجتماعية لممارسة ) Chery et al, 2010 (دراسة
النشاط البدني لدى األطفال والشباب، وتعزيز الدافعية لديهم، ودراسة أهم الدوافع والسلوآيات 

 الدوافع والسلوآيات التي أن أهم الدراسة وأظهرتوالنتائج التي تعزز ممارسة النشاط البدني، 
ت  الكفاءة والشعور، والتصور الذاتي، والعالقا: أربعة عناصر وهيتمثلت فيتعزز الممارسة 

 لدعم االجتماعي االيجابي له تأثيرا أن آما أظهرت ،االجتماعية، واالستمرار في ممارسة النشاط
  .آبير على تشجيع الممارسة وزيادة الدافعية

هدفت التعرف إلى دوافع التحاق الطلبة إلى أقسام التربية ) ٢٠٠٦(دراسة أبو طامع 
يد الفروق الفردية في درجه دوافع الطلبة  إلى تحدالرياضية في آليات فلسطين الحكومية، إضافًة

تكونت عينة الدراسة من  و،) والمستوى الدراسي، والبرنامج،الكلية والجنس( إلى متغيراتتبعًا 
 على جميع  وأظهرت النتائج أن درجه الدوافع لدى الطلبة آانت آبيرة جدًا،طالبًا وطالبة) ١٧٥(

 ةبنسبو ،نية والصحية جاءت في المرتبة األولىن الدوافع البدأ، و%)٨٣,٤(بنسبة  و،المجاالت
 ،الكلية( يإلى متغير، ولم تظهر النتائج وجود فروق في دوافع االلتحاق تعزى %)٩٣ (مئوية

  .)والجنس

 هدفت التعرف إلى دوافع المشارآة في الفرق )٢٠٠٦ (وآخرون عريضة أبودراسة 
 وترتيب هذه الدوافع تبعًا ألهميتها، ،موكالرياضية لدى الطلبة المتفوقين رياضيًا في جامعة الير

 ، ونوع اللعبة، وطريقة القبول، معرفة الفروق في الدوافع تبعًا إلى متغيرات الجنسإلىو
) ١٦١( خاصة بالدوافع، وبلغت عينة الدراسة استبانهوالمستوى الدراسي، واستخدم الباحثون 

وأشارت النتائج أن دوافع  ,عة اليرموكطالبًا وطالبة من المشارآين في الفرق الرياضية في جام
: المشارآة في الفرق الرياضية لدى أفراد عينة الدراسة تبعًا ألهميتها جاءت على النحو التالي

 وتطوير القدرات ، والميول الرياضية والنفسية، واللياقة البدنية والصحية،نجاز الرياضياإل
والترويحية، في حين لم تشر نتائج الدراسة إلى  وأخيرًا المادية ،العقلية والمعرفية واالجتماعية

 والمستوى ، ونوع اللعبة، وطريقة القبول، في الدوافع تعزى إلى متغيرات الجنسًاوجود فروق
  .الدراسي

 ة لدى طلبالرياضية األنشطة ة دوافع ممارسهدفت التعرف إلى) ٢٠٠٦( الطاهر دراسة
 الدراسة أجريتو ،)الكلية ونوع ،الجنس( تغيريإلى م  تبعًا، والفروق في الدوافع بيرزيتةجامع
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 ،على مقياس فردريك وريان لقياس الدوافع  استجابواة وطالبطالبًا) ٣٩٤( قوامها ةعلى عين
 واحتلت ،%)٧٣,٦(مئوية بنسبة و ،عاليةآانت  الطلبةدرجه الدوافع لدى أن  النتائج أظهرتو
 وجود إلى إضافًة ،%)٨٢,٢ (مئوية ةبنسبو لىاألو المرتبة في البدنية اللياقةمجال في  وافعالد

  . في التأثير على الدوافع)الكلية ونوع ،الجنس(تفاعل بين متغيري 

 دوافع المشارآة في البرامج الرياضية إلىالتعرف هدفت الدراسة ) ٢٠٠٤(دراسة دويكات 
) ١٢٧(اسة من تكونت عينة الدروالتنافسية لأللعاب الجماعية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية، 

 على أربعة  العشوائية، وتم استخدام استبانه لقياس الدوافع اشتملت تم اختيارهم بالطريقةًاطالب
 ،فقرة) ٣٠(موزعة على و، )االجتماعي والشخصي، واألداء الفني، والنفسي(هي محاور 

ة على أظهرت نتائج الدراسة إلى أن مستوى دوافع المشارآة في البرامج الرياضية التنافسيو
 وآانت ترتيب الدوافع ،%)٨٥,٤(  حيث وصلت النسبة إلى، بدرجة آبيرةتالمجاالت جاء

البعد و، %)٨٥,٢( البعد االجتماعيو ،%)٨٦,٦(بعد األداء الفني : حسب األهمية آما يلي
 وجود إلى نتائج الدراسة في حين لم تشر ،%)٨٤,٨(البعد النفسي و، %)٨٤.٨(الشخصي 

  .الخبرةو اللعبة تبعًا إلى متغيرات  في الدوافعائيةفروق ذات داللة إحص

 طلبة دوافع ممارسة الرياضة لدى إلىهدفت التعرف  )(José et al, 2002دراسة 
 بواقع طالبًا وطالبة) ٤٦٠٦(سنة، وتكونت عينة الدراسة من ) ١٨-٨( منأعمار  اسبانيا مدارس

واستخدمت استبانه لجمع بيانات  ،مدرسة) ٣٧( من وأخذت طالبة،) ٢٣١٢(طالبًا و) ٢٢٩٤(
ممارسة الرياضة بين الطالب  دوافع وجود فروق دالة في إلى النتائج وأشارتالدراسة، 
    .تعزى لمتغيرات العمر، والجنس، والبيئة االجتماعيةوالطالبات 

 دوافع العمرية في االختالفات إلى التعرفهدفت  (Campbell et al, 2001) دراسة
وتم ، يرلندا في شمال افردًا) ٩١٦(وتكونت عينة الدراسة من ،  الرياضيةالتمارين ممارسة
 وجمع المعلومات بواسطة ، باستخدام المسحالرياضية  التماريندوافع ممارسةأهم تسجيل 

في دوافع فروق ذات داللة إحصائية وجود  الدقيقة، وأظهرت الدراسة الشخصيةالمقابالت 
تحقيق تلك و ،هداف الشخصية لألتبعًا عينة الدراسة رادأفلدى  ممارسة التمارين الرياضية

، وعلى  الرياضيةلممارسة التمارين األثر األآبر في تفعيل البرامج التشجيعية لهااألهداف، وآان 
  .مختلف المستويات

 الذاتية الدوافع في االختالف  هدفت التعرف إلى(Amorose & Horn, 2000) دراسة
 الزمالء وتصورات ،والمستوى الدراسي ،جنسال(  إلى متغيراتبعًا ت الجامعيةلالعبي الكليات

 تم العبًا والعبة) ٣٨٦(وتكونت عينة الدراسة من  ،)لفريق، وتصورات سلوك مدربيهمفي ا
أظهرت نتائج و ،استبانه خاصة وجمعت البيانات من خالل ، من عدة أقسام رياضيةاختيارهم
  .الالعباتب مقارنًة الالعبينلدى ذاتية ال دوافعال في ة مرتفعياتمستوإلى وجود  الدراسة

 ومدى األهداف العالقة بين اتجاهات إلىهدفت التعرف ) Chauemton, 1996(دراسة 
وتكونت عينة استيعاب مفهوم المنافسة والقلق لدى العبي التنس وعالقتها بالدوافع الداخلية لهم، 

سنة، وخضع جميع أفراد ) ١٦-١١(ا بين العبًا والعبة تراوحت أعمارهم م) ٣١٩(الدراسة من 
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عينة الدراسة الختبار الهدف المرتبط بالتوجه الداخلي الخاص بالمنافسة، وآذلك الختبار قلق 
التأثيرات السلبية وااليجابية والدافعية الداخلية، قياس الحالة وقلق السمة قبل خوض التنافس، وتم 

يرات التنافس واتجاهات األهداف والدوافع وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة لمتغ
 في متغيرات الدراسة لصالح الالعبين في التوجه بالنسبة لالعبات، في حين ظهرت فروقًا

 الفوز والخسارة لم أثناء الدوافع الداخلية لالعبين أن المنافسة، آما تبين بأهدافالداخلي المتعلق 
  . ند القلق وقبل المنافسة الخسارة عأوتتمكن من توضيح التنبؤ في الفوز 

 دوافع ممارسة النشاط البدني لدى إلىهدفت التعرف ) ١٩٩٤( دراسة الرطروط
 والحالة ، والمؤهل العلمي، وأثر متغيرات الجنس،األردنالمشارآين في مراآز اللياقة البدنية في 

اسة على عينة  الدروأجريت على هذه الدوافع، األسبوعية وعدد الممارسات ، والعمر،االجتماعية
 من مجتمع الدراسة، واستخدمت استبانه لتحقيق )%٢٠(ة تنسبما تشكل ، و)٥٣٤(قوامها 

أهداف الدراسة، وأظهرت النتائج أن دوافع اللياقة البدنية والصحية هي األهم من بين الدوافع 
ولم قل، المستخدمة في الدراسة، في حين احتلت دوافع السمات األخالقية واإلرادية األهمية األ

 وعدد مرات الممارسة األسبوعية في ، وجود فروق تعزى إلى متغيرات الجنستشر النتائج عن
  . والعمر، والحالة االجتماعية، فروق تعزى إلى متغيرات المؤهل العلميآشفت عن وجودحين 

ة  سكواش،  ) Brown, 1993(دراس ات ال د العب شارآة عن ة الم ى دافعي دفت التعرف إل ه
ة سبب                دراسة مقارنة    دين، ومعرف ات البل ين العب بين آندا والمملكة المتحدة، ودراسة الفروقات ب
د     شاطات                    ت الدراسة  ظهر أوجودها، وق ر في الن ًا في قضاء وقت أآب دين اهتمام ديات أب  أن الكن

ى              ة أعل ديات يعطين أولوي ا ظهر أن الكن االستجمامية أآثر من نظرائهن في المملكة المتحدة، آم
شارآاتهن الر تجمامي  لم ستويين اإلس دا للم ي آن سكواش ف ات ال ار العب م اختي د ت ية، وق ياض

  . والمهاري لهذه الدراسة

هدفت التعرف إلى دوافع ممارسة النشاط الرياضي لدى طلبة ) ١٩٩٣(دراسة السوطري 
ثر متغيرات الجنس، ونوع الكلية، والممارسة الرياضية، والمستوى أ ومعرفة ،الجامعة األردنية

طالبًا وطالبة، وأظهرت ) ٨٠٢( على هذه الدوافع وأجريت الدراسة على عينة قوامها الدراسي
اللياقة البدنية والصحية، والميول الرياضية، : ن ترتيب مجاالت الدوافع آان آما يليأالنتائج ب

والمجال النفسي، والقدرات العقلية، والمجال االجتماعي والتفوق الرياضي، والبرامج 
 في الدوافع تعزى إلى متغيرات الجنس والممارسة ًاأشارت أيضًا إلى وجود فروقوالتسهيالت، و

  .الرياضية

هدفت إلى بحث األنماط الدافعية عند العبي التنس، ) Butt & Cox, 1992(دراسة 
مجموعة النخبة : العبًا يمثلوا ثالث مجموعات وهي) ٤٦(وأجريت الدراسة على عينة قوامها 

العبًا، وفريق تنافس يمثلون الجامعات ) ١٥(ن في آأس ديفيز وعددهم من الالعبين المشارآي
العبًا، وقد ) ١٥(جل الترويح وعددهم أجموعة الالعبين الممارسين من مالعبًا، و) ١٦(وعددهم 

 نتائج وأشارت، األداء بين العبي التنسبحثت الفروق في الدافعية في ثالث مستويات من 
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تلفة وفروق دالة في دوافع الطموح والكفاءة، والتنافس،  وجود مستويات مخإلىالدراسة 
  .س ديفيزأوالعدوان، وآانت لصالح مجموعة النخبة من العبي التنس المشارآين في آ

هدفت التعرف إلى الدوافع الهامة لممارسة السباحة لدى ) ١٩٩٠( دراسة محمود ورسمي
لدوافع وذلك تبعًا لمتغير الجنس تالميذ وتلميذات المدارس في مصر، وإلى معرفة الفروق في ا

سباحًا وسباحة من المدارس ) ٣٥٠(والسن وعدد سنوات الممارسة، وتكونت عينة الدراسة من 
االبتدائية واإلعدادية والثانوية واستخدم االستبيان آأداة لجمع المعلومات، وأظهرت النتائج أن 

 البحث لممارسة السباحة، وأن دوافع دوافع اللياقة ودوافع الصداقة هما األآثر أهمية لدى عينة
التخلص من الطاقة ودوافع اإلثارة والتحدي هما األقل أهمية وأظهرت أيضًا أن هناك فروقًا 
معنوية في دوافع اإلثارة والتحدي ودوافع التخلص من الطاقة بين فئات العمر المختلفة المتوسطة 

    .ة لذوي الخبرة الطويلةوالبسيطة، وأن دوافع تطوير المهارة هي األهم بالنسب

شطة     )Ruskin & Shamir, 1984(دراسة  شارآين في األن هدفت التعرف إلى دوافع الم
ارهم        ) ٤٨٢(الرياضية خالل أوقات الفراغ، وبلغت عينة الدراسة         ذآور تراوحت أعم فردًا من ال

ين  نة) ٤٦-٢٢(ب ائج الدراس   وس رت نت ات، وأظه ع البيان أداة لجم تبيان آ تخدم االس م اس ة أن أه
ة    ق المكان صحية، وتحقي ة وال ة البدني ع اللياق ي دواف شطة الرياضية ه ي األن شارآة ف دوافع للم ال

  . االجتماعية، والترويح عن النفس واالسترخاء

دوافع ممارسة النشاط زت في مجملها على دراسة وباستعراض الدراسات السابقة، فقد رّآ
 عامة، ورياضة التنس  المجال الرياضي بصورٍةالرياضي وهذا يظهر أهمية دراسة الدوافع في

، وبالرغم من آثرة الدراسات في مجال الدوافع إال أنها ما زالت محدودة في  خاصةبصورٍة
  .مجال رياضة التنس، وهذا يؤآد على أهمية إجراء هذه الدراسة

  
  إجراءات الدراسة

  منهج الدراسة

 وطبيعة أهدافلمناسبته  المسحي استخدم الباحثون المنهج الوصفي باستخدام األسلوب
  .الدراسة

  مجتمع الدراسة

، والبالغ األردنيةتكون مجتمع الدراسة من العبي والعبات التنس في األندية والمؤسسات 
  . العبًا والعبة)٤٧٥ (عددهم

  عينة الدراسة

 تمثلو ،بطريقة عشوائيةالعبًا والعبة تم اختيارهم ) ٨٧(قوامها  عينة أجريت الدراسة على
 من األندية والمؤسسات موزعين على عدٍدو ،من المجتمع األصلي%) ١٨,٣١( نسبتهما 
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إلى  وتبعًا والمؤسسات، لألندية تبعًا العينة أفراديبينان توزيع ) ٢(و) ١(رقموالجدوالن ، األردنية
  . الدراسةمتغيرات

  .)٨٧=ن( األندية والمؤسسات توزيع أفراد العينة على : )١(جدول 

  %نسبة ال  العدد  المؤسساتاألندية و
  ٣٢,١٨٣  ٢٨  نادي دونز

  ١٧,٢٤٤  ١٥  نادي السيارات الملكي
  ١١,٤٩٤  ١٠  النادي األرثوذآسي
  ١٤,٩٤٢  ١٣  المنتخب الوطني

  ٨,٠٤٥  ٧  جمعية الشابات المسيحية
  ٩,١٩٥  ٨  )فريق الشمال(مدينة الحسن للشباب 
  ٦,٨٩٧  ٦  فريق جامعة اليرموك

  ١٠٠  ٨٧  المجموع

  .)٨٧=ن( متغيرات الدراسةتوزيع أفراد الدراسة حسب  : )٢(جدول 

  %النسبة العدد مستويات المتغير المتغير
  ٣٢,١٨  ٢٨ سنة ٢٠ أقل من

  ٣٣,٣٤  ٢٩  سنة٣٥-٢٠من 
  ٣٤,٤٨  ٣٠  سنة٣٥ أآثر من

  الفئة العمرية

  ١٠٠  ٨٧  المجموع
  ٥٠,٥٧٥  ٤٤  ذآر
  ٤٩,٤٢٥  ٤٣  أنثى

 الجنس

  ١٠٠  ٨٧  المجموع
  ٣٢,١٨٦ ٢٨ ثانوية عامة فما دون
  ٢,٢٩٨ ٢ دبلوم آلية متوسطة

  ٤١,٣٧٩ ٣٦ بكالوريوس
  ٢٤,١٣٧ ٢١ دراسات عليا

 ستوى التعليميالم

  ١٠٠  ٨٧  المجموع
  ٢٥,٢٨٧  ٢٢ ) دينار٦٠٠ أقل من(  دخل متوسط

  ٧٤,٧١٣  ٦٥ ) دينار٦٠٠ أآثر من(  عاليدخل
 لدخل الشهريا

  ١٠٠  ٨٧  المجموع



 ٦٤١ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــمحمد بني ملحم، وآخرون

 ٢٠١٢ ،)٣(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أداة الدراسة

د ، والمعلومات  البيانات لجمع آأداة االستبانه ونالباحث استخدم ا وتصميمها    وق م بنائه  ًاوفق  ت
 :التالية للخطوات

ي  العلمية والبحوث الدراسات مراجعة .١ ع  بدراسة  اهتمت  الت شاط الرياضي     دواف ممارسة الن
ات، (و) ٢٠٠٦ الطاهر، (و )٢٠٠٦ أبو طامع، (اسات دروهي  الرطروط، (و) ٢٠٠٤ دويك

ة  والكتب  المصادر مراجعة إلى إضافًة ،)١٩٩٣ ،السوطري(و) ١٩٩٤ المتخصصة   العلمي
د  بهدف وذلك ،)١٩٩٢،وآخرونحسانين (و) ٢٠٠١ حماد،(و) ٢٠٠٢ عالوي،(مثل   تحدي

  .وفقراتها الدراسة مجاالت

ة  بعد وذلك األولية بصورتها والفقرات هاالستبان مجاالت تحديد .٢ ة  األدوات مراجع  في  البحثي
  .فقرة )٤٠( إلى الفقرات عدد وصل وقد السابقة، الدراسات

وم  الرياضية التربية في هالدآتورا درجة حملة من محكمين هيئة على االستبانه رضع .٣  والعل
 أو وحذف، ووضوحها تهاصياغ ودقة ،الدراسة لمجاالت الفقرات مناسبة من للتأآد التربوية
  .يناسب ما  وفق بعض الفقراتتعديل

تبانه  ثبتت  ثم المحكمون رأى آما التعديالت أجريت .٤ ة  بصورتها  االس د  النهائي  )٤( حذف  بع
  .فقرة )٣٦(النهائية بصورتها تصبح  لكيفقرات

  .ايجابية بصيغة االستبانه فقرات صيغت .٥

 : وهي ليكرت تدرج حسب استجابات )٥( من االستبانه فقرات على االستجابة سلم تكون .٦

ردد  -و ،درجات )٤( أوافق -و ،درجات )٥( أعطيت حيث بشدة موافق -  ،درجات  )٣( مت
  .درجة )١( بشدة أوافق ال -و ،درجة )٢( أوافق ال -و

 .الدراسة عينة أفراد على األداة ووزعت متسّل الدراسة عينة اختيار بعد .٧

 .)%١٠٠( بنسبة أي )٨٧( أصل من استبانه )٨٧( استرجاع تم .٨

 .إحصائيًا معالجتهاتمهيدًا ل وترميزها البيانات تبويب تم .٩
  

  صدق األداة

 على عدد من المحكمين والخبراء في مجال التربية هتم تحديد صدق األداة بعرض االستبان
  مالئمةللتأآد من وذلك ،ةحيث طلب منهم تحكيم فقرات االستبانوالعلوم التربوية، الرياضية 

، حيث تم اعتماد الفقرات التي اتفق عليها ووضوحها للمجال والتعديلات مع المجال الفقر
  .فقرة) ٤٠(فقرة من أصل  )٣٦(المحكمون لتصبح بصورتها النهائية 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٢ ،)٣(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

  ثبات األداة

 وقد بلغت قيمتها ،باخ ألفان آرو معادلةقام الباحثون بحساب معامل الثبات عن طريق
  .ض الدراسةوهي قيمة مقبولة ألغرا، )٠,٨٢٣(
  

  متغيرات الدراسة

  المتغيرات المستقلة

 ة سن٣٥ أآثر من ،ةسن٣٥-٢٠من  ،ةسن٢٠قل من أ( ثالث مستويات ولها: الفئة العمرية(.  

 وأنثىذآر، ( وله مستويان: الجنس(.   

 دبلوم آلية متوسطة، ، ثانوية عامة فما دون(  مستوياتةأربعوله : المستوى التعليمي
  .)يادراسات عل بكالوريوس،

 دينار ٦٠٠أقل من ، و دينار٦٠٠أآثر من ( وله مستويان :الدخل الشهري( .  
  

  االستبانهالتي تدور حولها مجاالت المتغيرات التابعة 

 الدوافع االجتماعية.  

 عقليةدوافع نفسية و.  

 دوافع اللياقة البدنية والصحية.  

 نجازدوافع التفوق الرياضي واإل.  

 دوافع مادية ومعنوية.  
  

  جة اإلحصائيةالمعال

 المعيارية واالنحرافاتبهدف الوصول إلى نتائج الدراسة تم استخراج المتوسطات الحسابية 
للكشف عن اختالفات ) ت(، آما تم استخراج قيمة لهالكل فقرة ولكل مجال والمجموع الكلي 

األحادي  آما تم تطبيق تحليل التباين  والدخل الشهري،تبعًا إلى متغيرات الجنسمستوى الدوافع 
)One – Way – ANOVA (هفييواختبار ش) Scheffe ( للكشف عن للمقارنات البعدية

  . والفئة العمريةالمستوى التعليمي متغيراتإلى  تبعًاالفروق في مستوى الدوافع 
  

  نتائج الدراسة

 التنس رياضةما دوافع ممارسة :  والذي ينص على األولالتساؤلالنتائج المتعلقة ب: أوًال
  ؟ردنفي األ
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 ٢٠١٢ ،)٣(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات التساؤل والختبار هذا
، تبين ذلك) ٧) (٦) (٥) (٤) (٣(ونتائج الجداول  ،لهاأداة الدراسة لكل مجال والمجموع الكلي 

  .ترتيب المجاالت حسب أهميتها) ٨(بينما يبن الجدول 

  الدوافع االجتماعية: المجال األول

دول  ة       : )٣(ج دوافع االجتماعي ال ال رات مج ة لفق ات المعياري سابية واالنحراف طات الح المتوس
  .)٨٧=ن(

 نص الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب

 ٨ ١,٢٠ ٢,٦٦  التنس ألنها توفر لي شهرة محليةرياضةأمارس  ١
ارس ٢ ارفي رياضة أم نس ألن أصدقائي ومع  الت

 ايمارسونه
٢ ١,٠٩ ٣,٣٥ 

 ٦ ٠,٩١ ٢,٨٧  التنس ليزداد معارفي وأصحابيرياضةأمارس  ٣
ارس  ٤ نس رياضة أم يالت شجيعًاألن ن  م وجدت ت

 أهلي وأصدقائي
٣ ١,٢٧ ٣,٢٦ 

ارس  ٥ يم   رياضة أم ادات وق ي ع ا تنم نس ألنه الت
 اجتماعية

٤ ١,٠٥ ٣,٢٤ 

ارس  ٦ ة أم عي  رياض سين وض نس لتح الت
 االجتماعي

٩ ٠,٩٥ ٢,٣٧ 

ارس  ٧ ة أم رام رياض ى احت صول عل نس للح الت
 اآلخرين وتكوين عالقات وصداقات جديدة

٧ ١,٠٣ ٢,٨٠ 

ارس  ٨ ة أم نس رياض رة  ألنالت راد األس م أف  معظ
 رياضيين

٥ ١,٢٢ ٣,٠٦ 

ارس  ٩ ة أم نس رياض ذه  ألن الت ع له رة المجتم نظ
  ممتازةالرياضة

١ ١,٣٣ ٣,٦٠ 

  ٥,٥٨ ٢٧,٢١ المجموع
  .ةدرج) ٤٥(أقصى درجة للمجال درجات، و) ٥(ستجابة أقصى درجة لال  *

أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال الدوافع االجتماعية ) ٣(رقم يظهر من الجدول 
 بمتوسط حسابي للفقرة ،)٢٧,٢١(أما المجموع الكلي فقد بلغ ، )٣,٦٠ -٢,٣٧( تراوحت بين

 في مجال الدوافع االجتماعية، وقد وهي قيمة تعبر عن درجة متوسطة) ٣,٣(الواحدة في المجال 
وهي تنص ) ٣,٦٠(على المرتبة األولى في هذا المجال بمتوسط حسابي ) ٩(حصلت الفقرة رقم 

أما الفقرة التي حصلت على المرتبة التاسعة فهي   ممتازةالرياضةألن نظرة المجتمع لهذه : على
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٢ ،)٣(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

التنس لتحسين  رياضةارس التي تنص على أمو) ٢,٣٧(بأقل متوسط حسابي ) ٦(الفقرة رقم 
  .وضعي االجتماعي

  عقليةالدوافع النفسية وال: المجال الثاني

ة       واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية   : )٤(جدول   سية والعقلي دوافع النف رات مجال ال  المعيارية لفق
  .)٨٧=ن(

 نص الفقرة الرقم
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

ارس  ١ ة  أم نس ألرياض ة   الت سبني الثق ا تك نه
 على نفسي واالعتماد

٥ ٠,٨١ ٣,٥٧ 

 ٨ ٠,٧٨ ٣,٢٥ التنس لتكوين شخصية مؤثرةرياضة أمارس  ٢
ارس  ٣ ة أم ق    رياض ر القل ل مظه ا تزي نس ألنه الت

 والتوتر عندي
٤ ١,١٣ ٣,٧٩ 

ارس  ٤ ة أم اء رياض شعرني بإرض ا ت نس ألنه الت
 وسرور

٢ ٠,٧٧ ٤,٣٤ 

 ١ ٠,٨٨ ٤,٤٢ والترويح عن النفسالتنس للتسلية رياضة أمارس  ٥
ارس  ٦ شاآل  رياضة أم ن م دني ع ا تبع نس ألنه الت

 الحياة اليومية
٦ ١,١٧ ٣,٥٢ 

ارس   ٧ ة  أم باع    رياض ى إش دف إل ا ته نس ألنه الت
 التذوق الفني والجمالي لدي

٧ ٠,٩٥ ٣,٤٧ 

 ٩ ٠,٩٥ ٢,٧٩ التنس لتنمية قدراتي العقليةرياضة أمارس  ٨
ارس  ٩ ة أم نسرياض دوء  الت ساس باله لإلح

 واالسترخاء العقلي
٣ ٠,٩٥ ٤,٠٨ 

  ٣٣,٢٣٤,٤٥ المجموع

  .ةدرج) ٤٥(أقصى درجة للمجال ، ودرجات) ٥(أقصى درجة لالستجابة   *

أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال الدوافع النفسية والعقلية ) ٤(رقم يظهر من الجدول 
 ،)٣,٧(بمتوسط إجابة عن الفقرة ) ٣٣,٢٣(والمجموع الكلي بلغ  ،)٤,٤٢ -٢,٧٩ (تراوحت بين

) ٥(أما أعلى متوسط حسابي فقد حصلت علية الفقرة رقم . وهذا يشير إلى متوسط حسابي عالي
 التنس للتسلية والترويح عن النفس، آما حصلت رياضةوهي تنص على أمارس ) ٤,٤٢(وبلغ 

 التنس ألنها رياضةس  وهي تنص على أمارأيضًاعلى متوسط حسابي عالي ) ٤(الفقرة رقم 
وهي ) ٨(وآانت للفقرة رقم ) ٢,٧٩( أما أقل متوسط حسابي فقد بلغ ،تشعرني بإرضاء وسرور

  . التنس لتنمية قدراتي العقليةرياضةتنص على أمارس 

  دوافع اللياقة البدنية والصحية: المجال الثالث
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دول  سابية : )٥(ج طات الح اتالمتوس ا واالنحراف رات مج ة لفق ة   المعياري ة البدني ع اللياق ل دواف
  .)٨٧=ن(الصحية 

المتوسط  نص الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الترتيب المعياري

ارس  ١ ةأم ةرياض نس للمحافظ اقتي   الت ى لي عل
 البدنية

١ ٠,٦٩ ٤,٤٣ 

 ٢ ٠,٧٧ ٤,٣٤ التنس للمحافظة على صحتيرياضة أمارس  ٢
 ٥ ٠,٩٤ ٣,٧٨ األمراضالتنس للوقاية من رياضة أمارس  ٣
ارس   ٤ نس  رياضة  أم ام    الت دراتي في القي ة ق لتنمي

 بواجباتي اليومية
٦ ١,٠٢ ٢,٨٩ 

ارس  ٥ ة أم اقة    رياض ى رش ة عل نس للمحافظ الت
 جسمي واعتدال قوامي

٣ ٠,٧٤ ٤,٢٩ 

ارس  ٦ ة أم اءة رياض ى آف ة عل نس للمحافظ الت
 أجهزتي الحيوية مثل القلب والرئتين

٤ ٠,٩٦ ٣,٩٠ 

  ٣,٨٨ ٢٣,٦٣ المجموع

  .ةدرج) ٣٠(أقصى درجة للمجال ، ودرجات) ٥(أقصى درجة لالستجابة   *

أن جميع فقرات دوافع اللياقة البدنية والصحية حصلت على ) ٥(رقم يظهر من الجدول 
رياضة وهي تنص على أمارس ) ٤( الفقرة رقم باستثناء) ٣,٩٠(متوسطات حسابية أآثر من 

 أما ،)٢,٩٥( وحصلت على متوسط حسابي ، اليوميةبواجباتيفي القيام  لتنمية قدراتيالتنس 
 وهذا يعبر عن متوسط ،)٣,٩٥(بمتوسط إجابة عن الفقرة ) ٢٣,٦٣(المجموع الكلي فقد بلغ 

وهي ) ٤,٤٣(على المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) ١( وقد حصلت الفقرة رقم ،حسابي عالي
  .التنس للمحافظة على صحتي البدنيةرياضة تنص على أمارس 

  دوافع التفوق الرياضي واإلنجاز: المجال الرابع

وق الرياضي            واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية   : )٦(جدول   ع التف رات مجال دواف  المعيارية لفق
  .)٨٧=ن(واإلنجاز 

المتوسط  نص الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الترتيب المعياري

ارس  ١ الٍ رياضة أم ستوى ع ى م نس للوصول إل  الت
 ضةالريافي 

٢ ١,٢٨ ٣,٣٥ 

 ٣ ١,٢٦ ٣,١٤  المواهب الفرديةإلبرازالتنس رياضة أمارس  ٢

صارات       رياضة   أمارس   ٣ وز واالنت ق الف نس لتحقي الت
 والبطوالت

٤ ١,٥٥ ٢,٧٣ 

ارس  ٤ ة أم ة    رياض اراتي الفني سين مه نس لتح الت
 والبدنية

١ ٠,٩٤ ٣,٨٥ 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٢ ،)٣(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

 )٦(تابع جدول رقم ... 

المتوسط  نص الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الترتيب المعياري

 ٥ ١,٥٠ ٢,٤٥ التنس لتمثيل فريق النادي أو البلدرياضة أمارس  ٥

  ٥,٥٧ ١٥,٥٢ المجموع

  .ةدرج) ٢٥(أقصى درجة للمجال درجات، و) ٥(أقصى درجة لالستجابة   *

أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال التفوق الرياضي ) ٦(رقم يظهر من الجدول 
بمتوسط ) ١٥,٥٢(وقد بلغ المتوسط الحسابي الكلي ، )٣,٨٥- ٢,٤٥ (واإلنجاز تراوحت بين

) ٤(وهي تعبر عن قيمة متوسطة، وقد حصلت الفقرة رقم ) ٣,١٨(رة الواحدة   عن الفقإجابة
التنس لتحسين  رياضة وهي تنص على أمارس ،)٣,٨٥(على المرتبة األولى بمتوسط حسابي 

فكانت الفقرة ) ٢,٤٥( أما الفقرة التي حصلت على أقل متوسط حسابي ،مهاراتي الفنية والبدنية
   .التنس لتمثيل النادي أو البلد اضةريتنص على أمارس و) ٥(رقم 

  دوافع مادية ومعنوية: المجال الخامس

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الدوافع المادية والمعنوية          : )٧( جدول
  .)٨٧=ن(

 نص الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

ارس   ١ ة  أم ي   رياض ود عل ا تع نس ألنه الت
 بالمكاسب المادي

٦ ١,٠٢ ١,٥٠ 

ارس  ٢ ة أم ال   رياض ي المج يح ل ا تت نس ألنه الت
 للحصول على عمل

٥ ٠,٩٥ ١,٤٧ 

ارس  ٣ ة أم ا رياض ى رض صول عل نس للح الت
 وتقدير رئيسي في العمل

٧ ١,٠٤٤ ١,٥٠ 

 ٢ ١,٤٠ ٢,٤٢ التنس للسفر وزيارة البلدانرياضة أمارس  ٤
 ٣ ١,٤١ ٢,٣٣ التنس لتحقيق الشهرةرياضة أمارس  ٥
دريب      رياضة  أمارس   ٦ التنس للعمل في مجال الت

 مستقبًال
٤ ١,٣٢ ١,٦٨ 

ارس  ٧ ة أم ل   رياض ي المحاف شارآة ف نس للم الت
 الرياضية والبطوالت

١ ١,٦١ ٢,٦٦ 

  ٦,١١ ١٣,٥٩ جموعالم

  .ةدرج) ٣٥(أقصى درجة للمجال درجات، و) ٥(أقصى درجة لالستجابة   *



 ٦٤٧ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــمحمد بني ملحم، وآخرون

 ٢٠١٢ ،)٣(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال الدوافع المادية والمعنوية ) ٧(رقم يظهر من الجدول 
وهي قيم تعتبر متدنية إذا قورنت مع المتوسطات الحسابية  ،)٢,٦٦ -١,٤٧(تراوحت بين 

فقرة للحسابي ال والمتوسط ،)١٣,٥٩( األخرى وقد بلغ المتوسط الحسابي الكلي  المجاالتلفقرات
التنس في رياضة  وهي قيمة متدنية وتعبر عن ضعف هذا الدافع نحو ممارسة ،)١,٩٤(الواحدة 
حيث بلغ ) ٧( أما الفقرة التي حصلت على أعلى متوسط حسابي فقد آانت الفقرة رقم ،األردن

 ,التنس للمشارآة في المحافل الرياضية والبطوالترياضة مارس  وهي تنص على أ،)٢,٦٦(
وهي تنص على أمارس ) ١,٤٧(على أدنى متوسط حسابي وبلغ ) ٢(وقد حصلت الفقرة رقم 

 يبين أهم الدوافع )٨(الجدول رقم و .التنس ألنها تتيح لي المجال للحصول على عملرياضة 
  . منها، ومستوى آٍلهمية مرتبة حسب األلممارسة رياضة التنس في األردن

  .حسب األهمية التنس في األردن مرتبة رياضةدوافع ممارسة : )٨(جدول 

  مجاالت الدوافع  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

عدد 
  الفقرات

المتوسط 
  الموزون

الدرجة 
القصوى 
  للمجاالت

  ٣٠  ٣,٩٥  ٦  ٣,٨٨  ٢٣,٦٦ دوافع اللياقة البدنية والصحية  ١
  ٤٥  ٣,٧  ٩  ٤,٤٥  ٣٣,٦٦   نفسية وعقليةدوافع  ٢
  ٤٥  ٣,٣  ٩  ٥,٥٨  ٢٧,٢٦  دوافع اجتماعية  ٣
دوافع التفوق الرياضي  ٤

 واإلنجاز
٢٥ ٣,١٨ ٥ ٥,٥٧ ١٥,٥٥  

  ٣٥ ١,٩٤ ٧ ٦,١١ ١٣,٥٩ دوافع مادية ومعنوية ٥
  ١٨٠ ٣,٢١ ١١٣,٣٤١٣,٣٥٣٦  الكلي

دوافع :  بالترتيبتنس هيال رياضةأن أبرز الدوافع لممارسة ) ٨(رقم يظهر من الجدول 
، دوافع التفوق واإلنجازودوافع اجتماعية، وفسية وعقلية، دوافع ناللياقة البدنية والصحية، و

أما المجموع و ،)١,٩٤(حسابي بلغ بمتوسط وجاءت في مرتبة متدنية،  ،الدوافع الماديةوأخيرًا 
وهي قيمة تعبر عن درجة ) ٣,٢١(بلغ فقد  آكل األداةالكلي لمتوسـطات اإلجابة عن الفقرة في 

  .متوسطة

 دوافع ممارسةختلف تهل :  والذي ينص علىل الثانياؤستالالنتائج المتعلقة ب: ثانيًا
  ؟ والدخل الشهري، والمستوى التعليمي، والعمر، التنس في األردن باختالف الجنسرياضة

 رياضةممارسة للكشف عن الفروق على دوافع ) ت(تم حساب قيمة والختبار هذا التساؤل 
) ١٠( ) ٩( رقم نجدوالوال والدخل الشهري، ، متغيري الجنستبعًا إلىالتنس في األردن 

  .يوضحان ذلك



 " التنس في األردنرياضةدوافع ممارسة  "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٤٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٢ ،)٣(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

ع ممارسة        ) ت(قيمة  : )٩(جدول   نس  رياضة والداللة اإلحصائية للكشف عن الفروق في دواف  الت
  .)٨٧=ن(لجميع مجاالت الدراسة و،  الجنسإلى متغير في األردن تبعًا

 لمجالا الرقم
مستوى 
المتغير 
 الجنس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
الدالة 

 ائيةصاإلح

 دوافع االجتماعيةال ١ ٦,١١ ٢٧,٤٣ ذآور
 ٥,٠٥ ٢٧,٠٩ إناث

٠,٧٧ ٠,٢٨ 

دوافع نفسية  ٢ ٤,٧٤ ٣٣,١١ ذآور
 ٤,١٩ ٣٣,٤١ إناث وعقلية

٠,٧٥ ٠,٣١٧ 

دوافع اللياقة البدنية  ٣ ٤,٢٣ ٢٣,٥٤ ذآور
 ٣,٥٢ ٢٣,٧٩ إناث والصحية

٠,٧٧ ٠,٢٩ 

دوافع التفوق  ٤ ٤,٧٠ ١٧,٣١ ذآور
 ٥,٨٥ ١٣,٧٤ إناث  واإلنجازالرياضي

٠,٠٠٢ ٣,١٤* 

دوافع مادية  ٥ ٦,٢٤ ١٥,٥٤ ذآور
 ٥,٣٣ ١١,٦٠ إناث ومعنوية

٠,٠٠٢ ٣,١٦* 

 ١٢,١٨ ١١٦,٩٥ ذآور
 المجموع الكلي

 ١٣,٦٢ ١٠٩,٦٥ إناث
٠,٠١ ٢,٦٣ 

  .)٠.٠٥=α( دال إحصائيًا عند مستوى الداللة  *

 الدوافع االجتماعية، والدوافع النفسية مجاالتعلى ) ت(أن قيمة ) ٩(من الجدول  يظهر
  دوافع التفوق الرياضيمجاالت، أما بدنية والصحية غير دالة إحصائيًاوالعقلية ودوافع اللياقة ال

وهذا يدل على وجود فروق بين  ،قد آانت قيمها دالة إحصائيًا ودوافع مادية ومعنوية ف،واإلنجاز
 المجالين وعند العودة إلى المتوسطات الحسابية لهذين المجالينالذآور واإلناث على هذين 

 أن آما تبين أيضًاث،  أن المتوسطات الحسابية للذآور أعلى منها عند اإلناتبين والدرجة الكلية
   .اث لصالح الذآور على األداة آكل بين الذآور واإلنًاهناك فروق

 ،) دينار٦٠٠أآثر من (أما بالنسبة للدخل الشهري فقد تم تصنيفه إلى مستويين عالي 
نار  دي٤٠٠ آونه لم يتوفر عينة آافية دخلها الشهري أقل من ،) دينار٦٠٠أقل من (ومتوسط 

 رياضةفع ممارسة يوضح الفروق في دوا) ١٠(، والجدول رقم لتصنيفها في المستوى المتدني
  . والمجموع الكلي لها تبعًا لمتغير الدخل الشهريالمجاالتالتنس لجميع 



 ٦٤٩ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــمحمد بني ملحم، وآخرون

 ٢٠١٢ ،)٣(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دول ة : )١٠ (ج ة    ) ت(قيم ع ممارس ي دواف روق ف ن الف شف ع صائية للك ة اإلح  رياضةوالدالل
  .)٨٧=ن( الدخل الشهري، لجميع مجاالت الدراسة إلى متغيرالتنس  في األردن تبعًا 

 المجال الرقم
الدخل 

 لشهريا
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
الداللة 
 اإلحصائية

 الدوافع االجتماعية ١ ٣,٨٥ ٢٦,٢٧ متوسط
 ٦,٠٤ ٢٧,٦٠ عالي

٠,٣٣ ٠,٩٦ 

 دوافع نفسية وعقلية ٢ ٤,٠٦ ٣٥,٥٤ متوسط
 ٤,٣٤ ٣٢,٤٩ عالي

٠,٠٠٥ ٢,٨٩* 

دوافع اللياقة البدنية  ٣ ٢,٩٨ ٢٦,١٣ متوسط
 ٣,٨١ ٢٢,٨٣ عالي والصحية

٠,٠٠٠ ٣,٦٩* 

 دوافع التفوق الرياضي ٤ ٥,١٧ ١٤,٤٥ متوسط
 ٥,٦٩ ١٥,٩٢ عالي واإلنجاز

٠,٢٨٨ ١,٠٦ 

 دوافع مادية ومعنوية ٥ ٤,٧٦ ١٤,٥٩ متوسط
 ٦,٥٠ ١٣,٢٦ عالي

٠,٣٨١ ٠,٨٨ 

١١٧,٠٠٨,٥٦ 
 متوسط المجموع الكلي

١١٢,١٠١٤,٤٦ 
٠,١٣٨ ١,٤٩ 

  .)٠.٠٥=α(  إحصائيًا عند مستوى الداللةدال  *

 فروق بين مستوى الدخل الشهري العالي والمتوسط في وجود) ١٠(رقم يظهر من الجدول 
 مستوى لصالح ، الدوافع النفسية والعقليةمجال التنس في األردن على رياضةدوافع ممارسة 

 لصالح ، البدنية والصحية دوافع اللياقةمجالالدخل الشهري المتوسط ويوجد فروق أيضًا على 
 الدخل الشهري مستويات ذات داللة إحصائية بين ًاوعدم وجود فروق ،الدخل الشهري المتوسط

 حيث آانت المتوسطات ،)األداة آكل( وعلى المجموع الكلي لها ، األخرى للدوافعالمجاالتعلى 
   .)العالي والمتوسط( متقاربة بين مستوى الدخل الشهريالحسابية فيها

فقد استخدمت المتوسطات الحسابية وتحليل التباين ما بالنسبة إلى متغير الفئة العمرية أ
) ١٢(رقم ، في حين يبن الجدول  الحسابيةتبين المتوسطات) ١١(رقم الجدول األحادي، ونتائج 

  .نتائج تحليل التباين األحادي

  .)٨٧=ن( عمرية الفئة الإلى متغيرالمتوسطات الحسابية للدوافع تبعًا : )١١(جدول 

  ةسن٣٥أآثر من   ةسن٣٥-٢٠ ة سن٢٠أقل من   الفئة العمرية/المجاالت
  ٢,٩٧  ٢,٦٣  ٢,٣٩ الدوافع االجتماعية
  ٤,٠٩٩  ٣,٧٤  ٣,٤٢ دوافع نفسية وعقلية



 " التنس في األردنرياضةدوافع ممارسة  "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٥٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٢ ،)٣(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

 )١١(تابع جدول رقم ... 

  ةسن٣٥أآثر من   ةسن٣٥-٢٠ ة سن٢٠أقل من   الفئة العمرية/المجاالت
  ٤,١٣  ٣,٨٤  ٣,٧٧ دوافع اللياقة البدنية والصحية

  ٣,١٠  ٣,٠٤  ٣,٢٩ نجاز واإلدوافع التفوق الرياضي
  ١,٧٥  ١,٨٦  ٢,١٣ ةدوافع مادية ومعنوي

  ٣,٢٠٩  ٣,٠٢٢  ٣,٠٠ المجموع الكلي

وجود فروق بين متوسطات الدوافع تبعًا إلى متغير الفئة ) ١١(يتضح من خالل الجدول رقم 
 ذلك استخدم تحليل التباين األحادي العمرية على بعض المجاالت والدرجة الكلية، وللتحقق من

  ).١٢(آما هو مبين بالجدول رقم 

روق    ) One – Way – ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي   :)١٢ (جدول للكشف عن الف
  .)٨٧=ن(،  الفئة العمريةإلى متغير التنس واألداة آكل تبعًا رياضةدوافع و مجاالتفي جميع 

 مصدر التباين المجال الرقم
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  Fقيمة 
اإلحصائية

الدوافع  ١ ١٢,١٨٤ ٢ ٢٤,٣٦ بين المجموعات
 ٣١,٦٤٩ ٨٤ ٢٦٥٨,٥٥١ خالل المجموعات الجتماعيةا

٠,٦٨ ٠,٣٨٥ 

  ٨٦ ٢٦٨٢,٩٢٠ الكلي

 ٤٧٥,٤٧٧ ٢ ٩٥٠,٩٥٤ بين المجموعات

٥٢,٦٩
٤ 

٠,٠٠* 

 ٩,٠٢٣ ٨٤ ٧٥٧,٩٦٦ خالل المجموعات

دوافع  ٢
 نفسية
 وعقلية

  ٨٦ ١٧٠٨,٩٢٠ الكلي
  

 ٥٥,٢٢٩ ٢ ١١٠,٤٥٨ بين المجموعات

 ١٤,١٢٩ ٨٤ ١١٨٦,٨٧٦ خالل المجموعات

دوافع  ٣
 ةاللياق

البدنية 
  ٨٦ ١٢٩٧,٣٣٣ الكلي والصحية

٠,٠٢٤ ٣,٩٠٩*

 ٣٥٤,٢٢٠ ٢ ٧٠٨,٤٤٠ بين المجموعات

 ٢٣,٣٧٠ ٨٤ ١٩٦٣,٠٧٧ خالل المجموعات

دوافع  ٤
 فوقالت

الرياضي 
  ٨٦ ٢٦٧١,٥١٧ الكلي واإلنجاز

١٥,١٥
٧ 

٠,٠٠* 

 ١٦٦,٠٨٦ ٢ ٣٣٢,١٧٣ بين المجموعات

 ٢٤,٢٧١ ٨٤ ٢٨٧٨,٧٤٧ خالل المجموعات

دوافع  ٥
 مادية

 ومعنوية
  ٨٦ ٣٢١٠,٩٢٠ الكلي

٠,٠١٠ ٤,٨٤٦*

 ٤١,٥٥٨ ٢ ٨٣,١١٦ بين المجموعات

 المجموع الكلي ١٨١,٥٥٤ ٨٤ ١٥٢٥٠,٥٣٩ خالل المجموعات
  ٨٦ ١٥٣٣٣,٦٥٥ الكلي

٠,٧٩٦ ٠,٢٢٩ 

  .)٠.٠٥=α(لةدالدال إحصائيًا عند مستوى ال  *



 ٦٥١ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــمحمد بني ملحم، وآخرون

 ٢٠١٢ ،)٣(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في دوافع ممارسة ) ١٢(يتضح من الجدول رقم 
اللياقة ية على مجاالت الدوافع النفسية وردن تعزى إلى متغير الفئة العمررياضة التنس في األ

نجاز والدوافع المادية والمعنوية فكانت جميع قيم البدنية والصحية ودوافع التفوق الرياضي واإل
تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في لم ي، في حين )٠,٠٥(قل من أمستوى الداللة عليها 
اضة التنس في األردن تعزى إلى متغير الفئة العمرية على مجال الدوافع دوافع ممارسة ري

 ولتحديد مصدر الفروق بين ،)٠,٠٥(آبر من أ مستوى الداللة عليها ةاالجتماعية حيث آانت قيم
  .تبين ذلك) ١٦) (١٥) (١٤) (١٣(المجاالت استخدم اختبار شيفيه، ونتائج الجداول 

ار : )١٣(جدول  ائج اختب سي)  Scheffe(نت دوافع النف ال ال روق لمج ة الف ًا لدالل ىة تبع ر إل  متغي
  .)٨٧=ن( الفئة العمرية

  سنة ٣٥أآثر من   سنة ٣٥-٢٠   سنة٢٠أقل من   الفئة العمرية
  *٠,٦٦-  ٠,٣١-     سنة٢٠أقل من 

  ٠,٣٤-      سنة٣٥-٢٠
        سنة٣٥أآثر من 

  .)٠.٠٥=α(دال إحصائيًا عند مستوى الداللة  *

 الدوافع النفسية، مجالوجود فروق ذات داللة إحصائية على ) ١٣(قميظهر من الجدول ر
، لصالح الفئة العمرية ) سنة٣٥أآثر من  ( العمرية، والفئة) سنة٢٠أقل من (بين الفئة العمرية 

إحصائية في فروق ذات داللة في حين لم يظهر الجدول السابق وجود  ) سنة٣٥أآثر من (
  ). سنة٣٥أآثر من  ( العمرية، والفئة) سنة٣٥ – ٢٠(رية  بين الفئة العمالدوافع النفسية

ًا         )  Scheffe(نتائج اختبار   : )١٤(جدول   لداللة الفروق لمجال دوافع اللياقة البدنية والصحية تبع
  .إلى متغير الفئة العمرية

  سنة٣٥أآثر من   سنة٣٥-٢٠   سنة٢٠أقل من   الفئة العمرية
  *٠,٣٥-  ٠,٠٦-     سنة٢٠أقل من 

  ٠,٢٨-      ةسن٣٥-٢٠
        سنة٣٥أآثر من 

  .)٠.٠٥=α(دال إحصائيًا عند مستوى الداللة  *

دوافع اللياقة  وجود فروق ذات داللة إحصائية على مجال) ١٤( يظهر من الجدول رقم
، ) سنة٣٥أآثر من  ( العمرية، والفئة) سنة٢٠أقل من (البدنية والصحية بين الفئة العمرية 

ذات  فروق وجود في حين لم يظهر الجدول السابق ،) سنة٣٥من أآثر (لصالح الفئة العمرية 
 الفئة، و) سنة٣٥ – ٢٠(بين الفئة العمرية في دوافع اللياقة البدنية والصحية داللة إحصائية 

  .)  سنة٣٥أآثر من  (العمرية



 " التنس في األردنرياضةدوافع ممارسة  "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٥٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٢ ،)٣(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

وق الرياضي واال            ) Scheffe(نتائج اختبار   : )١٥(جدول   ع التف روق لمجال دواف ة الف نجاز  لدالل
  . متغير الفئة العمريةإلىًا تبع

  سنة٣٥أآثر من   سنة٣٥-٢٠   سنة٢٠أقل من   الفئة العمرية
  *٠,١٨  *٠,٢٤     سنة٢٠أقل من 

  ٠,٠٥-      سنة٣٥-٢٠
        سنة٣٥أآثر من 

  .)٠.٠٥=α(دال إحصائيًا عند مستوى الداللة  *

فوق التدوافع  وجود فروق ذات داللة إحصائية على مجال) ١٥( يظهر من الجدول رقم
)  سنة٣٥ – ٢٠ ( العمريتينلفئتينا، و) سنة٢٠أقل من (الرياضي واإلنجاز بين الفئة العمرية 

في حين لم يظهر الجدول السابق ، ) سنة٢٠أقل من (لصالح الفئة العمرية )  سنة٣٥أآثر من (و
 – ٢٠(وجود فروق ذات داللة إحصائية في دوافع التفوق الرياضي واإلنجاز بين الفئة العمرية 

  .) سنة٣٥أآثر من  ( العمرية، والفئة) سنة٣٥

ى       ) Scheffe(نتائج اختبار   : )١٦(جدول   ًا إل ة تبع ة والمعنوي دوافع المادي لداللة الفروق لمجال ال
  .متغير الفئة العمرية

  سنة٣٥أآثر من   سنة٣٥-٢٠   سنة٢٠أقل من   الفئة العمرية
  *٠,٣٧  *٠,٢٦     سنة٢٠أقل من 

  ٠,١٠      سنة٣٥-٢٠
        سنة٣٥ر من أآث

  .)٠.٠٥=α( دال إحصائيًا عند مستوى الداللة  *

دوافع المادية  وجود فروق ذات داللة إحصائية على مجال) ١٦ (يظهر من الجدول رقم
أآثر من (و)  سنة٣٥ – ٢٠ ( العمريتين، والفئتين) سنة٢٠أقل من (والمعنوية بين الفئة العمرية 

، في حين لم يظهر الجدول السابق وجود ) سنة٢٠ن أقل م(، لصالح الفئة العمرية ) سنة٣٥
 ، والفئة) سنة٣٥ – ٢٠(فروق ذات داللة إحصائية في دوافع المادية والمعنوية بين الفئة العمرية 

  ). سنة٣٥أآثر من  (العمرية

 فقد استخدمت المتوسطات الحسابية وتحليل التباين التعليميأما بالنسبة إلى متغير المستوى 
نتائج تحليل ) ١٨(تبين المتوسطات، في حين يبن الجدول رقم ) ١٧(تائج الجدول رقم األحادي ون

  .التباين األحادي



 ٦٥٣ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــمحمد بني ملحم، وآخرون

 ٢٠١٢ ،)٣(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .التعليميالمتوسطات الحسابية للدوافع تبعًا إلى متغير المستوى : )١٧(جدول 

  دراسات عليا  دبلوم بكالوريوس ثانوية عامة فما دون  التعليميالمستوى /المجاالت
  ٢,٨٢  ٢,٧٧  ٢,٣٤  ٢,٩٨ يةالدوافع االجتماع

  ٣,٧٥  ٣,٧٨  ٣,٧١  ٣.٢٦ دوافع نفسية وعقلية
  ٣,٩٢  ٣,٩٨  ٤,٠٢  ٣,٩٠ دوافع اللياقة البدنية والصحية

  ٣,٣٧  ٣,١٨  ٣,٣٦  ٣,٠٢  واالنجازدوافع التفوق الرياضي
  ١,٧٦  ١,٩٧  ١,٧٣  ٢,١٠ دوافع مادية ومعنوية

  ٣,١٢٤ ٣,١٣٦  ٣,٠٣٢  ٣,٠٥٢ المجموع الكلي

وجود فروق بين متوسطات الدوافع تبعًا إلى متغير ) ١٧(ل الجدول رقم يتضح من خال
 على بعض المجاالت والدرجة الكلية، وللتحقق من ذلك استخدم تحليل التباين التعليميالمستوى 

  ).١٨(األحادي آما هو مبين بالجدول رقم 

روق  للكشف ع  ) One – Way – ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي  : )١٨(جدول  ن الف
ع    ي جمي االت ف ة  مج ة  ممارس ًا    رياض ل تبع نس واألداة آك ر   الت ى متغي ي   إل ستوى التعليم  الم

  .)٨٧=ن(

 مصدر التباين المجالالرقم
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
الداللة 
اإلحصائية

 ٨٩,٣٠٧ ٣ ٢٦٧,٩٢٠ بين المجموعات
 ٢٩,٠٩٦ ٨٣ ٢٤١٥,٠٠ خالل المجموعات

 الدوافع ١
االجتماعية

  ٨٦ ٢٦٨٢,٩٢٠ الكلي
٠,٠٣٢ ٣,٠٦٩*

 ٢٥٨,٠٩٠ ٣ ٧٧٤,٢٦٩ بين المجموعات
 ١١,٢٦١ ٨٣ ٩٣٤,٦٠١ خالل المجموعات

 دوافع ٢
 نفسية
  ٨٦ ١٧٠٨,٩٢٠ الكلي وعقلية

٢٢,٩١٩٠,٠٠٠*

 ٥٥,٢٢٩ ٢ ١١٠,٤٥٨ بين المجموعات
 ١٣,١٥٠ ٨٣ ١٠٩١,٤١٧ خالل المجموعات

دوافع  ٣
 اللياقة
 البدنية

 والصحية
  ٨٦ ١٢٩٧,٣٣٣ الكلي

٠,٣١٢ ٥,٢٢٠ 

 ٣١٤,٥١٠ ٣ ٩٤٣,٥٢٩ بين المجموعات
 ٢٠,٨١٩ ٨٣ ١٧٢٧,٩٨٨ خالل المجموعات

دوافع  ٤
 التفوق

 الرياضي
 واإلنجاز

  ٨٦ ٢٦٧١,٥١٧ الكلي
١٥,١٠٧٠,٠٠٠*



 " التنس في األردنرياضةدوافع ممارسة  "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٥٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٢ ،)٣(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

 )١٨(تابع جدول رقم ... 

 مصدر التباين المجالالرقم
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  Fقيمة 
اإلحصائية

 ٣٤٢,٦٩٣ ٣ ١٠٢٨,٠٧٨ بين المجموعات
 ٢٦,٢٩٩ ٨٣ ٢١٨٢,٨٤١ خالل المجموعات

دوافع  ٥
 مادية

  ٨٦ ٣٢١٠,٩٢٠ الكلي ومعنوية
١٣,٠٣٠٠,٠٠٠*

 ٦٥٠,٩٠٦ ٣ ١٩٥٢,٧١٩ بين المجموعات
 الكلي المجموع ١٦١,٢١٦ ٨٣ ١٣٣٨٠,٩٣٧ خالل المجموعات

  ٨٦ ١٥٣٣٣,٦٥٥ الكلي
٠,٠١٠ ٤,٠٣٧*

  .)٠.٠٥=α( دال إحصائيًا عند مستوى الداللة  *

أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في دوافع ممارسة ) ١٨(يتضح من الجدول رقم 
 على مجاالت الدوافع االجتماعية التعليميرياضة التنس في األردن تعزى إلى متغير المستوى 

والدوافع النفسية والعقلية ودوافع التفوق الرياضي واالنجاز والدوافع المادية والمعنوية فكانت 
في حين لم يتبين وجود فروق ذات داللة ) ٠,٠٥(قل من أميع قيم مستوى الداللة عليها ج

على المستوى التعليمي إحصائية في دوافع ممارسة رياضة التنس في األردن تعزى إلى متغير 
 ،)٠,٠٥(مجال دوافع اللياقة البدنية والصحية حيث آانت قيمة مستوى الداللة عليها أآبر من 

) ٢١) (٢٠) (١٩(ونتائج الجداول ر الفروق بين المجاالت استخدم اختبار شيفيه، ولتحديد مصد
  .تبين ذلك) ٢٢(

 متغير إلى تبعًا االجتماعيةلداللة الفروق لمجال الدوافع )  Scheffe(نتائج اختبار : )١٩(جدول 
  .التعليميالمستوى 

  ادراسات علي  دبلوم  بكالوريوس  ثانوية عامة فما دون  الفئة العمرية
  ٠,١٥  ٠,٢٠  *٠,٦٣    ثانوية عامة فما دون

  ٠,٠٣-  ٠,٠٦-      بكالوريوس
  ٠,٠٢        دبلوم

          دراسات عليا

  .)٠.٠٥=α( دال إحصائيًا عند مستوى الداللة  *

أن هناك فروق ذات داللة إحصائية على مجال الدوافع ) ١٩(يظهر من الجدول رقم 
، )البكالوريوس( المستوى التعليميو)  فما دونثانوية عامة(االجتماعية بين المستوى التعليمي 

 ولم تظهر فروق بين مستويات متغير ،)ثانوية عامة فما دون(لصالح المستوى التعليمي 
  . المستوى التعليمي األخرى على مجال الدوافع االجتماعية



 ٦٥٥ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــمحمد بني ملحم، وآخرون

 ٢٠١٢ ،)٣(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر   ىإللداللة الفروق لمجال دوافع نفسيه وعقليه تبعًا        ) Scheffe(نتائج اختبار   : )٢٠(جدول    متغي
  .التعليميالمستوى 

  دراسات عليا  دبلوم  بكالوريوس  ثانوية عامة فما دون  الفئة العمرية
  *٠,٤٨-  *٠,٥١-  *٠,٤٤-   ثانوية عامة فما دون

  ٠,٤٧-  ٠,٤٢-      بكالوريوس
  ٠,٠٤-        دبلوم

          دراسات عليا

  .)٠.٠٥=α(دال إحصائيًا عند مستوى الداللة  *

الدوافع النفسية أن هناك فروق ذات داللة إحصائية على مجال ) ٢٠(يظهر من الجدول رقم 
 ، والمستويات التعليمية)ثانوية عامة فما دون( ظهرت بين المستوى التعليمي قدوالعقلية 

 ،دبلومالالبكالوريوس، و ( التعليميةمستوياتال، لصالح )علياالالدبلوم والدراسات البكالوريوس، و(
البكالوريوس، والدبلوم، ( لم تظهر فروق بين المستويات التعليميةفي حين  ،)علياالوالدراسات 
  ).علياالوالدراسات 

وق الرياضي واإل            ) Scheffe(نتائج اختبار   : )٢١(جدول   ع التف روق لمجال دواف ة الف نجاز  لدالل
  .التعليمي متغير المستوى إلىتبعًا 

  ليادراسات ع  دبلوم  بكالوريوس ثانوية عامة فما دون  الفئة العمرية
  *٠,٣٤-  ٠,١٥-  *٠,٣٣-    ثانوية عامة فما دون

  ٠,٠٠  ٠,١٧      بكالوريوس
  ٠,١٨-        دبلوم

          دراسات عليا

  .)٠.٠٥=α( دال إحصائيًا عند مستوى الداللة  *

أن هناك فروق ذات داللة إحصائية على مجال دوافع التفوق ) ٢١(يظهر من الجدول رقم 
، والمستويات التعليمية )ثانوية عامة فما دون(ليمي الرياضي واإلنجاز بين المستوى التع

  ).  والدراسات العليا،البكالوريوس ( التعليميةمستوياتاللصالح ) البكالوريوس، والدراسات العليا(

ًا      ) Scheffe(نتائج اختبار   : )٢٢(جدول   ة تبع ة والمعنوي دوافع المادي ى لداللة الفروق لمجال ال  إل
  .التعليميمتغير المستوى 

  دراسات عليا  دبلوم بكالوريوس ثانوية عامة فما دون  لفئة العمريةا
  *٠,٣٣  *٠,١٢  *٠,٣٧    ثانوية عامة فما دون

  ٠,٠٢-  ٠,٢٣-      بكالوريوس
  ٠,٢٠        دبلوم

          دراسات عليا
  .)٠.٠٥=α( دال إحصائيًا عند مستوى الداللة  *
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الدوافع المادية  على مجال أن هناك فروق ذات داللة إحصائية) ٢٢(يظهر من الجدول رقم 
البكالوريوس، (، والمستويات التعليمية )ثانوية عامة فما دون(والمعنوية بين المستوى التعليمي 

  ). ثانوية عامة فما دون( التعليميمستوى ال، لصالح )والدراسات العليا
  

  مناقشة النتائج

دوافع لممارسة             رز ال ائج أن أب نس في األ     رياضة لقد أظهرت النت ة        الت ع اللياق ردن هي دواف
ل        ،)٣,٩٥(بلغ   حيث حصلت على أعلى متوسط حسابي        ،البدنية والصحية  ة وتمث ة عالي  وهي قيم

دوافع األخرى،        ًا ملحوظ ًاتفوق واع ال ك هو      عن أن سبب في ذل ات في     وال ين والالعب حاجة الالعب
ة سعياً              رياضة التنس  ة البدني ة وعناصر اللياق درات البدني ستويات      ورا  إلى تنمية الق اء بم ء االرتق

انتشار أمراض قلة سين الجوانب الصحية خاصًة في ظل     الحاجة الآتساب وتح   إلىإضافًة   األداء،
ة،        دة                الحرآة التي سببتها التطورات التكنولوجي ائج دراسات عدي ذه النتيجة مع نت شابهت ه د ت وق

، )١٩٩٣(ري  السوطو) ١٩٩٤(، والرطروط   )٢٠٠٦(والطاهر   )٢٠٠٦(  دراسة أبو طامع   منها
ي بحثت    ) (Ruskin & Shamir,1984و ع   الت ا في دواف شطة الرياضية  ممارسة   جميعه  ،األن
  .نتائجهابرزت دوافع اللياقة البدنية والصحية في أولويات و

 رياضة ممارسة دوافعآما برزت الدوافع النفسية والعقلية في المرتبة الثانية في ترتيب 
، ويمكن تفسير ذلك على أساس أن معظم أعمار )٣,٧٠(  بمتوسط حسابي بلغالتنس في األردن

 وبالتالي يسعون إلى تحقيق نوع من الرضا والسعادة من خالل ، سنة)٣٠(عينة تزيد عن الأفراد 
 الترويحية الشيقة، وقد تشابهت هذه النتيجة من نتائج دراسات مثل دراسة الرياضةممارسة هذه 
  .)١٩٩٣(لسوطري او) ١٩٩٤(الرطروط ، و)٢٠٠٦(أبو عريضة 

وهي دوافع ، )٣,٣٠(  بمتوسط حسابي بلغوفي المرتبة الثالثة جاءت الدوافع االجتماعية
 منهم توجه األفراد إلى ممارسة الرياضة وخاصة ذوي األعمار المتوسطة والكبيرة نسبيًا، رغبًة
عديدة لتكوين صداقات وتحقيق إرضاء اجتماعي، وقد تشابهت هذه النتيجة مع نتائج دراسات 

التي أشارت إلى أن دوافع التعارف وتكوين ) ٢٠٠٦( وآخرون  عريضةأبومثل دراسة 
ك ـة، آذلـة الرياضيـة األنشطـع لممارسـرز الدوافـن أبـة مـات اجتماعيـات وعالقـصداق
السوطري و) ١٩٩٤(الرطروط و، )٢٠٠٤(دويكات  و،)(José et al, 2002 اتـدراس

أن الدوافع تتغير تبعًا لعدة عوامل من أهمها البيئة  بأظهرت والتي )Brown,1993(و ،)١٩٩٣(
  .االجتماعية

  بمتوسط حسابي بلغ واإلنجاز فقد جاءت في المرتبة الرابعة الرياضيأما دوافع التفوق
وتتفق  سنة بشكل واضح، )٢٠( دوافع ممارسة األفراد ما دون عمروهي تعبر عن ، )٣,١٨(

 من حيث ترتيب الفقرة،) ١٩٩٣(طري ، والسو)١٩٩٤(هذه النتيجة مع دراسة الرطروط 
 دوافع اإلثارة والتحدي في ممارسة بأهمية التي أشارت) ١٩٩٠ (ورسمي محموددراسة و

 التي أظهرت أن أبرز Cox, 1992) & (Buttلفئة العمرية األولى، ودراسة لدى االرياضة 
 ما تتميز فئة  وعادًة،ة إلى اإلنجازالدوافع لالعبي التنس في الجامعات هي بدافع التنافس والحاج



 ٦٥٧ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــمحمد بني ملحم، وآخرون

 ٢٠١٢ ،)٣(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التي أظهرت نتائجها ) Chaumeton, 1996 (ودراسة، التنافس باألعمار القليلة نسبيًاالعبي 
اختلفت مع دراسة في حين . حب الفوز والقلق من الخسارةآ الدوافع المرتبطة بالمنافسة بأهمية
 جاءت في مقدمة أولويات والتي أظهرت أن دوافع االنجاز) ٢٠٠٦ (وآخرون عريضة أبو

  .البحث

أما الدوافع المرتبطة بالجوانب المادية والمعنوية فقد ظهرت في أدنى سلم الدوافع لدى 
وربما هذا أمر متوقع حيث أن ، )١,٩٤( بمتوسط حسابي بلغ  التنس في األردنرياضة ممارسي
 آما أن عينة صل إلى مستوى تحقيق مكاسب مادية،هذه الرياضة في األردن لم يممارسة 

الدراسة تمتاز بدخل شهري عالي ومتوسط وتقع ضمن الطبقة االجتماعية العليا التي ال تنظر إلى 
 وتكوين ،المكاسب المادية بقدر ما تنظر إلى تحقيق الفوز واالستجمام وقضاء أوقات الفراغ

نوية  وتحقيق رضا نفسي، لذلك جاءت الدوافع المادية والمع،صداقات وعالقات اجتماعية
التنس لم رياضة  وتجدر اإلشارة إلى أن جميع الدراسات التي بحثت بدوافع ممارسة ،ضعيفة جدًا

يمكن القول بأن الدوافع ، وبالتالي هذه الرياضةتظهر بروز الدوافع المادية آأساس لممارسة 
  .أو غير موجودةالمادية دوافع ضعيفة جدًا 

الباحثون أن نتائج الدراسة جاءت منسجمة من خالل عرض ومناقشة النتائج السابقة يرى 
مع نتائج الدراسات السابقة التي بحثت بموضوع الدوافع، وقد عبرت بشكل واضح وجلي عن 

 التنس في األردن، وذلك ألنها حاولت تمثيل أفراد العينة رياضةأهم الدوافع الحقيقية لممارسة 
مع  ، األردنيةمختلف األنديةن م و، وطبقاتها االجتماعيةهذه الرياضةمن جميع مستويات 

 وذلك لالنتشار الواضح لهذه الرياضة في هاتين عمان وإربدالترآيز على منطقتين هما 
   .المنطقتين

  
  االستنتاجات

ي األردن    .١ نس ف ة الت ة رياض دوافع لممارس رز ال ب  إن أب ي بالترتي ة  : ه ة البدني ع اللياق دواف
ع اجتماعي  ة، ودواف سية وعقلي ع نف صحية ودواف وقوال ع التف از،  الرياضية، ودواف  واإلنج

 . والمعنويةوالدوافع المادية

ر       .٢ طة، وظه ة متوس ان بدرج نس آ ة الت ة رياض ع ممارس ستوى دواف ك إن م الل  ذل ن خ م
 . على األداة آكلاستجابة الالعبين والالعبات

رات           .٣ ى متغي ًا إل نس تبع ة الت ة رياض ع ممارس ي دواف صائية ف ة إح روق ذات دالل د ف توج
 .) والدخل الشهريعليمي، والمستوى الت والفئة العمرية،الجنس،(
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  التوصيات

   بما يليونفي ضوء أهداف الدراسة ونتائجها يوصي الباحث

 التنس في األردن لتنمية المهارات المختلفة لهذه رياضةاستغالل الدوافع المرتبطة بممارسة  .١
لى مصاف الدول المتقدمة  وخاصة الفئة العمرية األولى للوصول إ، لدى ممارسيهاالرياضة

هذه ب والوصول إلى موقع المنافسة الدولية ،من حيث الكفاءة المهارية وتحقيق الفوز
  .الرياضة

 ليتسنى  لهااد قاعدة واسعة وإيج، التنسرياضة األندية المختلفة لتنشيط استعداداتزيادة  .٢
 .مزاولتها المجتمعلجميع فئات 

اسة ووضعها في الحسبان أثناء تحقيق البرامج اإلدارية استغالل الدوافع البارزة في هذه الدر .٣
 . التنسرياضةوالفنية والدعائية لخدمة 

 التنس في األردن، وعقد لرياضةتوجيه رسائل التوعية والدعم من خالل وسائل اإلعالم  .٤
 .ممارسة هذه الرياضة من إقبال األفراد على تزيدندوات وبرامج تدريبية من خالل التلفاز 

  
   واألجنبيةع العربيةالمراج

  ة              " .)٢٠٠٦( . جهاد مساعده   ،أبو عريضة د الطلب رق الرياضية عن شارآة في الف ع الم دواف
سانية    (- النجاح لألبحاث    ة جامع  ةمجل ." اليرموك ة في جامع  المتفوقين رياضياً  وم اإلن  .)العل

  .١٦٦-٤١٣ .)ا (٢٠

  د  ،أبو طامع سام الت          " .)٢٠٠٦ (. أحم ى أق ة إل ع التحاق الطلب ات        دواف ة الرياضية في آلي ربي
-٤٣٤.)٢(١٤ .) الدراسات اإلنسانية  ةسلسل( - الجامعة اإلسالمية    ةمجل ."فلسطين الحكومية 

٤٦٢.  

 دوافع الرياضية   " .)١٩٩٢( .عبد الرحمن ، وسيار . نجيب ، وسالم . صبحي  محمد ،حسانين ال
دى  الل ي األبط اون الخليج س التع دول مجل وقين ب ة ال   ." المع وم التربي ة عل ة مجل بدني

  .١٠٢-٩٨ .)٣ (.والرياضة

 راهيم  مفتي   ،حماد دريب الرياضي الحديث      .)٢٠٠١ (.إب ادة      :الت ق وقي   .٢ط .تخطيط وتطبي
  .القاهرة .دار الفكر العربي

 ات در،دويك اب    " .)٢٠٠٤ (. ب سية لأللع ية التناف رامج الرياض ي الب شارآة ف ع الم دواف
اح  ة النج ة جامع دى طلب ة ل ه الةمجل ". الجماعي اث  جامع اح لألبح سانية(-نج وم اإلن  .)العل

  .١٧٠-١٥٠ .)ا(١٨

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



 ٦٥٩ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــمحمد بني ملحم، وآخرون

 ٢٠١٢ ،)٣(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 روط اد،الرط ز    " .)١٩٩٤(.  عم ي مراآ شارآين ف دى الم دني ل شاط الب ة الن ع ممارس دواف
شورة   رسال ."اللياقة البدنية في األردن   ر من ة الرياضية    .ة ماجستير غي ة التربي ة  .آلي  الجامع

  . األردن. عمان.األردنية

 سوطري سن،ال ة      " .)١٩٩٣( . ح ة الجامع دى طلب ي ل شاط الرياض ة الن ع ممارس دواف
ة الرياضية   . رسالة ماجستير غير منشورة ."األردنية ة   .آلية التربي ة األردني ان .الجامع  . عم
   .األردن

 ه بيرزيت            ةدوافع ممارس " .)٢٠٠٦ (.علي ،الطاهر ه جامع دى طلب شطة الرياضية ل  ." األن
  .١٦٠-١٣٨ .)ا (٢١ .)العلوم اإلنسانية( النجاح لألبحاثة جامعة مجل

  ادي مدين             " .)٢٠٠٩ (. عبد الباسط  ،عبد الحافظ د مرت شاط الرياضي عن ع ممارسه الن  ةدواف
  .٢٤٢-٢١٦ .)ا (٢٣ .)نيةاإلنساالعلوم (- النجاح لألبحاث ة جامعةمجل ."الحسين للشباب

 سة الرياضية          .)٢٠٠٢(.  محمد حسن   ،عالوي دريب والمناف نفس الت م ال دار الفكر    .١ط .عل
  . القاهرة.العربي

 القاهرة. دار المعارف.٣ ط.علم النفس الرياضي .)١٩٩٥(.  محمد حسن،عالوي .  

 ود ة،محم مي. نبيل ة، ورس سباحة ل ". )١٩٩٠. ( نادي ة ال ة لممارس دوافع الهام ذ ال دى تالمي
دارس  ذات الم ية    ."وتلمي ة الرياض ي التربي شورة ف وث من ة بح صرة .  مجموع ة الب  .جامع
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