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  ملخص

هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى الفوائد االجتماعية الناتجة عن ممارسة النشاط الرياضي 
لبة جامعة اليرموك، ولتحقيق ذلك تم اختيار عينة عشوائية من طلبة جامعة اليرموك لدى ط

 طالبًا وطالبة وقد تم استخدام المنهج الوصفي لمالئمته وطبيعة هذه الدراسة، ٩٨٦تكونت من 
وبعد جمع البيانات وتحليلها   . فقرة لهذا الغرض٢٢وقد قام الباحثان بتصميم استبانة مكونة من 

: ًا أظهرت النتائج أن الفوائد االجتماعية الناتجة عن ممارسة النشاط الرياضي هيإحصائي
التفاعل االجتماعي والفوائد االجتماعية الشخصية، الروابط االجتماعية والفوائد االجتماعية 
الثقافية واالنتماء للجامعة مرتبة تنازليًا هذا يدل على أهمية ممارسة النشاط الرياضي الترويحي 

وآذلك أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في استجابات الطلبة   . طلبة الجامعةلدى
عند مجالي االنتماء للجامعة ومجال التفاعل االجتماعي تبعًا لمتغير الجنس، آما أظهرت وجود 

وقد أوصى الباحثان بزيادة االهتمام  .فروق دالة إحصائيًا عند بقية المجاالت لصالح الذآور
ألنشطة الرياضية الالمنهجية في الجامعة وتشجيع الطلبة للمشارآة في هذه األنشطة من خالل با

زيادة النشاطات والبرامج المطروحة للطلبة وآذلك االهتمام بزيادة عدد المشرفين والمدربين 
  .والصاالت والمالعب لهذا الغرض

 
Abstract 

The research study aimed at identifying the social benefits resulting 
from practicing in physical activities by Yarmouk University students. 
For realizing this objective, a random sample was selected consisting of 
(986) male and female students. The functional descriptive approach was 
used because of its convenience for the nature of this study. The 
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researchers designed a questionnaire composed of (22) statements for this 
purpose. The findings were statistically analyzed, and the results 
indicated that the social benefits resulting from practicing physical 
activity are: social interaction, personal social benefits, social links, 
cultural social benefits and the belongness to the university, in this order, 
which indicates the importance of the gradual practice of physical 
activity. The results indicated, also, the absence of statistical significant 
differences  between the belongingness to the university and the social 
interaction, by students’ responses due to the gender variable, and 
statistical significant differences in the other domains, in favor of male 
students. Accordingly, the researchers recommended to increase the 
emphasis on extra-curricular physical activities at the university and 
encouraging the students to participate in such activities through the 
increase of activities, supervisors, trainers, halls and playgrounds for this 
purpose. 

  
  مقدمة

و مجتمع       اإلنسانيةيعتبر النشاط الرياضي أحد األنشطة       اد يخل  المهمة في حياة البشر، فال يك
  .  تقدم أو تخلف هذا المجتمعمهما آانت درجة ، شكل من أشكال الرياضةمنمن المجتمعات 

ع      ي المجتم ة ف سات المختلف ي المؤس شاط الرياضي ف ام بالن ور االهتم د تط صوصًا،وق   خ
شباب        ،األردنوالسيما الجامعات في      ،جتماعية والتربوية االالمؤسسات   سبة ال ة  ضمن    حيث ن فئ

ه،         و ، تعتبر من النسب العالية عالمياً     أقل من عشرين عاماً    سكان بأآمل حيث تتجاوز نصف عدد ال
اد  ، أساسياً  اجتماعياً تقليدًاهذا من ناحية ومن ناحية أخرى أصبح التعليم الجامعي           و بيت   ال  يك يخل

  . ةيمقاعد الدراسة الجامععلى  أو أآثر ،لبمن طا

ة شخصية            وبما رد   أن الهدف األساسي من التعليم الجامعي هو تنمي ذيب سلوآ     الف ا   ه وته مم
درات      جنبًا الى جنب مع     سير  ي ة،  األهداف العلمية من حيث صقل لق دريب  العقلي ر    والت ى التفكي  عل

ي يواج      و السليم لمعالجة القضايا   ة الت ة       المشاآل المختلف ه اليومي ا في حيات تم إال عن        .هه ذا ال ي  وه
الذي أثبت دوره  ، ومن أهمها النشاط الرياضي    ،ية المختلفة منهجطريق المشارآة في األنشطة الال    

ضاً         ت أي ا ثب اتهم، آم ة حي سين نوعي وير وتح ى تط الب عل ساعدة الط ي م ام ف زام اله  أن االلت
وير     رة لتط ة آبي ب فرص وفر للطال ية ي شطة الرياض ة،  باألن ه العاطفي ز قدرت سدية، ووتعزي الج

  ). Collins, Valerius, King & Grham, 2001(العقلية و

ة من المراحل       تعتبر  و ة الجامعي رد        المرحل اة الف ة في حي ة       خصوصاً  ،الهام  أن معظم الطلب
ة الشخصية    ،أثناء العمر التقليدي في الجامعة     تقاللية والهوي  ، يمرون بمرحلة تطور من حيث االس
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 ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رد     ، باالنتماء لجماعة ما   اإلحساس في المساهمة في      هاماً عد أمراً التي ت   جزءًا    بحيث يكون هذا الف
ساع،      التفاعالت الشخصية  تكون، وفي هذه المرحلة     من مجموعة اجتماعية   دائم االت مع الوسط ال

ى زي     ل عل ة تعم روف متنوع ي ظ اعي ف صال االجتم ن االت   رد ـور الفـة تطـادة وسرعـم
)Bandura, 1986(.  

ى   اًء عل ذاوبن ية   ؛ه شطة الرياض ي األن شامل ف تراك ال ان االش ور  ، ف زز التط ب أن يع  يج
ا الطالب       ،العاطفي واالجتماعي  ي يواجهه ي        ، الخبرة الت أثير الفعل ى الت درة عل ا الق والجوهري   له

وير ى تط امهعل شكل ع سبها الط ، ب ي يكت دة الت رات العدي ا أن الخب ي  ا آم شارآة ف راء الم ب ج ل
 يمكن أن تكون بمثابة طريقة لنقل المعارف والقيم والمعايير، ويمكن أن تكون           ،لرياضيةالبرامج ا 

 خاصة بمجموعات  ًاقيم أو أن تكون ،تلك القيم الخاصة المنقولة هي القيم السائدة في ذلك المجتمع 
ع ك المجتم ن ذل دة ع رى   ،بعي سيات أخ ن جن ة م ع طلب شطة م ي األن شارآة ف ل الم    مث

)Wankel and Berger, 1990 .(  

ًا ذه انطالق ة النظر ه ن وجه ات   ؛ م ق طبق ي خل ساهم ف ن أن ت شطة الرياضية يمك ان األن  ف
سهم  ة أنف ين الطلب دة ب ة متباع دة ،اجتماعي ن الوح وع م ق ن ى خل ؤدي إل ل أو أن ت  ضمن  والتكام

ل ة آك اء.الجامع ر علم اع ويعتب ة   االجتم اعي عملي رابط االجتم ة  أن الت اهينديناميكي  ؛ذات اتج
ا                ألول أنه يمكن أن تتفاعل       ا دمج فيه سائدة وتن ة ال ل مع الثقاف دد القلي آلف   ،المجموعة ذات الع  وتت

ا شاط الرياضي ،معه ة الن الل ممارس ن خ اني.  م ى  والث ات عل ك األقلي ل تل ن أن تعم ر يمك  تغيي
ة ضم     الهيكلية الموجودة والتابعة للنظام السائد، خصوصاً  شطة الجماعي شارآة في األن ن  أثناء الم

ق      مثل ضغط المنافسة  ، تحت ظروف نفسية مختلفة    ،الفريق الواحد  أنه أن يجعل الفري الذي من ش
  .)١٩٨٠مامسر،  ( وتوحدًاأآثر تقاربًا

شكل أسهل        ،وعن طريق هذه األنشطة    دماج  ، يمكن الوصول إلى ترابط تلك المجموعة ب  وان
ابية في قدرة الفرد على العمل  يجذه المشارآة يمكن أن تحقق نتائج إ      هألن   ،اجتماعي أآثر سالسة  

  ). Barcelona, 2002(آعضو في فريق 
  

  مشكلة الدراسة

ار       جامعية  لتعد الدراسة ا  لم   ل تطورت بحيث أصبحت         ؛مقصورة تلقي المعلومات واألفك  ب
ة          ،ترآز إلى جانب النواحي العلمية     سية والبدني ة والنف ى الجوانب االجتماعي ا واحدة من       ، عل ألنه

دليل على أهمية تلك المؤسسات في   أآبر ،بشكل الفت أصبح انتشار الجامعات    و.  آل فرد  حاجات
رد  ة الف ى مكان ،خدم ه إل سفة     ة مرموقة ودفع اح فل ي لنج اس الحقيق ا أن المقي ع، آم ي المجتم  ف

رى   ا ي ات آم سرالجامع ي       ) ١٩٨٠ ( مام ة ف رات االيجابي داث التغي ى اح درتها عل دى ق و م ه
ة  صية الجامعي اد  ،الشخ صبح ق ي ت ة       لك صرية المليئ اة الع ات الحي شة متطلب ى معاي رة عل

ياً  دورًاالترويحي    حيث يلعب النشاط الرياضي       ،بالمتعارضات ذا المجال       أساس د ظهر    .  في ه وق
اديمي أن              شاط الرياضي أو في المجال األآ رة الن ة سواء دائ ان في الجامع من خالل عمل الباحث

ي ا دون أن ممارسة الرياضة تعن ة يعتق شغب معظم الطلب وتر وال ادة الت ات وزي سة والمباري لمناف
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ة               ة والبدني خ ...دون األخذ باالعتبار الفوائد األخرى لهذه المشارآة آالفوائد النفسية واالجتماعي . ال
ر من        ا الكثي ومن جهة أخرى فقد ارتفعت حدة المشاآل الجامعية في الفترة األخرى والتي يرجعه

ات                 التربويين إلى ضعف االنتماء للجامعة و      ارب الفئ ى تق ؤدي إل ي ت شاطات الت وفر الن إلى عدم ت
بعض  ضهم ال ن بع ة م ة للطلب ة المختلف د  . االجتماعي ى توضيح الفوائ ان إل عى الباحث ا س ن هن وم

  .االجتماعية لمشارآة النشاط الرياضي وأثر ذلك على الحياة الجامعية
  

  أهمية الدراسة

 االجتماعية الناتجة عن ممارسة  الفوائدالكشف عنتتمثل األهمية النظرية لهذه الدراسة في 
النشاط الرياضي وتحديد أبعاده االجتماعية الشخصية، والفوائد االجتماعية الثقافية، واالنتماء 

  .للجامعة، والروابط االجتماعية، والتفاعل االجتماعي

ة عن الفوائد االجتماعية الناتجالتعرف على وتتمثل األهمية العملية لهذه الدراسة في آما 
 يمكن اإلفادة منها في والتي، جامعة اليرموكممارسة النشاط الرياضي من وجهة نظر طلبة 

للجامعة، وضعف  التي تعاني منها بعض الجامعات مثل ضعف االنتماء معالجة بعض المشكالت
  . التفاعل االجتماعي بين الطلبة، من خالل وضع البرامج الرياضية المختلفة

  
  أسئلة الدراسة

ة                      ما ال  .١ ة نظر طلب شاط الرياضي من وجه ة الناتجة عن ممارسة الن ة  فوائد االجتماعي جامع
  ؟اليرموك

شاط      .٢ ة الن ن ممارس ة ع ة الناتج د االجتماعي صائية للفوائ ة إح روق ذات دالل د ف ل توج ه
ة      ر طلب ة نظ ن وجه ي م وك الرياض ة اليرم تالف جامع ًا لالخ ي، تبع سنة   ف نس، وال  الج

 خصص؟الدراسية، ومكان السكن، والت
  

  محددات الدراسة

  :تتحدد الدراسة بالمحددات التالية

 ة اليرموكجامعاقتصرت هذه الدراسة على عينة عشوائية من طلبة  :المحدد البشري.  

 م٢٠٠٩/٢٠١٠ للعام الجامعي األولللفصل الدراسي الفصل   :المحدد الزمني .  

  ان ميم اقتصرت هذه الدراسة على استبانة من إعداد وتص        :المحدد المكاني ة   الباحث ام الطلب  ق
  .باإلجابة عليها في القاعات الدراسية
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  التعريفات اإلجرائية

االستفادة من عوائد ومميزات القيام بأمٍر ما، وتقاس في  القدرة على :الفوائد االجتماعية
  .هذه الدراسة بمدى استجابات أفراد العينة على فقرات ومجاالت أداة الدراسة

 التي تقدمها دائرة النشاطات الالمنهجيةشارآة واالندماج في الفعاليات الم :النشاط الرياضي
  .إجباريةالطالبية في عمادة شؤون الطلبة في الجامعة، والتي تكون عادة اختيارية وليست 

  
  الدراسات السابقة 

ي     ا آيل ة أجراه ي دراس وان ) Chili, 2006(ف داث    "بعن اعي لألح ي االجتم اه الرق اتج
 الدراسة إلى التعرف على القيمة االجتماعية لألحداث الرياضية وعلى الطبيعة     ، هدفت "الرياضية

دم األحداث                االحتفالية التي يمكن أن تراعي القيمة االجتماعية، وتعطي المظهر االحتفالي الذي يق
ى المسؤولين عن            . الرياضية صورة اجتماعية متميزة    ه يجب عل ى إن ائج الدراسة إل وتوصلت نت

ة ومخطط  شارآة     الرياض ى الم وي عل اعي، ويحت ل االجتم وا التفاع ات أن يراع ي المجتمع
ضايا   ة ق ى مخاطب ؤدي الرياضة إل ا ت ر الرسمية، آم ة غي سهيل الفرص االجتماعي شعور، وت بال

  . اجتماعية وبناء شبكات اتصال وتقوي العمل المجتمعي

ى   ) Artinker, 2002(أجرى ارتنجر  و اً ) ٣٤٩(دراسة عل ة  طالب وا  وطالب الكشف  " نبعن
اً      شون قريب ذين يعي ة ال ة الجامع ة لطلب د االجتماعي ن الفوائ ة ع ل الجامع د ." أو داخ ملت تشا وق

روابط،      : وهي  ،محاورعلى خمسة   الدراسة   ات الشخصية، وال ة، و   والعالق العمل ضمن    ، والثقافي
د   لمدى تقدير  دالة إحصائيًاأشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك فروقاً  . جماعات اث  ل الفوائ دى اإلن

شون      دالة إحصائيًا آما أشارت النتائج أن هناك فروقًا،اآثر من الذآور  ذين يعي صالح الطالب ال  ل
ة        ،داخل وقريب من الجامعة    اً  . عن الذين يسكنون أماآن بعيدة عن الجامع دين     أن    علم ة البعي الطلب

ر ع          ديهم فرص أآب ة،            عن الجامعة ل سكنون في الجامع ذين ي ا أشارت   ن أولئك ال ى     آم ائج إل  النت
سنة            ة ال صالح طلب شاط الرياضي ل وجود فروق دالة إحصائيا إلى درجة االستفادة من ممارسة الن

  .  بطلبة السنوات الثانية والثالثة والرابعةاألولى مقارنة

ة   ,Scully et. al) 1998(سكولي وآخرون دراسة أجراها وفي  ة الجامع وان  على طلب  بعن
سية          أثر المشارآة في النشاط الت    " ة والنف ة االجتماعي ة لربوي الرياضي على الحال ستخدماً  "لطلب   م

  :  الدراسة أن نتائج أظهرت.رضاستبيان لهذا الغ

     ًأثيرا ا ت ان له شاط الرياضي آ ي الن شارآة ف ى تالم ن  فيخف عل اتج ع وتر الن ل  الت التفاع
  . وزيادة الشعور بالرضا عن النفساآلخرين،االجتماعي مع 

 سيطرة ي ال ساعدة ف االتالم ى االنفع تعداد للت، عل ة االس ع درج اعي عاف ورف دل االجتم  بعي
  .الغرباء مع المدى مع اآلخرين خصوصًا

      ه يم ذات ى تقي رد عل درة الف ع من ق ة يرف دة طويل شاط ولم ي الن شارآة ف ه الم ة قدرات ، ومعرف
  .وإمكانياته
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ج و رى وان زوأج ة )Wang and Wise, 1997 (واي وان دراس داف " بعن ة األه مقارن
اة نالمتوخ شباب    م دى ال شاط الرياضي ل ي الن شارآة ف ة  ." الم ت العين ن تكون ابًا) ٤٦٥ (م  .ش

ة  تمثلت في العناصر    أشارت النتائج إلى أن األهداف       اءة  : التالي افس،   الكف ة و    والتن ارة والمتع  ،اإلث
ة ات الجماعي و العالق ه نح اعي،  و ،والتوج شاط الجم دة، والن ة الزائ ن الطاق تخلص م از ال واالنج

ع      آذلك أشارت إلى وجود فرق دالة إحصائياً      ،  والمكافآت شباب  في دواف ر       ال ًا لمتغي شارآة تبع  للم
  .لصالح اإلناثحيث آانت الفروق الجنس 

سين   ام ح ة ) ١٩٩٦(وق وانبدراس شاط    " بعن و الن ت نح ة بيرزي ة جامع ات طلب اتجاه
شاط الرياض               "الرياضي روق في االتجاهات نحو الن رات     ، وآذلك التعرف على الف ًا لمتغي ي، تبع

سنة الدراسية            ( ). الجنس، ونوع الكلية، والممارسة الرياضية، وموقف األسرة، ومكان السكن، وال
ة          . طالب وطالبة ) ٦٠٠(تكونت عينة الدراسة من      ى وجود اتجاهات ايجابي ائج إل وقد أشارت النت

ة والصحي      رة الجمالي اد الخب ى أبع شاط الرياضي عل ة نحو الن ة الجامع دى طلب ة ل ة البدني ة واللياق
ًا            والخبرة االجتماعية،    آما أشارت إلى وجود فروق في اتجاهات الطلبة نحو النشاط الرياضي تبع

سكن     ان ال ديرات ذوي مك صالح تق سكن ل ان ال ذآور، مك ديرات ال صالح تق نس ول رات الج لمتغي
م تكن    ، السنة الدراسية لصالح تقديرات مستوى سنة أولى، لممارسة الرياضية في        )قرية(  حين ل

  . هناك فروق في االتجاهات تبعًا لمتغير نوع الكلية
  

  منهجية الدراسة

ا،         فيما يلي وصفًا لمجتمع الدراسة وعينتها، وأداة الدراسة، وطرق التحقق من صدقها وثباته
  . ومتغيرات الدراسة، والمعالجات اإلحصائية التي تم استخدامها للتوصل إلى النتائج

  
  مجتمع الدراسة 

ة،    ) ٣١٠٥٣(مل مجتمع الدراسة جميع طلبة جامعة اليرموك، والبالغ عددهم          ش ًا وطالب طالب
امعي      ام الج اني للع صل الدراسي الث ة للف ي الجامع سجيل ف ول والت رة القب صائيات دائ حسب إح

  . م٢٠٠٩/٢٠١٠
  

  عينة الدراسة

ة،    طا) ٩٨٦(تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة، حيث تكونت العينة من             ًا وطالب لب
سبته  ا ن شكلون م م  %) ٠٣.١٨(وي دول رق ة، والج ع الدراس ن مجتم راد ) ١(م ع أف يوضح توزي
  .العينة حسب متغيراتها
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  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها): ١(جدول 

 النسبة المئوية التكرار المستويات المتغيرات
  الجنس %٤٧.٨٧ ٤٧٢ ذآر
 %٥٢.١٣ ٥١٤ أنثى

  راسيةالسنة الد %٥٤.٤٦ ٥٣٧ سنة أولى وثانية
 %٤٥.٥٤ ٤٤٩ سنة ثالثة ورابعة

 %٣٤.١٨ ٣٣٧ قرية
  مكان السكن %٥١.١٢ ٥٠٤ مدينة

 %١٤.٧١ ١٤٥ سكن جامعي
  التخصص %٦٦.٧٣ ٦٥٨ إنسانية
 %٣٣.٢٧ ٣٢٨ علمية
 %١٠٠.٠٠ ٩٨٦ المجموع

  
  أداة الدراسة

الفوائد االجتماعية الناتجة عن ممارسة النشاط " بإعداد أداة الدراسة استبانة الباحثانقام 
  : حيث اشتملت االستبانة على جزأين" جامعة اليرموكالرياضي من وجهة نظر طلبة 

   يتعلق بالمعلومات الشخصية للمستبين، وتشمل:الجزء األول

وذلك من . الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، والسنة الدراسية، ومكان السكن، والتخصص
حصول على معلومات عن المشمولين بالدراسة، ومعرفة أثر هذه العوامل على مجاالت أجل ال
  .الدراسة

  فقرات االستبانة: الجزء الثاني

وذلك بهدف التعرف على الفوائد االجتماعية الناتجة عن ممارسة النشاط الرياضي من 
ى خمسة فقرة، توزعت عل) ٢٢(، تكونت االستبانة من جامعة اليرموكوجهة نظر طلبة 

فقرات، ومجال الفوائد االجتماعية الثقافية ) ٥(مجال الفوائد االجتماعية الشخصية وله : مجاالت
) ٥( وله فقرات، ومجال الروابط االجتماعية) ٤(فقرات، ومجال االنتماء للجامعة وله ) ٤(وله 

 من الطالبوتم إعداد األداة بحيث يتمكن . فقرات) ٤( وله ، ومجال التفاعل االجتماعيفقرات
المكون من خمس درجات ) Likert(، وذلك على مقياس ليكرت الفوائد االجتماعيةتحديد درجة 

درجات، ) ٤(درجات، عالي ) ٥(عالي جدًا : للموافقة أو عدمها مرتبة تنازليًا على النحو اآلتي
 . درجة واحدة) ١(درجتان، منخفضة جدًا ) ٢(درجات، منخفضة ) ٣(متوسطة 
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  صدق األداة

ـددهم    الباحثانللتحقق من صدق أداة الدراسة قام   ين وع ) ٩( بعرضها على لجنة من المحكم
ين م محكم ات  )١( ملحق رق ي آلي دريس ف ة الت ن أعضاء هيئ رة م ن ذوي االختصاص والخب  م

م اآلخذ بتوجيهات                     ة، حيث ت التربية الرياضية وآليات التربية وعلم النفس في الجامعات األردني
دما ومقترحات أعضا ك عن رات وذل بعض الفق ة ل صياغة اللغوي ديل ال م تع د ت يم، فق ة التحك ء لجن

  .يجمع خمسة محكمين على ذلك
  

  ثبات األداة

ام   ات األداة ق ن ثب د م انللتأآ ة   الباحث ة الدراس ارج عين تطالعية خ ة اس ى عين ا عل  بتطبيقه
رتين         ) ٣٢(وعددهم   ين       طالبًا وطالبة من خارج عينة الدراسة، وذلك بتطبيقها م ي ب  وبفاصل زمن

ائج           . أسبوعانالتطبيق األول والتطبيق الثاني وقدره       ين نت اط بيرسون ب وتم حساب معامالت ارتب
ين          ة معامل       )٠.٨٢ – ٠.٩٣(التطبيقين، حيث تراوحت معامالت الثبات للمجاالت ب ، وبلغت قيم

  . ة، وهي قيمة مقبولة إلجراء مثل هذه الدراس)٠.٨٩(االرتباط لالستبانة الكلية 
  

  متغيرات الدراسة

  :اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية

  المستقلةالمتغيرات  :أوًال

ستويان      ) ذآور، وإناث : (وله مستويان : الجنس ا م ة،      : (السنة الدراسية، وله ى وثاني سنة أول
ة ة ورابع نة ثالث سكن). س ان ال ستويات: مك ة م ه ثالث امعي : (ول كن ج ة، وس ة، ومدين ). قري

  ). إنسانية، وعلمية: (ه مستويانول: والتخصص

  المتغير التابع :ثانيًا

ا       ر عنه ي يعب ة، والت ة الجامع ة لطلب ة الرياض ن ممارس ة ع ة الناتج د االجتماعي الفوائ
  .بالمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة على فقرات االستبانة المعدة لذلك

  
  المعالجات اإلحصائية

تخدم  اناس ات اإلحالباحث ة المعالج ات : صائية التالي سابية واالنحراف طات الح المتوس
  .المعيارية، وتحليل التباين المتعدد، وتحليل التباين الرباعي، واختبار شيفيه للمقارنات البعدية
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  ومناقشة النتائجعرض 

ام                 د أن ق ا، بع ان فيما يلي عرضًا للنتائج التي تم التوصل إليه ات بواسطة       الباحث  بجمع البيان
،  "الفوائد االجتماعية الناتجة عن ممارسة الرياضة لطلبة الجامعة من وجهة نظرهم     "سة  أداة الدرا 

  . الدراسةألسئلةوقام بعرضها وفقًا 

  المتعلقة بالسؤال األولالنتائج  عرض ومناقشةا :أوًال

ة                 ما  " ة نظر طلب شاط الرياضي من وجه ة  الفوائد االجتماعية الناتجة عن ممارسة الن جامع
  ".؟اليرموك

ديرات                إلجابةل ة لتق ات المعياري  عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف
أفراد عينة الدراسة، للفوائد االجتماعية الناتجة عن ممارسة الرياضة لطلبة الجامعة، حيث آانت               

 ).٢(آما هي موضحة في الجدول 

ديرات        ): ٢(جدول   ة لتق ات المعياري د         المتوسطات الحسابية واالنحراف ة الدراسة للفوائ راد عين  أف
 .االجتماعية الناتجة عن ممارسة الرياضة على مجاالت الدراسة مرتبة تنازليًا

  المجال  الرقم
المتوسط 
  *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الرتبة
درجة 
  الفائدة

 آبيرة األولى  ٠.٨٢ ٤.١٢ التفاعل االجتماعي  ٥
 آبيرة ثانيةال  ٠.٥٩ ٤.٠٧ الفوائد االجتماعية الشخصية  ١
 آبيرة الثالثة ٠.٦١ ٤.٠٢ الروابط االجتماعية  ٤
 آبيرة الرابعة ٠.٦٢ ٣.٩٣ الفوائد االجتماعية الثقافية  ٢
 آبيرة الخامسة ٠.٧٤ ٣.٧٥ االنتماء للجامعة  ٣

 آبيرة - ٠.٤٢ ٣.٩٩   الكليةاألداة

  .)٥(الدرجة العظمى من   *

دول  ين الج اعي) ٢(يب ال التفاعل االجتم سابي أن مج ى بمتوسط ح ة األول ل المرتب د احت  ق
، وجاء مجال الفوائد االجتماعية الشخصية في المرتبة الثانية   )٠.٨٢(وانحراف معياري   ) ٤.١٢(

سابي   ط ح اري  ) ٤.٠٧(بمتوس راف معي ي    )٠.٥٩(وانح ة ف اء للجامع ال االنتم اء مج ا ج ، بينم
، وقد بلغ المتوسط الحسابي     )٠.٧٤(وانحراف معياري   ) ٣.٧٥(المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي     

انحراف  ) ٣.٩٩(لتقديرات أفراد عينة الدراسة على درجة الفوائد الناتجة عن ممارسة الرياضة              ب
  .، وهو يقابل التقدير درجة فائدة آبيرة)٠.٤٢(معياري 

ى   سبب ذلك الى الباحثانويعزو   األثر االيجابي الذي تحدثه ممارسة النشاطات الرياضية عل
صعيد ال  ه بكل صدق         ال ى ممارسة األدوار المنوطة ب رد عل درب الف اعي، فهي ت شخصي والجم

داف    داف الشخصية أو األه واء األه شودة، س داف المن ى األه ن أجل الوصول ال وموضوعية م
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اع         صياع إلجم الجماعية، آما تّعود ممارسة النشاطات الرياضية الفرد احترام رأي الجماعة واالن
صلحة   ديم الم ة، وتق ة     الجماع ة الجماع ي بوتق صهار ف صية، واالن صلحة الشخ ى الم ة عل العام

  .والمجتمع

ي     ة آيل ائج دراس ع نت ة م ذه النتيج ت ه د اتفق ه  )  ,٢٠٠٦Chili(وق ى أن ي توصلت إل الت
لألحداث الرياضية تؤدي إلى مخاطبة قضايا اجتماعية، وبناء شبكات اتصال بين األفراد، وتقوي             

  . العمل المجتمعي

ى    ,Scully et. al) 1998(سكولي وآخرون   نتائج دراسة آما واتفقت مع ي توصلت ال  الت
ل  ن التفاع اتج ع وتر الن ف الت ى تخفي أثيرًا عل ا ت ان له ي آ شاط الرياض ي الن شارآة ف أن الم
ى        سيطرة عل ي ال ساعدة ف نفس، والم ن ال ا ع شعور بالرض ادة ال رين، وزي ع اآلخ اعي م االجتم

  .تفاعل االجتماعي بعيد المدى مع اآلخريناالنفعاالت، ورفع درجة االستعداد لل

ة الدراسة                    راد عين ديرات أف ة لتق ات المعياري وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف
  :على فقرات مجاالت الدراسة، حيث آانت على النحو التالي

  مجال الفوائد االجتماعية الشخصية: المجال األول  .أ

ى          تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحر     ة الدراسة، عل افات المعيارية لتقديرات أفراد عين
 ).٣(فقرات هذا المجال، حيث آانت آما هي موضحة في الجدول 

دول  ى    ): ٣(ج ة عل ة الدراس راد عين ديرات أف ة لتق ات المعياري سابية واالنحراف طات الح المتوس
 .مجال الفوائد االجتماعية الشخصية مرتبة تنازليًا

  نص الفقرة  الرقم
ط المتوس
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الفائدة

 آبيرة ٠.٧٦ ٤.٣٥  تطور ثقتي بنفسي  ٤
 آبيرة ٠.٩٧ ٤.١٣  تخفض من إحساسي بالعجز والنقص  ٥
 آبيرة ١.١٠ ٤.٠٦  تعمل على زيادة شعوري بالسعادة  ٣
 آبيرة ٠.٨٦ ٤.٠٥  تساعدني على معرفة ذاتي بطريقة أفضل  ٢
 آبيرة ٠.٧٤ ٣.٧٨  تطوير قدراتي القيادية  ١

 آبيرة ٠.٥٩ ٤.٠٧  المجال آكل

 .)٥(الدرجة العظمى من   *

قد احتلت " تطور ثقتي بنفسي"والتي نصت على ) ٤(أن الفقرة رقم ) ٣(يبين الجدول رقم 
) ٥(، وجاءت الفقرة رقم )٠.٧٦(وانحراف معياري ) ٤.٣٥(المرتبة األولى بمتوسط حسابي 

بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي " لعجز والنقصتخفض من إحساسي با"والتي آان نصها 
تطوير "والتي نصت على ) ١(، بينما احتلت الفقرة رقم )٠.٩٧(وانحراف معياري ) ٤.١٣(



 ١٣٤٧ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ آمال خصاونةنبيل شمروخ، و

 ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وقد بلغ )٠.٧٤(وانحراف معياري ) ٣.٧٨(المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي " قدراتي القيادية
وانحراف معياري ) ٤.٠٧(ل آكل المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على هذا المجا

  .، وهو يقابل التقدير الموافقة بدرجة آبيرة)٠.٥٩(

  جال الفوائد االجتماعية الثقافيةم: المجال الثاني  .ب

ى               ة الدراسة، عل تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عين
 ).٤(ول رقم فقرات هذا المجال، حيث آانت آما هي موضحة في الجد

دول  ى    ): ٤(ج ة عل ة الدراس راد عين ديرات أف ة لتق ات المعياري سابية واالنحراف طات الح المتوس
 .مجال الفوائد االجتماعية الثقافية مرتبة تنازليًا

  نص الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الفائدة

 آبيرة ١.٢٢  ٤.٠١  تحسن من فهمي للثقافات المختلفة  ٧
 آبيرة ٠.٨١ ٤.٠٠  تحسن مقدرتي على العمل مع جماعات مختلفة  ٦
 آبيرة ٠.٨٦ ٣.٩٤  تقلل من رغبتي للتعلم عن الثقافات المتنوعة  ٨
 آبيرة ١.١٢ ٣.٧٦ تخفض من قدرتي على التسامح مع الثقافات األخرى  ٩

 آبيرة ٠.٦٢ ٣.٩٣  المجال آكل

 .)٥(الدرجة العظمى من   *

تحسن من فهمي للثقافات "والتي نصت على ) ٧( أن الفقرة رقم )٤(يبين الجدول رقم 
، )١.٢٢(وانحراف معياري ) ٤.٠١(قد احتلت المرتبة األولى بمتوسط حسابي " المختلفة

" تحسن مقدرتي على العمل مع جماعات مختلفة"والتي آان نصها ) ٦(وجاءت الفقرة رقم 
، بينما احتلت الفقرة رقم )٠.٨١(عياري وانحراف م) ٤.٠٠(بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي 

المرتبة األخيرة " تخفض من قدرتي على التسامح مع الثقافات األخرى"والتي نصت على ) ٩(
، وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد )١.١٢(وانحراف معياري ) ٣.٧٦(بمتوسط حسابي 

 وهو يقابل التقدير الموافقة ،)٠.٦٢(وانحراف معياري ) ٣.٩٣(العينة على هذا المجال آكل 
  .بدرجة آبيرة

  مجال االنتماء للجامعة: ل الثالثالمجا  .ج

ى               ة الدراسة، عل تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عين
  ).٥(فقرات هذا المجال، حيث آانت آما هي موضحة في الجدول 



 ......" نم الفوائد االجتماعية الناتجة عن ممارسة النشاط الرياضي "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٤٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

دول  سابية واالنحرا): ٥(ج طات الح ى   المتوس ة عل ة الدراس راد عين ديرات أف ة لتق ات المعياري ف
 .مجال االنتماء للجامعة مرتبة تنازليًا

المتوسط   نص الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
  الفائدة

 آبيرة ١.١٢ ٣.٩٤  تطور شعوري باالنتماء للجامعة  ١٠
 آبيرة ١.٣٣ ٣.٩١  تحسن من شعوري بالمسؤولية تجاه الجامعة  ١٢
 عن خبراتي داخل بالرضاتقلل من إحساسي   ١١

 آبيرة ١.١٩ ٣.٦٢  الجامعة 

 آبيرة ١.٢٧ ٣.٥٤  تقلل من رغبتي بالمشارآة مع اآلخرين   ١٣
 آبيرة ٠.٧٤ ٣.٧٥  المجال آكل

 .)٥(الدرجة العظمى من   *

تطور شعوري باالنتماء "والتي نصت على ) ١٠(أن الفقرة رقم ) ٥(يبين الجدول 
، )١.١٢(وانحراف معياري ) ٣.٩٤(احتلت المرتبة األولى بمتوسط حسابي قد " للجامعة

" تحسن من شعوري بالمسؤولية تجاه الجامعة"والتي آان نصها ) ١٢(وجاءت الفقرة رقم 
، بينما احتلت الفقرة رقم )١.٣٣(وانحراف معياري ) ٣.٩١(بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي 

المرتبة األخيرة بمتوسط " ي بالمشارآة مع اآلخرينتقلل من رغبت"والتي نصت على ) ١٣(
، وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة )١.٢٧(وانحراف معياري ) 3.54(حسابي 

، وهو يقابل التقدير الموافقة بدرجة )٠.٧٤(وانحراف معياري ) ٣.٧٥(على هذا المجال آكل 
  .آبيرة

  عيةمجال الروابط االجتما: المجال الرابع  .د

ى               ة الدراسة، عل تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عين
 ).٦(فقرات هذا المجال، حيث آانت آما هي موضحة في الجدول 

دول  ى    ): ٦(ج ة عل ة الدراس راد عين ديرات أف ة لتق ات المعياري سابية واالنحراف طات الح المتوس
 .ازليًامجال الروابط االجتماعية مرتبة تن

المتوسط   نص الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الفائدة

 آبيرة ٠.٧٠ ٤.٤٠  تطور من عالقتي االجتماعية   ١٥
 آبيرة ٠.٨٨ ٤.٠٦  تطور من رغبتي بالعمل ضمن فريق   ١٦
 آبيرة ٠.٩١ ٣.٩٥  توفر لي فرص االرتباط مع زمالئي بالفريق   ١٨
 آبيرة ٠.٨٧ ٣.٨٧  والدعم االجتماعي تحسن من شعوري بالروابط   ١٧
 آبيرة ١.٢١ ٣.٨٤  تخفض من شعوري بالعزلة االجتماعية  ١٤

 آبيرة ٠.٦١ ٤.٠٢  المجال آكل
 .)٥(الدرجة العظمى من   *



 ١٣٤٩ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ آمال خصاونةنبيل شمروخ، و

 ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد " تطور من عالقتي االجتماعية"والتي نصت على ) ١٥(أن الفقرة رقم ) ٦(يبين الجدول 
، وجاءت الفقرة رقم )٠.٧٠(وانحراف معياري ) ٤.٤٠(احتلت المرتبة األولى بمتوسط حسابي 

بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي " تطور من رغبتي بالعمل ضمن فريق"والتي آان نصها ) ١٦(
تخفض "والتي نصت على ) ١٤(، بينما احتلت الفقرة رقم )٠.٨٨(وانحراف معياري ) ٤.٠٦(

وانحراف معياري ) ٣.٨٤( حسابي المرتبة األخيرة بمتوسط" من شعوري بالعزلة االجتماعية
) ٤.٠٢(، وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على هذا المجال آكل )١.٢١(

  .، وهو يقابل التقدير الموافقة بدرجة آبيرة)٠.٦١(وانحراف معياري 

  مجال التفاعل االجتماعي:  الخامسالمجال  .هـ

ى         تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم      ة الدراسة، عل عيارية لتقديرات أفراد عين
 ).٧(فقرات هذا المجال، حيث آانت آما هي موضحة في الجدول 

دول  ى    ): ٧(ج ة عل ة الدراس راد عين ديرات أف ة لتق ات المعياري سابية واالنحراف طات الح المتوس
  .مجال التفاعل االجتماعي مرتبة تنازليًا

  نص الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

ف االنحرا
  المعياري

درجة 
  الفائدة

 آبيرة ١.٠٩ ٤.٢٨  تساعدني على تنظيم وقتي بطريقة أفضل  ٢٢
 آبيرة ١.٠٣ ٤.١٤   باآلخرينتقلل من درجة ارتباطي   ٢٠
 آبيرة ٠.٩٠ ٤.٠٥  تقلل من ثقتي بزمالئي   ١٩
تقلل من رغبتي ببذل أقصى مجهود أثناء أدائي   ٢١

  لدوري 
 آبيرة ١.١٨ ٤.٠٢

 آبيرة ٠.٨٢ ٤.١٢  المجال آكل

 .)٥(الدرجة العظمى من   *

تساعدني على تنظيم وقتي "والتي نصت على ) ٢٢(الفقرة رقم أن ) ٧(يبين الجدول 
، )١.٠٩(وانحراف معياري ) ٤.٢٨(قد احتلت المرتبة األولى بمتوسط حسابي " بطريقة أفضل

بالمرتبة الثانية " ينباآلخرتقلل من درجة ارتباطي "والتي آان نصها ) ٢٠(وجاءت الفقرة رقم 
والتي نصت ) ٢١(، بينما احتلت الفقرة رقم )١.٠٣( وانحراف معياري) ٤.١٤(بمتوسط حسابي 

المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي " تقلل من رغبتي ببذل أقصى مجهود أثناء أدائي لدوري"على 
عينة على هذا ، وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد ال)١.١٨(وانحراف معياري ) ٤.٠٢(

  .، وهو يقابل التقدير الموافقة بدرجة آبيرة)٠.٨٢(وانحراف معياري ) ٤.١٢(المجال آكل 



 ......" نم الفوائد االجتماعية الناتجة عن ممارسة النشاط الرياضي "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٥٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

   النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني عرض ومناقشة:ًاثاني

ن       " ة ع ة الناتج د االجتماعي صائية للفوائ ة إح روق ذات دالل د ف ل توج شاط  ه ة الن ممارس
ان        رموكجامعة الي الرياضي من وجهة نظر طلبة       ، تبعًا لالختالف الجنس، والسنة الدراسية، ومك

  ".السكن، والتخصص؟

ديرات                 ة لتق ات المعياري لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف
ة                   ة من وجه ة الجامع  نظرهم، أفراد العينة للفوائد االجتماعية الناتجة عن ممارسة الرياضة لطلب

  :، حيث آانت على النحو التاليحسب متغيرات الدراسة

  حسب متغير الجنس  .أ

د                 ): ٨(جدول   ة الدراسة للفوائ راد عين ديرات أف ة لتق ات المعياري المتوسطات الحسابية واالنحراف
  .االجتماعية الناتجة عن ممارسة الرياضة لطلبة الجامعة من وجهة نظرهم حسب متغير الجنس

  أنثى  ذآر
المتوسط   المجال

  الحسابي
راف االنح

  المعياري
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 ٠.٩٥ ٣.٩٨ ٠.٥٨ ٤.١٧  التفاعل االجتماعي
 ٠.٥٧ ٣.٧٦ ٠.٦٦ ٣.٩٩  الفوائد االجتماعية الشخصية

 ٠.٧٥ ٣.٧٢ ٠.٧٣ ٣.٧٥  الروابط االجتماعية
 ٠.٥٧ ٣.٨٦ ٠.٦٤ ٤.٠٨  الفوائد االجتماعية الثقافية

 ٠.٨٧ ٤.٠٩ ٠.٧٥ ٤.١٥  االنتماء للجامعة
 ٠.٤٢ ٣.٩٨ ٠.٤١ ٣.٩٩  األداة آكل

  حسب متغير السنة الدراسية  .ب

د                 ): ٩(جدول   ة الدراسة للفوائ راد عين ديرات أف ة لتق ات المعياري المتوسطات الحسابية واالنحراف
سنة                        ر ال ة نظرهم حسب متغي ة من وجه ة الجامع االجتماعية الناتجة عن ممارسة الرياضة لطلب

  .الدراسية

  سنة ثالثة ورابعة  ولى وثانيةسنة أ
المتوسط   المجال

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 ٠.٥٧ ٣.٨٦ ٠.٥٢ ٤.٠٤  التفاعل االجتماعي
 ٠.٦٣ ٣.٩٩ ٠.٤٩ ٤.٠٣  الفوائد االجتماعية الشخصية

 ٠.٦٦ ٣.٦٣ ٠.٧٢ ٣.٧٩  الروابط االجتماعية
 ٠.٦٠ ٣.٨١ ٠.٦١ ٤.٠٢  الفوائد االجتماعية الثقافية

 ٠.٥٧ ٣.٩٤ ٠.٥٢ ٤.١٢  االنتماء للجامعة
 ٠.٣٨ ٣.٨٧ ٠.٤٣ ٣.٩٩  األداة آكل



 ١٣٥١ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ آمال خصاونةنبيل شمروخ، و

 ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حسب متغير مكان السكن  .ج

د             ): ١٠(جدول   ة الدراسة للفوائ راد عين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أف
ة من             ة الجامع ان           االجتماعية الناتجة عن ممارسة الرياضة لطلب ر مك ة نظرهم حسب متغي  وجه

  .السكن

  سكن جامعي  مدينة  قرية
المتوسط   المجال

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 ٠.٨٢ ٤.٠٩ ٠.٥٩ ٤.٠٢ ٠.٤٤ ٤.١٥  التفاعل االجتماعي
الفوائد االجتماعية 

 ٠.٧٨ ٤.٠٣ ٠.٦٦ ٣.٩٤ ٠.٤٣ ٣.٨٨  الشخصية

الروابط 
 ٠.٩٤ ٣.٩٦ ٠.٧٤ ٣.٧١ ٠.٦٣ ٣.٨٠  االجتماعية

الفوائد االجتماعية 
 ٠.٦٨ ٤.٠٤ ٠.٥٧ ٣.٨٦ ٠.٥٤ ٣.٧٩  الثقافية

 ٠.٤٧ ٤.٥٨ ٠.٩٣ ٤.٠٦ ٠.٦٧ ٤.٠٢  االنتماء للجامعة
 ٠.٥٣ ٤.١٨ ٠.٤١ ٣.٨١ ٠.٣٦ ٣.٩٣  األداة آكل

  :حسب متغير التخصص  .د

د             المتوسط): ١١(جدول   ة الدراسة للفوائ راد عين ات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أف
ر   سب متغي رهم ح ة نظ ن وجه ة م ة الجامع ة لطلب ة الرياض ن ممارس ة ع ة الناتج االجتماعي

  .التخصص

  علمية  إنسانية
المتوسط   المجال

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 ٠.٤٣ ٣.٩٤ ٠.٦١ ٤.٣٥  جتماعيالتفاعل اال
 ٠.٤٥ ٣.٨٢ ٠.٦٨ ٤.٠٧  الفوائد االجتماعية الشخصية

 ٠.٧٤ ٣.٦٥ ٠.٧٤ ٣.٨٤  الروابط االجتماعية
 ٠.٦٠ ٣.٩١ ٠.٦١ ٤.١٤  الفوائد االجتماعية الثقافية

 ٠.٨٥ ٤.١٢ ٠.٧٩ ٤.٠٨  االنتماء للجامعة
 ٠.٣١ ٣.٩٥ ٠.٤٦ ٤.١٣  األداة آكل
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية ) ١١ ،١٠ ،٩ ،٨(يتبين من الجداول 
لتقديرات أفراد عينة الدراسة، على مجاالت الدراسة، حسب متغيراتها، ولمعرفة مستويات 

  .يبين ذلك) ١٢(الداللة اإلحصائية لتلك الفروق تم استخدام تحليل التباين المتعدد، والجدول 

ة     نتائج تحليل التباين المتعدد): ١٢(جدول   راد عين ديرات أف  للفروق بين المتوسطات الحسابية لتق
  .الدراسة على مجاالت الدراسة حسب متغيرات الدراسة

  المجاالتالمتغيرات
مجموع 
 المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

  قيمة ف
الداللة 
اإلحصائية

الفوائد االجتماعية 
 الشخصية

٠.٠٤٦  ٣.٩٨٥  ١.٢١١  ١  ١.٢١١*  

  *٠.٠٠٠  ٢٨.١٨٨ ١٠.٠٨٤  ١  ١٠.٠٨٤الفوائد االجتماعية الثقافية
  ٠.٨٩٤  ٠.٠١٨  ٠.٠١٠  ١  ٠.٠١٠ االنتماء للجامعة

  *٠.٠٠٠  ١٢.٧٦٩  ٤.٢٢٣  ١  ٤.٢٢٣ الروابط االجتماعية
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  ٠.٢٢١  ١.٤٩٧  ٠.٩١٤  ١  ٠.٩١٤ التفاعل االجتماعي
اعية الفوائد االجتم
 الشخصية

٠.٠٠٢  ٩.٧٠٠  ٢.٩٤٨  ١  ٢.٩٤٨*  

  ٠.١٦٩  ١.٨٩٤  ٠.٦٧٨  ١  ٠.٦٧٨الفوائد االجتماعية الثقافية
  *٠.٠٠٠  ١٩.٥٩٨ ١٠.٤٥٩  ١  ١٠.٤٥٩ االنتماء للجامعة

  *٠.٠٠٩  ٦.٧٧٤  ٢.٢٤٠  ١  ٢.٢٤٠ الروابط االجتماعية
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  *٠.٠٠٠  ٢١.٠٦٩ ١٢.٨٦١  ١  ١٢.٨٦١ التفاعل االجتماعي
الفوائد االجتماعية 

 الشخصية
٠.٠٨٠  ٢.٥٣٣  ٠.٧٧٠  ٢  ١.٥٤٠  

  *٠.٠٠٠  ٩.٩٨٧  ٣.٥٧٣  ٢  ٧.١٤٦الفوائد االجتماعية الثقافية
  ٠.٠٦٤  ٢.٧٥٢  ١.٤٦٩  ٢  ٢.٩٣٧ االنتماء للجامعة

  *٠.٠٠٠  ٤٧.٠١٨ ١٥.٥٤٧  ٢  ٣١.٠٩٥ الروابط االجتماعية
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  *٠.٠٠٠  ١٩.٣٥٤ ١١.٨١٤  ٢  ٢٣.٦٢٧ التفاعل االجتماعي
الفوائد االجتماعية 

 الشخصية
٠.٠٠٠  ٩٤.٦٨٦ ٢٨.٧٨١  ١  ٢٨.٧٨١*  

  *٠.٠٠٠  ٣٨.٦١٨ ١٣.٨١٥  ١  ١٣.٨١٥الفوائد االجتماعية الثقافية
  ٠.١٧٥  ١.٨٤٢  ٠.٩٨٣  ١  ٠.٩٨٣ االنتماء للجامعة

  *٠.٠٢٢  ٥.٢٥٩  ١.٧٣٩  ١  ١.٧٣٩ الروابط االجتماعية
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 * ٠.٠٠١  ١١.٧٥٦  ٧.١٧٦  ١  ٧.١٧٦ التفاعل االجتماعي



 ١٣٥٣ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ آمال خصاونةنبيل شمروخ، و

 ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٢(تابع جدول رقم ... 

  المجاالتالمتغيرات
مجموع 
 المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

  قيمة ف
الداللة 
اإلحصائية

الفوائد االجتماعية 
 الشخصية

٠.٣٠٤  ٩٨٠  ٢٩٧.٨٨٠  

  ٠.٣٥٨  ٩٨٠  ٣٥٠.٥٩٤الفوائد االجتماعية الثقافية
  ٠.٥٣٤  ٩٨٠  ٥٢٢.٩٩١ االنتماء للجامعة

  ٠.٣٣١  ٩٨٠  ٣٢٤.٠٦٠ الروابط االجتماعية

طأ
لخ
ا

  

  ٠.٦١٠  ٩٨٠  ٥٩٨.٢٠٩ التفاعل االجتماعي

 

الفوائد االجتماعية 
 الشخصية

١٦٧٠٥.١٢٠٩٨٥  

  ١٥٥٩٩.٤٣٨٩٨٥الفوائد االجتماعية الثقافية
  ١٤٤٠٩.٨٧٥٩٨٥ االنتماء للجامعة

  ١٦٣٣٠.٣٢٠٩٨٥ الروابط االجتماعية

ي
كل
ال

  

  ١٧٤٠٣.٦٨٨٩٨٥ التفاعل االجتماعي

 

  .)٠.٠٥=(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   *

  ):١٢(يبين الجدول 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة، عند  :أوًال
اعل االجتماعي تعزى لمتغير الجنس، بينما آانت هناك فروق مجال االنتماء للجامعة، ومجال التف

 .  ذات داللة إحصائية عند بقية المجاالت، وذلك لصالح تقديرات الذآور

زو  انويع ىالباحث ك ال شاطات واألحداث  سبب ذل ي الن ذآور ف ة ال شارآة الطلب م م  أن حج
إحجام الكثير من الطالبات    الرياضية أآبر من حجم مشارآات الطالبات، وقد يرجع سبب ذلك الى            

ة   تلك األنشطةمن المشارآة في   ة أو الديني  ألسباب ذاتية قد ترجع الى منظومة المعتقدات األخالقي
ة نظرهن     ة                      ،من وجه ة جامعي شطة الرياضية وخاصة في بيئ اة لألن دعم ممارسة الفت  والتي ال ت

   .تتصف باالختالط بالذآور

ى      )١٩٩٦(حسين  ة  وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراس       روق في       التي توصلت إل وجود ف
  . اتجاهات الطلبة نحو النشاط الرياضي تعزى لمتغير الجنس ولصالح تقديرات الذآور

ى    )Artinker, 2002(ارتنجر  مع نتائج دراسة  هذه النتيجة ت اختلف وقد  ي توصلت ال  الت
ان ويعزو   تقدير الفوائد لدى اإلناث اآثر من الذآور،    أن   ى اختالف       الباحث ذا االختالف ال سبب ه

 )Artinker, 2002(طبيعة المجتمعين الذين تم فيهما الدراستين، ففي حين تمت دراسة ارتنجر   
  .في أمريكا، تمت هذه الدراسة في األردن
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة، عند : ثانيًا
الثقافية، تعزى لمتغير المستوى الدراسي، بينما آانت هناك فروق ذات مجال الفوائد االجتماعية 

 .  داللة إحصائية عند بقية المجاالت، وذلك لصالح تقديرات سنة أولى وثانية

النشغال طلبة المستويين الثالثة والرابعة في دراستهم، حيث  سبب ذلك الباحثانويعزو 
زيد من الوقت والدراسة، بعكس طلبة المستويين يكونوا على أبواب التخرج، وهم بحاجة الى الم

األولى والثانية، الذين يكونوا في بدايات دراستهم الجامعية، ومندفعين للتمتع باألنشطة الجامعية 
  .على جميع مستوياتها

ائج دراسة         ذه النتيجة مع نت د اتفقت ه ى    )Artinker, 2002(ارتنجر  وق ي توصلت إل  الت
فادة من ممارسة النشاط الرياضي تعزى لمتغير المستوى الدراسي          فروق بين درجة االست    وجود  

ة             ة والرابع ة والثالث ائج         .لصالح طلبة السنة األولى مقارنة بطلبة السنوات الثاني ا واتفقت مع نت  آم
  .لنفس النتيجة توصلت التي) ١٩٩٦(حسين دراسة 

راد        :ثالثًا ديرات أف د    عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تق ة الدراسة، عن  عين
ا                   سكن، بينم ان ال ر مك ة، تعزى لمتغي مجال الفوائد االجتماعية الشخصية، ومجال االنتماء للجامع
م      روق ت ك الف صادر تل د م االت، ولتحدي ة المج د بقي صائية عن ة إح روق ذات دالل اك ف ت هن آان

 ).١٣(آما هو موضح في جدول ) Scheffe(استخدام اختبار شيفيه 

دول  يفيه نت): ١٣(ج ار ش ى  ) Scheffe(ائج اختب ة عل ة الدراس راد عين ديرات أف ين تق روق ب للف
مجاالت  الفوائد االجتماعية الثقافية والروابط االجتماعية والتفاعل االجتماعي حسب متغير مكان            

  .السكن

  مدينة  قرية
سكن 
  جامعي

  مكان السكن

٣.٨٨ ٣.٩٤ ٤.٠٣ 
المتوسط 
  الحسابي

  
  المجال

  سكن جامعي ٣.٨٨  ٠.٠٦ *٠.١٥
 مدينة ٣.٩٤    *٠.٠٩
 قرية ٤.٠٣    

الفوائد 
االجتماعية 
 الشخصية

  مدينة  قرية
سكن 
  جامعي

  مكان السكن

٣.٨٠ ٣.٧١ ٣.٩٦ 
المتوسط 
  الحسابي

  
  المجال

  سكن جامعي ٣.٨٠  ٠.٠٩ *٠.١٦
 مدينة ٣.٧١    *٠.٢٥
 قرية ٣.٩٦    

الروابط 
 االجتماعية
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 )١٣(تابع جدول رقم ... 

  مدينة  قرية
سكن 
  جامعي

  مكان السكن

٣.٧٩ ٣.٨٦ ٤.٠٤ 
المتوسط 
  الحسابي

  
  المجال

  سكن جامعي ٣.٧٩   ٠.٠٧ *٠.٢٥
 مدينة ٣.٨٦    *٠.١٨
 قرية ٤.٠٤    

الفوائد 
االجتماعية 
 الثقافية

  .)٠.٠٥= α(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   *

اللة إحصائية بين متوسط تقديرات ذوي مكان أن هناك فروقًا ذات د) ١٣(يبين الجدول رقم 
من جهة ) قرية(من جهة، ومتوسط تقديرات ذوي مكان السكن ) سكن جامعي، ومدينة(السكن 

، وذلك عند )قرية(ثانية، تعزى لمتغير مكان السكن وذلك لصالح تقديرات ذوي مكان السكن 
  .جميع مجاالت المقارنة

باألنشطة الجامعية، ) قرية(لطلبة ذوي مكان السكن انشغاف ا  سبب ذلك الىالباحثانويعزو 
  .  لعدم توافرها في القرية، وحبهم الكبير لممارستها، واالنغماس في الحياة الجامعية

وجود فروق  التي توصلت إلى ) ١٩٩٦(حسين وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
  . )قرية(تعزى لمتغير مكان السكن، لصالح تقديرات ذوي مكان السكن 

التي توصلت الى ) Artinker, 2002(ارتنجر مع نتائج دراسة وقد اختلفت هذه النتيجة  
وجود فروق تعزى لمتغير مكان السكن لصالح الطالب الذين يعيشون داخل وقريب من الجامعة، 

 الى اختالف طبيعة البيئات التي تمت وقد يعزى ذلك. عن الذين يسكنون أماآن بعيدة عن الجامعة
 ,Artinker(ارتنجر ، بينما تمت دراسة األردنيةيها الدراستين، فقد تمت هذه الدراسة في البيئة ف

  . في البيئة األمريكية)2002

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة، عند : رابعًا
 فروق ذات داللة إحصائية عند مجال االنتماء للجامعة، تعزى لمتغير الكلية، بينما آانت هناك

 .  بقية المجاالت، وذلك لصالح تقديرات طلبة الكليات اإلنسانية

 سبب ذلك الى انشغال طلبة الكليات العلمية في دراساتهم والتي تتطلب الباحثانويعزو 
الذين ، بعكس طلبة الدراسات اإلنسانية، قضاء ساعات طويلة في دراساتهم أو المختبرات العلمية

  .ون لديهم الوقت الطويل لممارسة النشاطات الرياضيةيك

ائج دراسة حسين  ع نت ذه النتيجة م د اتفقت ه روق ) ١٩٩٦(وق ى وجود ف ي توصلت ال الت
  .لمتغير الكلية، وذلك لصالح تقديرات طلبة الكليات اإلنسانيةتعزى 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

ة الدراسة على آما تم إجراء اختبار تحليل التباين الرباعي للفروق بين تقديرات أفراد عين
  ).١٤(األداة الكلية حسب متغيرات الدراسة، حيث آانت النتائج، آما هي موضحة في الجدول 

دول ى    ): ١٤( ج ة عل ة الدراس راد عين ديرات أف ين تق روق ب اعي للف اين الرب ل التب ار تحلي اختب
  .ستبانة آكل حسب متغيرات الدراسةاال

  المتغيرات
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
الداللة 
  اإلحصائية

  ٠.١٤٠  ٢.١٧٩  ٠.٣٦٣  ١  ٠.٣٦٣ الجنس
  *٠.٠٠٠  ١٩.٨٨٢  ٣.٣١٥  ١  ٣.٣١٥ المستوى الدراسي

  *٠.٠٠٠  ٩.٧٢١  ١.٦٢١  ٢  ٣.٢٤٢ مكان السكن
  *٠.٠٠٠  ١٣.٩٩٣  ٢.٣٣٣  ١  ٢.٣٣٣ الكلية
    ٠.١٦٧  ٩٨٠  ١٦٣.٤١٠ الخطأ

    ١٥٨٤٠.٠٧٠٩٨٥ الكلي

  .)٠.٠٥ = α(عند مستوى الداللة ذات داللة إحصائية   *

  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية ) ١٤(يبين الجدول 
)α =بينما آانت هناك فروق دالة . بين تقديرات أفراد عينة الدراسة عند متغير الجنس) ٠.٠٥

ة، آما آانت هناك إحصائيًا عند متغير المستوى الدراسي لصالح تقديرات طلبة سنة أولى وثاني
 فروق دالة طلبة الكليات اإلنسانية، وهناكفروق دالة إحصائيًا عند متغير الكلية لصالح تقديرات 

إحصائيًا عند متغير مكان السكن، ولتحديد مصادر تلك الفروق تم استخدام اختبار شيفيه 
)Scheffe ( آما هو موضح في جدول)١٥.( 

دول  يفيه ): ١٥(ج ار ش ائج اختب ى  ) Scheffe(نت ة عل ة الدراس راد عين ديرات أف ين تق روق ب للف
  .االستبانة الكلية حسب متغير مكان السكن

  مكان السكن  سكن جامعي  مدينة  قرية
    المتوسط الحسابي ٣.٩٣ ٣.٨١ ٤.١٨
  سكن جامعي ٣.٩٣  ٠.١٢ *٠.٢٥
 مدينة ٣.٨١    *٠.٣٧
 قرية ٤.١٨    

  .)٠.٠٥ = α(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   *

أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات ذوي مكان ) ١٥(يبين الجدول 
من جهة ) قرية(من جهة، ومتوسط تقديرات ذوي مكان السكن ) سكن جامعي، ومدينة(السكن 

  .عند االستبانة الكلية) قرية(ثانية، وذلك لصالح تقديرات ذوي مكان السكن 
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  االستنتاجات

ب ممار  .١ رد     تلع ى الف ة عل د االجتماعي ة الفوائ ي تنمي زًا ف ي دورًا ممي شاط الرياض ة الن س
  .والجماعة مما يؤدي إلى تماسك أآبر بين طلبة الجامعة

ذي                   .٢ ل المدى وال اعي طوي تعتبر ممارسة النشاط الرياضي وسيلة من وسائل التفاعل االجتم
 .قد ينعكس على الطلبة حتى بعد التخرج

 .على الممارس مثل التدريب على القيادة والتبعية واحترام الذاتهناك فوائد شخصية تعود  .٣

دارك    .٤ ن م ع م ا يوس ددة مم ات المتع ين الثقاف ضمن التواصل ب شاط الرياضي ت ة الن ممارس
 .الطلبة

  .تبدو العالقات االجتماعية لدى طلبة الكليات اإلنسانية أفضل منها لدى طلبة الكليات العلمية .٥
  

  التوصيات

  :التي تم التوصل إليها، فإن الدراسة توصي بما يليفي ضوء النتائج 

 لتفريغ الطاقات الكامنة جامعة اليرموكإيالء المزيد من االهتمام بالنشاطات الرياضية في  .١
 .لدى الطلبة بصورة ايجابية مثمرة

  .فتح باب المشارآة لطلبة الجامعة في األنشطة الرياضية دون شروط أو قيود .٢

 طلبة آليات التربية الرياضية استنتاجاتت للمقارنة بين إجراء المزيد من الدراسا .٣
  . آليات أخرىواستنتاجات

  
   العربية واألجنبيةالمراجع

  وض اهللا واد ع سين، ج و     ") ١٩٩٦ (.ح سطين نح ي فل ة ف ات الطلب ة التجاه ة تحليلي دراس
  .٧٥.  عمان.رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية. "النشاط الرياضي

  ة          " .)١٩٨٠ (.مد خير مامسر، مح دراسات تحليلية لسمات شخصية شباب الجامعات العربي
دة  ساعات المعتم ام ال ة لنظ شورة ."المطبق ر من وراه غي الة دآت ة  .  رس ة، جامع ة التربي آلي
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