
دوافع المشاركة في األنشطة الرياضية التنافسية لبعض األلعاب 
الجماعية عند طلبة جامعة عمان األهلية

Participation Motives among Students of Al - Ahliyya Amman 
University in Competitive Sport  Activities for some of the 

Group Games 

الكلمات المفتاحية: دوافع، البرامج الرياضية التنافسية، األلعاب الجماعية.

د.محمد خليفة مبيضين
كليـة اآلداب والعلوم
جامعة عمان األهلية

تاريخ القبول: 2015/10/25تاريخ االستالم: 2014/9/3

ماعية عند طلبة جامعة  لعاب الج
أ
التنافسية لل ضية  نشطة الر�اي

أ
اي ال

ف
هدفت هذه الدراسة التعرف إىل دوافع املشاركة �

ة. وتكونت عينة الدراسة من 100  �ج نس واللعبة واملمارسة وسنوات الف  ملتغ�اي الج
ً
اي هذه الدوافع تبعا

ف
هلية، ومعرفة الفروق �

أ
معان ال

ة،  اي ألعاب كرة القدم والسلة والطا�أ
ف

امعة � ف بدوري لكيات الج يقة العشوائية من الطلبة املشارك�اي لطر طالب وطالبة �ة اختيارمه �ج

ثل 
ة
، و� اي والنفساي

عاي والشخصاي والف�ف
: الج�ة الت هاي بعة مج و�ة استخدام مقياس جل )Gill – 1983( للدافعية، املكون من أر

ف  ليل التبا�اي
ة

ية واختبار »ت« واختبار � رافات املعيار
ف

30 فقرة. ولتحقيق أهداف الدراسة �ة استخدام املتوسطات السابية وال�

حادي.
أ
ال

الت املقياس، وإىل عدم  يع مج اي �ج
ف

ضية التنافسية مرتفعة � امج الر�اي اي ال�ج
ف

ج الدراسة إىل أن دوافع املشاركة �
أ

وأشارت نتا�

 ، ، والشخصاي عاي
: الج�ة الت، هاي اي ثلثة مج

ف
ة � �ج  ملتغ�اي الف

ً
نس واللعبة، وإىل وجود فروق تبعا ي الج  ملتغ�اي

ً
اي الدوافع تبعا

ف
وجود فروق �

ك�رث من 5 سنوات. ة أ �ج اي لصاحل الف
والف�ف

dr.mbaydeen@yahoo.com



This study aims to introduce motives behind the participation of students from Al-Ahliyya Amman 
University in competitive sport activities/programmes for group games. The study also points out the 
differences in motives relative to variables such as gender, games, practices, and years of experience. 
The study sample is conducted on one-hundred male and female students selected randomly from those 
students who have participated in football games and basket games for the league of the University 
Faculties. Gill-1983 is utilized for measurement of motives. Gill-1983 consists of four fields: the social, the 
personal, the technical, and the psychological. They are all presented in paragraph 30. For the purpose 
of the study, arithmetic averages, standard deviations, T test, and the test of one-way analysis of variance 
are all used. 

The study concludes that the motives behind participation in competitive athletic programmes are 
significantly important in all components of measurements. It also indicates that there are no differences in 
motives relative to sex and type of games while there are significant differences in motives relative to more 
than five years of experience in three fields namely, the social, the personal, and the technical.

Keywords: motives; competitive sport programs; group games.

من  الريا�ضية  الأن�ضطة  ممار�ضة  اأهمية   تربز 
التي  الكثرية  والأبحاث  الدرا�ضات  ت�ؤكده  ما  خالل 
اإىل  الدرا�ضات  ت�ضري هذه  الأمر، حيث  تناولت هذا 
بالن�ضبة  والأداء  ال�ضل�ك  بني  وثيق  ارتباط  وج�د 
و�ضحته  اجل�ضم  �ضالمة  ك�ن  من  انطالقًا  للفرد 
والنف�س  العقل  اإىل ت�فري �ضالمة  يق�د  ق�يًا  مدخاًل 

و�ضحتيهما.
Motiv a الدافعية  م��ض�ع  )ككت�ضب 
tion( اهتمامًا  متميزًا من   املعنيني بدرا�ضة الإن�ضان 
واملتعاملني معه؛ وذلك لرتباط �ضل�ك الفرد بدوافع 
نح�  واحد  اآن  يف  وت�جهه  وحتركه  تثريه  متعددة 
الدافعية  م��ض�ع  ا�ضتخدم  لذلك  اجتاهات حمددة،؛ 
للتنب�ؤبه  حماولة  يف  الإن�ضاين  ال�ضل�ك  لتف�ضري 

والتحكم فيه.
الب�رشي  ال�ضل�ك  دوافع  اكت�ضبت  وقد 
الأ�ض�س  متثل  لأنها  نظرًا  النف�س  علم  يف  اأهميتها 
العامل  مع  التكيف  وطرق  التعلم  لعملية  العامة 
وعلى  النف�ضية،  لل�ضحة  الأوىل  والأ�ض�س  اخلارجي 
التنظيم  يت�قف  واإ�ضباعها  الدوافع  هذه  تنظيم  مدى 
النف�س  علماء  جعل  الذي  الأمر  لل�ضخ�ضية،  العام 

بد  ل  اإذ  ال�ضل�ك،  ودوافع  ال�ضخ�ضية  بني  ي�حدون 
من وج�د حافز اأو دافع له، والدافع اأو احلافز ه� اأي 
عامل داخلي يف الكائن احلي يدفعه اإىل عمل معني، 
وال�ضتمرار يف هذا العمل مدة معينة من الزمن حتى 
ي�ضبع هذا الدافع، فنحن نالحظ اأن الكائن احلي اإذا 
ظل  طعامه  على  عرث  فاإذا  الطعام،  عن  بحث  جاع 
ياأكل حتى ي�ضبع، فال�ضع�ر باجل�ع دفع الكائن احلي 
نف�ضه جعله  احلافز  اأن  كما  الطعام،  البحث عن  اإىل 
منه،  حاجته  ي�ضبع  حتى  الأكل  عملية  يف  ي�ضتمر 
هي  ودوافعه  احلي  الكائن  حاجات  اأن  ذلك  ومعنى 

نقطة البدء يف ال�ضل�ك .
الريا�ضة  يف  الدافعية  م��ض�ع  احتل  وقد 
�ض�اء  والبحث  الدرا�ضة  متقدمه يف جمالت  مكانه 
النف�س  علم  اأو  املناف�ضات  �ضيك�ل�جية  جمال  يف 
الريا�ضية  املمار�ضة  مفتاح  والدافعية هي  الريا�ضي، 
على خمتلف م�ضت�ياتها، كما اأنها املتغري الأكرث اأهمية 
الإجنازات  لتحقيق  الريا�ضي  �ضل�ك  يحرك  الذي 
دورًا  تلعب  فالدافعية  والعاملية،  الدولية  الريا�ضية 
الريا�ضي  اأداء  م�ضت�ى  حتديد  يف  وبارزًا  مهمًا 
للمهارات احلركية املختلفة، كما تبني لنا ملاذا ي�ضلك 



ب�ضل�كات  تتحكم  وهي  معينًا،  �ضل�كًا  الريا�ضي 
وتعرف  الريا�ضة،  جمال  يف  عديدة  وم�ض�ؤوليات 
الدافعية اأنها »حالة داخلية يف الفرد ت�ضتثري �ضل�كه 
نح�  وت�جيهه  ال�ضل�ك  هذا  ا�ضتمرار  على  وتعمل 
حتقيق هدف معني« )الزي�د واآخرون:1999،�س57(.

المفاهيم والمصطلحات:

املحركة  الع�امل  »جمم�عة  اأنها  عرفت  الدافعية: 

التفاعل  اإىل عملية  وتدفعه  الفرد  �ضل�ك  التي حتدد 
للمالحظة  قاباًل  �ضل�كًا  لي�ضت  وهي  املجتمع،  يف 
بطريقة مبا�رشة، اإمنا ي�ضتدل عليها من �ضل�ك الأفراد 
ي�ضتجيب�ن  ل  الأفراد  لأن  املختلفة؛  امل�اقف  يف 
للم�اقف املختلفة بالطريقة نف�ضها. اإن معرفة اأوقات 
الفراغ عند ال�ضباب اجلامعي يقت�ضي معرفة ما هي 
فالأن�ضطة  الأوقات.  تلك  يف  متار�س  التي  الأن�ضطة 
اإما اأن تك�ن اإيجابية، مثل: اغتنام ال�قت يف القراءة 
اغتنامه يف ممار�ضة ن�ع  اأو  العلمية  الكتب  ومطالعة 
من اأن�اع الرتويح امل�رشوع اأو رمبا تك�ن يف ممار�ضة 
البدنية التي تع�د بفائدة  اأن�اع الريا�ضات  ن�ع من 
لبع�س  ممار�ضات  اأي�ضا  هناك  ولكن  اجل�ضم،  على 
بع�س  قبل  من  متار�س  قد  التي  ال�ضلبية  الأن�ضطة 
الفراغ  وقت  ل�ج�د  حتمية  كنتيجة  الأ�ضخا�س 
"الطاقة  اأنها  عرفت  كما  �س13(.  ")راجح:1979، 
احلي�ية الكامنة اأو ال�ضتعداد الف�ضي�ل�جي النف�ضي  
ل  مت�ا�ضاًل  م�ضتمرًا  �ضل�كًا  الفرد  يف  يثري  الذي 
كان  �ض�اء  املحددة  اأهدافه  اإىل  ي�ضل  حتى  ينتهي 
ل  خفيًا  اأو  م�ضاهدته  ميكن  ظاهرًا  ال�ضل�ك  ذلك 
ميكن م�ضاهدته ومالحظته ")باقر وحمزة 1984، �س     
135(. ومن تعريفاتها كذلك: »حالة داخلية ج�ضمية 
ظروف  يف  معني  �ضل�ك  نح�  الفرد  تدفع  نف�ضية  اأو 
اأو هدف حمدد،  اإ�ضباع حاجة  نح�  وت�جهه  معينة، 
اأي اإنها ق�ة حمركة من�ضطة وم�جهة يف وقت واحد، 
الهدف  ويحقق  وي�جه  وين�ضط  يحرك  فالدافع  اإذن 
وي�ؤدي لل�ضع�ر بالرتياح« )يا�ضني ،2008، �س 10(.
الريا�ضة،  اأ�ضكال  من  �ضكل  التنافسية:  األلعاب 

م�ضابقاتها  ولها  ريا�ضيا،  املتف�قني  على  تقت�رش 

وق�انينها )مبي�ضني واآخرون،2012‘�س، 13(.
الدراسات السابقة:

a اأجرى عبد احلافظ )2008( درا�ضة بهدف معرفة اأهم 
دوافع ممار�ضة الن�ضاط الريا�ضي عند مرتادي مدينة 
احل�ضني لل�ضباب ومعرفة الفروق يف هذه الدوافع تبعا 
وعدد  والعمر  الأكادميي  وامل�ؤهل  اجلن�س  ملتغريات: 
الدخل  وم�ضت�ى  الريا�ضي  الن�ضاط  ممار�ضة  مرات 
ال�ضهري. ومت اختيار عينة الدرا�ضة بالطريقة العمدية 
كاأداة  ال�ضتبانة  وا�ضتخدم  فردًا،   46 عددها  وبلغ 
جلمع البيانات. واأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإىل اأن دوافع 
الدرا�ضة  اأفراد عينة  الريا�ضي لدى  الن�ضاط  ممار�ضة 
الدوافع  الآتي:  النح�  على  جاءت  اأهميتها  ح�ضب 
املتعلقة بالإمكانات املادية والت�ضهيالت )78.77%(، 
الدوافع الأخرى )%71.20(، دوافع اللياقة البدنية 
وال�ضحية )%71.15(، الدوافع العقلية )65.54%(، 
دوافع املي�ل الريا�ضية )%64.86(، دوافع ال�ضمات 
النف�ضية  الدوافع   ،)63.62%( والأخالقية  الإرادية 
كما   .)41.79%( الجتماعية  الدوافع   ،)59.43%(
يف  دالة  فروق  وج�د  عدم  الدرا�ضة  نتائج  اأظهرت 
دوافع ممار�ضة الن�ضاط البدين تعزى ملتغريات امل�ؤهل 
ممار�ضة  مرات  وعدد  الجتماعية  واحلالة  الأكادميي 

الن�ضاط الريا�ضي وم�ضت�ى الدخل ال�ضهري.
معرفة  بهدف  درا�ضة   )2007( طامع  اأب�  واأجرى   a
كلية  طلبة  لدى  الريا�ضي  الن�ضاط  ممار�ضة  دوافع 
املمار�ضة عند  دوافع  الفروق يف  خ�ض�ري، ومعرفة 
والتفاعل  اللعبة  ون�ع  اجلن�س  ملتغريي  تبعا  الطلبة 
بينهما. ولتحقيق ذلك اأجرى الباحث الدرا�ضة على 
من  وطالبة  طالبا   )220( ق�امها  ع�ض�ائية  عينة 
مقيا�س  عليها  طبق  الريا�ضي،  للن�ضاط  املمار�ضني 
 )Frederick, Rayan, 1993( فريدريك وريان 
اأن الدرجة  لقيا�س الدوافع، اأظهرت نتائج الدرا�ضة 
وكان  جدا،  مهمة  كانت  املمار�ضة  لدوافع  الكلية 
ترتيب الدوافع ح�ضب الأهمية وعلى الت�ايل: جمال 
العالقات  وجمال  املناف�ضة،  وجمال  البدنية،  اللياقة 
املتعة وال�رشور، وجمال املظهر  الجتماعية، وجمال 



وج�د  عدم  اإىل  الدرا�ضة  نتائج  اأ�ضارت  كما  العام، 
فروق ذات دللة اإح�ضائية يف دوافع املمار�ضة عند 
املظهر  جمايل  على  اإل  اجلن�س  ملتغري  تعزى  الطلبة 
اإىل  اإ�ضافة  الذك�ر،  ول�ضالح  البدنية  واللياقة  العام 
عدم وج�د فروق تبعا لن�ع اللعبة وتفاعلها مع متغري 

اجلن�س. 
ح�ل  درا�ضته  يف   )Althen, 2006( اأ�ضار  كما   a
امل�ضكالت الأكادميية التي ي�اجهها الطلبة الأجانب 
يف ال�ليات املتحدة اإىل عدد من ال�ضع�بات تتمثل 
والتعامل  متعددة،  م�اد  بني  من  امل�اد  اختيار  يف 
ونظام  امل��ض�عية،  والأ�ضئلة  الأكادميي،  املر�ضد  مع 
ال�اجبات  وكرثة  والإ�ضافة،  وال�ضحب  الت�ضجيل 
يف  الزمالء  مع  والتعامل  والمتحانات،  الدرا�ضية 
الطلبة.  بني  والتناف�س  ال�ضفية،  وامل�ضاركة  الكلية 
a وهناك العديد من الدرا�ضات التي تناولت م��ض�ع 
اأ�ضارت  الريا�ضي، حيث  بالن�ضاط  املرتبطة  الدوافع 
درا�ضة )عبد احلافظ، 2009( اإىل اأن دوافع امل�ضاركني 
ال�ضحية  الدوافع  على  ركزت  الريا�ضية  بالأن�ضطة 
درا�ضة  اأ�ضارت  حني  يف  والنف�ضية،  والجتماعية 
)الطاهر، 2007( اإىل اأن دوافع اللياقة البدنية جاءت 
الن�ضاط  ممار�ضة  دوافع  بني  من  الأوىل  املرتبة  يف 
الريا�ضي يف جامعة بري زيت، كما اأظهرت درا�ضة )اأب� 
الفرق  اأن دوافع امل�ضاركة يف  اإىل   )2006 عري�ضة، 
الإجناز  على  تركزت  الريم�ك  جامعة  يف  الريا�ضية 
الريا�ضي واللياقة البدنية وال�ضحية، يف حني اأ�ضارت 
درا�ضة )دويكات، 2004( اإىل اأن دوافع امل�ضاركة يف 
املجال  ت�ضمنت  لأهميتها  تبعًا  التناف�ضية  الربامج 
ال�ضخ�ضي،  واملجال  الجتماعي،  واملجال  املهاري، 
واأخريًا املجال النف�ضي. كذلك اأ�ضارت نتائج درا�ضة 
فروق يف  عدم وج�د  اإىل   )Landowm, 1997(
البحث،  قيد  الريا�ضية  الألعاب  امل�ضاركة يف  دوافع 
Salselas, Gonzaleza( نتائج  اأ�ضارت  يف حني 
وج�د  اإىل   )Brovo and  marquez, 2007
تاأثري للدوافع تبعًا ملتغري اخلربة واملناف�ضة واحل�ض�ل 
على مهارات متقدمة، وكانت املتعة من اأكرث الدوافع 

تاأثريًا يف ممار�ضة ن�ضاط ال�ضباحة.
أهمية الدراسة:

يت�ضح مما �ضبق اأن للدوافع الريا�ضية اأهمية 
هذه  وتكمن  الريا�ضية،  الأن�ضطة  جميع  يف  كبرية 

الأهمية مبا ياأتي:
اأو �ضلبية، مما  اإيجابية  تتاأثرالدوافع بطرق عديدة   .1
الريا�ضية،  املهارة  تعلم  فاعلية  على  بالتايل  ي�ؤثر 
وم�ضت�ى الأداء وطريقة ا�ضتجابات الالعب للم�اقف 

والأ�ضياء .
اإىل  يرد  وتباينه  الالعبني  �ضل�ك  اختالف  ان   .2
الدوافع وخربات التعليم، فال�ضل�ك ق�رشي وهادف 
ولي�س ع�ض�ائيًا، وهناك اأغرا�س ي�ضعى ال�ضل�ك اإىل 

حتقيقها )راجح، 1975، �س17(.
تعطي طاقة جديدة   لأنها  مهمة  الدوافع  اأن  كما   .3
وتختار  وحتدد  ال�ضل�ك  وت�جه  الع�ض�ية  لالأجهزة 
الع�ض�ية  التي ت�ضاعد الأجهزة  املنا�ضبة  ال�ضتجابة 

لكي ت�ضتعيد ت�ازنها وتزيل الت�تر. 
مشكلة  الدراسة :

عميدًا  وعمله  الباحث  خربة  خالل  من 
ل�ض�ؤون الطلبة يف جامعة عمان الأهلية وم�ض�ؤوليته 
�ضمنها  من  التي  الطالبية  الأن�ضطة  عن  املبا�رشة 
هناك  اأن  الباحث  لحظ  فقد  الريا�ضي،  الن�ضاط 
الأن�ضطة  ممار�ضة  يف  الطلبة  عند  اأكيدة  رغبة 
الريا�ضية وطلبا متزايدا على الأن�ضطة التناف�ضية بني 
كليات اجلامعة، وهذا الطلب دفع الباحث اإىل طرح 
الطلبة  عند  حقيقية  دوافع  هناك  هل  الت�ضاوؤل:  هذا 
درجة  وما  التناف�ضية؟  الريا�ضية  الأن�ضطة  ملمار�ضة 
الدرا�ضة. هذه  باإجراء  القيام  وبالتايل  الدافع؟  هذا 

وهدفت هذه الدرا�ضة اإىل :
الريا�ضية  الأن�ضطة  يف  امل�ضاركني  دوافع  معرفة   .1
التناف�ضية لالألعاب اجلماعية يف جامعة عمان الأهلية.
2. التعرف اإىل الفروق يف الدوافع تبعًا ملتغري اجلن�س 

واللعبة املمار�ضة واخلربة .



تساؤالت الدراسة :

الريا�ضية  الأن�ضطة  يف  امل�ضاركني  دوافع  اأهم  ما   .1
عمان  جامعة  يف  اجلماعية  لالألعاب  التناف�ضية 

الأهلية؟
م�ضت�ى  عند  اإح�ضائيًا  دالة  فروق  ت�جد  هل   .2
∞ 0.05 يف دوافع امل�ضاركني يف الأن�ضطة  الدللة 
ملتغري  تبعًا  اجلماعية  لالألعاب  التناف�ضية  الريا�ضية 

اجلن�س؟
م�ضت�ى  عند  اإح�ضائيًا  دالة  فروق  ت�جد  هل   .3
الدللة ∞ 0.05  يف دوافع امل�ضاركني يف الأن�ضطة 
ملتغري  تبعًا  اجلماعية  لالألعاب  التناف�ضية  الريا�ضية 

ن�ع اللعبة ؟
م�ضت�ى  عند  اإح�ضائيًا  دالة  فروق  ت�جد  هل   .4
الدللة ∞ 0.05  يف دوافع امل�ضاركني يف الأن�ضطة 
ملتغري  تبعًا  اجلماعية  لالألعاب  التناف�ضية  الريا�ضية 

اخلربة ؟
محددات الدراسة :

املحدد املكاين: جامعة عمان الأهلية 
الأن�ضطة  يف  امل�ضارك�ن  الطلبة  الب�رشي:  املحدد 
خما�ضي  اجلماعية:  لالألعاب  التناف�ضية  الريا�ضية 

قدم، و�ضلة، وطائرة.
الف�ضل  يف  الدرا�ضة  اإجراء  مت  الزمني:  املحدد 

الدرا�ضي الأول من العام اجلامعي 2013/2014.
المنهج المستخدم :

ملنا�ضبته  نظرًا  ال��ضفي  املنهج  ا�ضتخدام  مت 
لطبيعة الدرا�ضة وحتقيق اأهدافها .

مجتمع الدراسة :

الطلبة  على  الدرا�ضة  جمتمع  ا�ضتمل 
امل�ضاركني يف دوري كليات اجلامعة، للذك�ر: األعاب 
الطائرة،  وكرة  ال�ضلة  وكرة  القدم  كرة  خما�ضي 
عددهم  وبلغ  ال�ضلة،  وكرة  الطائرة  كرة  ولالإناث: 
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عينة الدراسة :

مت اختيار عينة الدرا�ضة بالطريقة الع�ض�ائية، 
مئ�ية  وبن�ضبة  وطالبة،  طالب   )100( عددها  وبلغ 
رقم  واجلدول  الأ�ضلي،  الدرا�ضة  جمتمع  من   25%
ح�ضب  الدرا�ضة  عينة  اأفراد  ت��ضيف  ي��ضح   )1(

متغرياتها.
أداة الدراسة :

 )Gill,1983( جل  مقيا�س  ا�ضتخدام  مت 
املقيا�س  تك�ن  الدرا�ضة، حيث  لعينة  ملنا�ضبته  نظرًا 
: الآتية  الأربعة  الأبعاد  على  م�زعة  فقرة   )30( من 

8a1  البعد الأول : الجتماعي
 16a9  البعد الثانـــي : ال�ضخ�ضي

22a17 البعد الثالــــث :الأداء الفني
البعــد الرابـــع : البعــد النف�ضـــي  23 – 30

صدق أداة الدراسة :

مت ا�ضتخدام �ضدق املحت�ى )امل�ضم�ن( عن 
طريق عر�س اأداة الدرا�ضة على عدد 7 خرباء لإبداء 
راأيهم يف مدى و�ض�ح العبارات ومنا�ضبتها ملجتمع 
الطلبة، وكذلك انتماء الفقرة اإىل البعد الذي تقي�ضه، 
وقد اأ�ضاروا اإىل و�ض�ح عبارات املقيا�س ومنا�ضبتها 

لأبعاده .
ثبات أداة  الدراسة :

مت التحقق من ثبات اأداة الدرا�ضة با�ضتخدام 
 ،)Kronback –Alpha( األفا   كرونباخ  معامل 
من  بعد  لكل  الثبات  قيم  ي��ضح   )2( رقم  واجلدول 

اأبعاد املقيا�س والبعد الكلي .



الن�ضبة %العددالفئةاملتغري
6060ذكراجلن�س

4040اأنثى
100100املجم�ع

2121كلية ال�ضيدلةالكلية
1212كلية التمري�س

1313كلية الداب
99كلية تقنية املعل�مات
كلية العل�م الإدارية 

واملالية
1111

1010كلية العمارة والت�ضميم
1717كلية الهند�ضة

77كلية احلق�ق
100100املجم�ع

1818كرة قدماللعبة
4040كرة �ضلة

4242كرة طائرة
100100املجم�ع

جدول )1 ( توزيع أفراد العينة حسب متغيرات 
الدراسة

جدول )2 ( نتائج ثبات أبعاد دوافع المشاركة في 
البرامج الرياضية التنافسية في جامعة عمان 

األهلية 

قيمة الفا كرونباخعدد الفقراتالبعدالرقم
80.745البعد الجتماعي1
80.716البعد ال�ضخ�ضي2
50.830بعد الأداء الفي3
70.700البعد النف�ضي4

280.894الكلي

يبني اجلدول )2( اأن اأبعاد دوافع امل�ضاركة يف الربامج 
التناف�ضية يف جامعة عمان الأهلية تتمتع  الريا�ضية 
تراوحت  حيث  عالية،  بدرجة  داخلي  ات�ضاق  بقيم 
قيم الثبات بني 0.830 للبعد الأداء الفني و 0.700 
 ،0.894 لال�ضتبانة ككل  بلغت  كما  النف�ضي،  للبعد 

لأغرا�س  وكافية  منا�ضبة  القيم  هذه  جميع  وتعد 
منا�ضبة. ثبات  قيم  اإىل  وت�ضري  الدرا�ضة  هذه  مثل 

سلم تفسير الدرجة :

�ضلم  على  الدرا�ضة  عينة  اأفراد  ا�ضتجابة  اعتمدت 
على  ال�ضتجابة  درجة  ولتف�ضري  اخلما�ضي،  ليكرت 



جدول )3( المتوسطات  الحسابية واالنحرافات 
المعيارية لدوافع المشاركة في البرامج الرياضية 
التنافسية في جامعة عمان األهلية مرتبة ترتيبًا 

تنازليًا

املقيا�س اعتمد التدريج الآتي:
من 1 – 2.33 بدرجة قليلة 

2.34 – 3.66 بدرجة مت��ضطة 
3.67 – 5.000 بدرجة مرتفعة 

إجراءات جمع البيانات :

عينة  اأفراد  على  باليد  املقيا�س  ت�زيع  مت 
الدرا�ضة، مع اإعطاء تعليمات تعبئة املقيا�س، ومت ت�زيع   
ا�ضتبيانة،   100 منها  العائد  وكان  140ا�ضتبانة، 
املقيا�س  الإجابة على جميع فقرات  حققت �رشوط 
الإح�ضائية. للمعاجلة  اعتمدت  التي  امل�ضتخدم 

المعالجة اإلحصائية :

مت ا�ضتخدام   املت��ضطات   احل�ضابية   والنحرافات 
املعيارية والأهمية الن�ضبية واختبارت  T.test، واختبار 

.) one way Anova ( حتليل التباين الأحادي
عرض النتائج ومناقشتها :

أوالً: عرض النتائج 

يف  امل�ضاركة  دوافع  "ما  الأول:  ال�ض�ؤال 
عمان  جامعة  يف  التناف�ضية  الريا�ضية  الربامج 
الأهلية"؟ ولالإجابة عن هذا الت�ضاوؤل، فقد ا�ضتخدمت 
املت��ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية والأهمية 
الن�ضبية لكل بعد من اأبعاد لدوافع،  وي��ضح اجلدول 

الآتي نتائج هذا الت�ضاوؤل.

املت��ضط البعدالرقم
احل�ضابي

النحراف 
املعياري

الأهمية 
الن�ضبية

الرتبةامل�ضت�ى

بعد الأداء 3
الفني

1مرتفع4.530.5790.57

البعد 2
ال�ضخ�ضي

2مرتفع4.310.5486.23

2مرتفع4.310.5286.12البعد النف�ضي4
البعد 1

الجتماعي
4مرتفع4.200.5983.95

مرتفع4.340.4586.72الكلي

يف  امل�ضاركة  دوافع  اأن   )3( اجلدول  من  يالحظ 
الربامج الريا�ضية التناف�ضية يف جامعة عمان الأهلية 
كان مرتفعا، اإذ بلغ املت��ضط احل�ضابي )4.34( باأهمية 
اإذ  مرتفعا،  الأبعاد  م�ضت�ى  وجاء   ،)86.72( ن�ضبية 
تراوحت املت��ضطات احل�ضابية بني)4.53 – 4.20(، 
مبت��ضط  الفني  الأداء  بعد  الأوىل  الرتبة  يف  وجاء 
ح�ضابي)4.53( واأهمية ن�ضبية )90.57(، ويف املرتبة 
ح�ضابي  مبت��ضط  الجتماعي  البعد  جاء  الأخرية 

حتليل  مت  وقد   ،)83.95( ن�ضبية  باأهمية   )4.20(
التناف�ضية  الريا�ضية  الربامج  يف  امل�ضاركة  الدوافع 
على  وذلك  لأبعادها  وفقًا  الأهلية  عمان  جامعة  يف 

النح� الآتي:
أوال: البعد االجتماعي

مت ح�ضاب املت��ضطات احل�ضابية،  والنحرافات 
يبني   )4( واجلدول  الجتماعي،  البعد  يف  املعيارية، 

ذلك.



جدول )4( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
المعيارية لدوافع المشاركة في البرامج الرياضية 

التنافسية في جامعة عمان األهلية في البعد 
االجتماعي مرتبة ترتيبًا تنازليًا

جدول )5( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
المعيارية لدوافع المشاركة في البرامج الرياضية 

التنافسية في جامعة عمان األهلية في البعد 
الشخصي مرتبة ترتيبًا تنازليًا

املت��ضط الفقرةالرقم
احل�ضابي

النحراف 
املعياري

الأهمية 
الن�ضبية

الرتبةامل�ضت�ى

1مرتفع4.660.6193.20اأحب العمل كفريق   2
2مرتفع4.600.7892.00اأحب روح الفريق  5
3مرتفع4.580.8191.60اأحب اأن اأك�ن مع الفريق 6
4مرتفع4.510.7390.20اأحب اأن اأك�ن مع اأ�ضدقائي 1
5مرتفع4.241.0284.80اأحب اأن التقي باأ�ضدقاء جدد 4
والداي واأ�ضدقائي املقرب�ن يريدونني اأن 3

اأ�ضارك 
6مرتفع3.751.3275.00

اأحب اأن اأك�ن معروفًا واك�ضب مكانة بني 8
زمالئي

7مرتفع3.741.0474.80

8مت��ضط3.501.2970.00اأحب اأن اأك�ن م�ضه�رًا 7
مرتفع4.200.5983.95البعد الجتماعي

املت��ضط الفقرةالرقم
احل�ضابي

النحراف 
املعياري

الأهمية 
الن�ضبية

الرتبةامل�ضت�ى

1مرتفع4.660.7393.20اأحب اأن اأعمل �ضيئا جيدا  /اأتقنه4
1مرتفع4.660.6293.20اأحب اأن اأك�ن لئقًا بدنيا 7
3مرتفع4.650.7293.00اأحب اأن اأك�ن ر�ضيقا  3
4مرتفع4.330.8486.60اأحب اأن اأف�ز 1
5مرتفع4.220.9384.40اأحب املدرب /املدربة 8
6مرتفع4.190.9483.80اأحب اأن اأجد �ضيئا مفيدًا لكي اأعمله 5
7مرتفع3.991.2179.80اأحب اأن اأ�ضافر 2
8مرتفع3.791.2475.80اأحب اأن اأخرج من املنزل 6

مرتفع4.310.5486.23البعد ال�ضخ�ضي

يف  امل�ضاركة  دوافع  اأن   )4( اجلدول  من  يالحظ 
عمان  جامعة  يف  التناف�ضية  الريا�ضية  الربامج 
بلغ  اإذ  مرتفعا،  كان  الجتماعي  البعد  يف  الأهلية 

 ،)83.95( ن�ضبية  باأهمية   )4.20( احل�ضابي  املت��ضط 
وجاء م�ضت�ى فقرات البعد بني مرتفع و مت��ضط، اإذ 
تراوحت املت��ضطات احل�ضابية بني )4.66– 3.50(، 



جدول )6( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
المعيارية لدوافع المشاركة في البرامج الرياضية 

التنافسية في جامعة عمان األهلية في بعد 
األداء الفني مرتبة ترتيبًا تنازليًًا

وجاء   ،)86.23( ن�ضبية  باأهمية   )4.31( احل�ضابي 
م�ضت�ى فقرات البعد مرتفعا، اإذ تراوحت املت��ضطات 
الرتبة  يف  وجاءت   ،)3.79  –  4.66( بني  احل�ضابية 
الأوىل الفقرة )4( و )7( وهي " اأحب اأن اأعمل �ضيئا 
جيدا / اأتقنه" و "اأريد اأن اأك�ن لئقا بدنيا" مبت��ضط 
ح�ضابي )4.66( وباأهمية ن�ضبية )93.20(،  وجاءت 
يف الرتبة الأخرية الفقرة )6( وهي " اأحب اأن اأخرج 
ن�ضبية  باأهمية   )3.79( ح�ضابي  مبت��ضط  املنزل"  من 

 .)75.80(
ثالثا: بعد األداء الفني

مت ح�ضاب املت��ضطات احل�ضابية والنحرافات 
املعيارية يف بعد الأداء الفني، واجلدول ) 6( يبني ذلك.

اأحب   « وهي   )2( الفقرة  الأوىل  الرتبة  وجاءت يف 
وباأهمية   )4.66( ح�ضابي  مبت��ضط  كفريق«  العمل 
ن�ضبية )93.20(، وجاءت يف الرتبة الأخرية الفقرة 
)7( وهي » اأحب اأن اأك�ن م�ضه�را« مبت��ضط ح�ضابي 

)3.50( باأهمية ن�ضبية )70.0(.
ثانيا: البعد الشخصي

مت ح�ضاب املت��ضطات احل�ضابية والنحرافات 
املعيارية يف البعد ال�ضخ�ضي، واجلدول )5( يبني ذلك.
يف  امل�ضاركة  دوافع  اأن   )5( اجلدول  من  يالحظ 
الربامج الريا�ضية التناف�ضية يف جامعة عمان الأهلية 
يف البعـد ال�ضخ�ضـي كان مرتفعـا، اإذ بلـغ املت��ضـط 

املت��ضط الفقرةالرقم
احل�ضابي

النحراف 
املعياري

الأهمية 
الن�ضبية

الرتبةامل�ضت�ى

1مرتفع4.730.6094.60اأريد اأن اأح�ضن مهاراتي1
2مرتفع4.670.6593.40اأحب اأن اأتعلم مهارات جديدة 3
3مرتفع4.650.6793.00اأحب احلركة والن�ضاط 4
4مرتفع4.630.7192.60اأريد اأن اأتعلم مهارات جديدة2
4مرتفع4.630.7392.60اأريد اأن اأ�ضل اإىل م�ضت�ى اأعلى يف اأدائي 5
6مرتفع3.861.1677.20اأحب ا�ضتعمال الأدوات والأجهزة الريا�ضية 6

مرتفع4.530.5790.57بعد الأداء الفني

يف  امل�ضاركة  دوافع  اأن   )6( اجلدول  من  يالحظ 
عمان  جامعة  يف  التناف�ضية  الريا�ضية  الربامج 
بلغ  اإذ  مرتفعا،  كان  الفني  الأداء  بعد  يف  الأهلية 
 ،)90.57( ن�ضبية  باأهمية   )4.53( احل�ضابي  املت��ضط 
تراوحت  اإذ  مرتفعا،  البعد  فقرات  م�ضت�ى  وجاء 
املت��ضطات احل�ضابية بني )4.66 – 3.79(، وجاءت 
يف الرتبة الأوىل الفقرة )1( وهي » اأريد  اأن اأح�ضن 
باأهمية ن�ضبية  مهاراتي« مبت��ضط ح�ضابي )4.73( و 
 )6( الفقرة  الأخرية  الرتبة  يف  وجاءت   ،)94.60(

وهي » اأحب ا�ضتعمال الأدوات والأجهزة الريا�ضية« 
مبت��ضـط ح�ضـابي )3.86( باأهميـة ن�ضبيـة )77.20(. 

رابعا: البعد النفسي

مت ح�ضاب املت��ضطات احل�ضابية والنحرافات 
املعيـارية يف البعد النف�ضـي، واجلدول )7( يبني ذلك.



جدول )7( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
المعيارية لدوافع المشاركة في البرامج الرياضية 

التنافسية في جامعة عمان األهلية في البعد 
النفسي مرتبة ترتيبًا تنازليًًا

املت��ضط الفقرةالرقم
احل�ضابي

النحراف 
املعياري

الأهمية 
الن�ضبية

الرتبةامل�ضت�ى

1مرتفع4.650.6193.00اأحب اأن اأ�ضتمتع 8
2مرتفع4.610.7192.20اأريد اأن اأتخل�س من الت�تر وامللل 3
3مرتفع4.590.7891.80اأحب التحدي 7
4مرتفع4.530.8190.60اأحب اأن اأناف�س  "املناف�ضة "5
5مرتفع4.520.7590.40اأحب الإثارة 2
6مرتفع4.330.9786.60اأحب اأن اأتخل�س من الطاقة 1
7مت��ضط3.641.2272.80اأحب اأن اأ�ضعر اأنني مهم 6
8مت��ضط3.581.3171.60اأحب املكافاأة التي  تعطي 4

مرتفع4.310.5286.12البعد النف�ضي

املت��ضط العدداجلن�سالبعد
احل�ضابي

النحراف 
املعياري

قيمة 
ت

م�ضت�ى 
الدللة

604.190.630.070.938ذكرالبعد الجتماعي
404.200.53اأنثى

604.350.540.830.406ذكرالبعد ال�ضخ�ضي
404.260.53اأنثى

604.510.600.300.759ذكربعد الأداء الفني
404.550.53اأنثى

604.280.510.680.495ذكرالبعد النف�ضي
404.350.53اأنثى

604.330.480.070.943ذكرالكلي
404.340.42اأنثى

جدول )8( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
المعيارية ونتائج اختبار »ت« للفروق بين 
متوسطات دوافع المشاركة في البرامج 

الرياضية التنافسية في جامعة عمان األهلية 
تبعًا لمتغير الجنس

يالحظ من اجلدول )7( اأن دوافع امل�ضاركة يف الربامج 
الريا�ضية التناف�ضية يف جامعة عمان الأهلية يف البعد 
النف�ضي كان مرتفعا، اإذ بلغ املت��ضط احل�ضابي )4.31( 

فقرات  م�ضت�ى  وجاء   ،)86.12( ن�ضبية  باأهمية 
املت��ضطات  تراوحت  اإذ  ومرتفع،  مت��ضط  بني  البعد 
الرتبة  يف  وجاءت   ،)3.58  –4.65( بني  احل�ضابية 



جدول )9( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
المعيارية لدوافع المشاركة في البرامج الرياضية 
التنافسية في جامعة عمان األهلية تبعًا لمتغير 

اللعبة

الأوىل الفقرة )8( وهي » اأحب اأن ا�ضتمتع« مبت��ضط 
وجاءت   ،)93.0( ن�ضبية  وباأهمية   )4.65( ح�ضابي 
املكافاأة  »اأحب  وهي   )4( الفقرة  الأخرية  الرتبة  يف 
التي تعطى« مبت��ضط ح�ضابي )3.58( باأهمية ن�ضبية 

 .)71.60(
دللة  ذات  فروق  ت�جد  »هل  الثاين:  ال�ض�ؤال 
اإح�ضائية يف دوافع امل�ضاركة يف الربامج الريا�ضية 
ملتغري  تعزى  الأهلية  عمان  جامعة  يف  التناف�ضية 
اجلن�س »؟لالإجابة عن هذا الت�ضاوؤل، فقد ا�ضتخدمت 

اختبار ت
ت�ضري النتائج يف اجلدول ) 8( اإىل عدم وج�د فروق 
 α ≤( الدللة  م�ضت�ى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات 
الربامج  يف  امل�ضاركة  دوافع  مت��ضطات  بني   )0.05
تبعًا  الأهلية  عمان  جامعة  يف  التناف�ضية  الريا�ضية 
ملتغري اجلن�س، وذلك ا�ضتنادًا اإىل قيمة ت املح�ض�بة، 

النحراف املعيارياملت��ضط احل�ضابيالعدداللعبةالبعد
494.260.56كرة قدمالبعد الجتماعي

344.130.55كرة �ضلة
174.170.74كرة طائرة

494.290.53كرة قدمالبعد ال�ضخ�ضي
344.350.47كرة �ضلة

174.290.69كرة طائرة
494.520.54كرة قدمبعد الأداء الفني

344.660.40كرة �ضلة
174.280.86كرة طائرة

494.270.48كرة قدمالبعد النف�ضي
344.390.54كرة �ضلة

174.240.58كرة طائرة
494.340.43كرة قدمالكلي

344.380.37كرة �ضلة
174.250.66كرة طائرة

اإذ بلغت )0.07(، ومب�ضت�ى دللة )0.943( للدرجة 
اإح�ضائيا،  دالة  غري  القيمة  هذه  تعد  حيث  الكلية، 
كما بلغت قيمة ت املح�ض�بة )0.07( مب�ضت�ى دللة 
)0.938( للبعد الجتماعي، و)0.83( مب�ضت�ى دللة 
)0.406( للبعد ال�ضخ�ضي، و)0.30( مب�ضت�ى دللة 
)0.759( لبعد الأداء الفني، و )0.68( مب�ضت�ى دللة 
)0.495( للبعد النف�ضي، حيث ت�ضري اإىل عدم وج�د 
 α( فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضت�ى الدللة
0.05 ≥(؛ لأن قيم م�ضت�ى الدللة املح�ض�بة كانت 

اأكرب من )0.05( .
ال�ض�ؤال الثالث: » هل ت�جد فروق ذات دللة اإح�ضائية 
يف دوافع امل�ضاركة يف الربامج الريا�ضية التناف�ضية 
يف جامعة عمان الأهلية تعزى ملتغري اللعبة«؟ لالإجابة 
التباين  حتليل  ا�ضتخدمت  فقد  الت�ضاوؤل،  هذا  عن 
الأحادي، وي��ضح اجلدول الآتي نتائج هذا الت�ضاوؤل. 



بني  ظاهرية  فروق  وج�د   )9( اجلدول  من  يالحظ 
الريا�ضية  الربامج  يف  امل�ضاركة  دوافع  مت��ضطات 
التناف�ضية يف جامعة عمان الأهلية تبعًا ملتغري اللعبة، 
املت��ضطات بني  الفروق  كانت  اإذا  فيما  ولتحديد 

جمم�ع م�ضدر التبايناملجال
املربعات

درجات 
احلرية

مت��ضط 
املربعات

م�ضت�ى قيمة ف
الدللة

0.3420.170.480.619بني املجم�عاتالبعد الجتماعي
33.89970.35داخل املجم�عات

34.2299الكلي
0.0720.040.130.880بني املجم�عاتالبعد ال�ضخ�ضي

28.47970.29داخل املجم�عات
28.5599الكلي

1.5720.792.480.089بني املجم�عاتبعد الأداء الفني
30.82970.32داخل املجم�عات

32.3999الكلي
0.4020.200.730.482بني املجم�عاتالبعد النف�ضي

26.36970.27داخل املجم�عات
26.7699الكلي

0.2120.110.500.605بني املجم�عاتالكلي
20.26970.21داخل املجم�عات

20.4799الكلي

جدول )10 ( نتائج تحليل التباين األحادي 
لمتوسطات دوافع المشاركة في البرامج 

الرياضية التنافسية في جامعة عمان األهلية 
تبعًا لمتغير اللعبة

ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضت�ى الدللة )≥0.05 
 one way( الأحادي  التباين  حتليل  تطبيق  مت   )α

ANOVA(، واجلدول )10( يبني ذلك:

ت�ضري النتائج يف اجلدول )10( اإىل عدم وج�د فروق 
 α ≤( الدللة  م�ضت�ى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات 
الربامج  يف  امل�ضاركة  دوافع  مت��ضطات  بني   )0.05
تبعًا  الأهلية  عمان  جامعة  يف  التناف�ضية  الريا�ضية 
اإىل قيمة ف املح�ض�بة،  ا�ضتنادًا  اللعبة، وذلك  ملتغري 
اإذ بلغت )0.50(، ومب�ضت�ى دللة )0.605( للدرجة 
اإح�ضائيا؛  دالة  غري  القيمة  هذه  تعد  حيث  الكلية، 
لأن م�ضت�ى الدللة املح�ض�بة كان اأكرب من )0.05(، 
كما بلغت قيمة ف املح�ض�بة )0.48( مب�ضت�ى دللة 
)0.619( للبعد الجتماعي، و )0.13( مب�ضت�ى دللة 
)0.880( للبعد ال�ضخ�ضي، و)2.48( مب�ضت�ى دللة 

)0.089( لبعد الأداء الفني، و)0.73( مب�ضت�ى دللة 
)0.482( للبعد النف�ضي، وهذا ي�ضري اإىل عدم وج�د 
 α( فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضت�ى الدللة
0.05 ≥( لأن قيم م�ضت�ى الدللة املح�ض�بة كانت 

اأكرب من  )0.05(.  
ال�ض�ؤال الرابع: »هل ت�جد فروق ذات دللة اإح�ضائية 
يف دوافع امل�ضاركة يف الربامج الريا�ضية التناف�ضية 
يف جامعة عمان الأهلية تعزى ملتغري اخلربة يف اللعبة 
»؟لالإجابة عن هذا الت�ضاوؤل، فقد ا�ضتخدم اختبار ت، 

وي��ضح اجلدول الآتي نتائج هذا الت�ضاوؤل



جدول )11 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
المعيارية ونتائج اختبار »ت« للفروق بين 
متوسطات دوافع المشاركة في البرامج 

الرياضية التنافسية في جامعة عمان األهلية 
تبعًا لمتغير الخبرة في اللعبة

املت��ضط العدداخلربةالبعد
احل�ضابي

النحراف 
املعياري

م�ضت�ى قيمة ت
الدللة

504.040.632.810.006خم�س �ضن�ات فاأقلالبعد الجتماعي
504.360.49اأكرث من 5 �ضن�ات

504.170.642.660.009خم�س �ضن�ات فاأقلالبعد ال�ضخ�ضي
504.450.36اأكرث من 5 �ضن�ات

504.380.682.670.009خم�س �ضن�ات فاأقلبعد الأداء الفني
504.680.40اأكرث من 5 �ضن�ات

504.250.581.180.241خم�س �ضن�ات فاأقلالبعد النف�ضي
504.370.45اأكرث من 5 �ضن�ات

504.210.552.890.005خم�س �ضن�ات فاأقلالكلي
504.460.28اأكرث من 5 �ضن�ات

ت�ضري النتائج يف اجلدول )11( اإىل وج�د فروق ذات 
 )α ≤ 0.05( الدللة  م�ضت�ى  عند  اإح�ضائية  دللة 
بني مت��ضطات دوافع امل�ضاركة يف الربامج الريا�ضية 
التناف�ضية يف جامعة عمان الأهلية تبعًا ملتغري اخلربة 
املح�ض�بة؛  ت  قيمة  اإىل  ا�ضتنادًا  وذلك   ، اللعبة  يف 
اإذ بلغت )2.89(، ومب�ضت�ى دللة )0.005( للدرجة 
الكلية حيث تعد هذه القيمة دالة اإح�ضائيا، كما بلغت 
 )0.006( مب�ضت�ى دللة   )2.81( املح�ض�بة  قيمة ت 
للبعد الجتماعي، و)2.66( مب�ضت�ى دللة )0.009( 
للبعد ال�ضخ�ضي، و)2.67( مب�ضت�ى دللة )0.009( 
لبعد الأداء الفني، وهذا ي�ضري اإىل وج�د فروق ذات 
دللة اإح�ضائية عند م�ضت�ى الدللة )α ≤ 0.05(؛ 
من  اأقل  كانت  املح�ض�بة  الدللة  م�ضت�ى  قيم  لأن 
قيمة  بلغت  النف�ضي حيث  البعد  با�ضتثناء    ،)0.05(
ت املح�ض�بة )1.18( مب�ضت�ى دللة )0.241(، وهذا 
اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  وج�د  عدم  اإىل  ي�ضري 
عند م�ضت�ى الدللة )α ≤ 0.05(؛ لأن قيم م�ضت�ى 

الدللة املح�ض�بة كانت اأكرب من  )0.05(. 

ثانيًا: مناقشة النتائج :

ما  الأول:  بال�ض�ؤال  املتعلقة  النتائج  مناق�ضة  �أواًل: 
دوافع امل�ضاركة يف الأن�ضطة الريا�ضية التناف�ضية يف 
جامعة عمان الأهلية؟ ت�ضري نتائج اجلداول اأرقام )3 
5a 4a – 6 – 7(، اإىل اأن دوافع امل�ضاركة يف الربامج 
الأبعاد  جميع  على  مرتفعة  التناف�ضية  الريا�ضية 
فقرات:  ثالث  با�ضتثناء  وفقراته،  للمقيا�س  الكلية 
الفقرة رقم )8( على البعد الجتماعي والفقرتني )6، 
4( على البعد النف�ضي، ويرى الباحث �ضبب ارتفاع 
اإىل  املقيا�س  اأبعاد  جميع  على  العينة  اأفراد  اإجابات 
حتقق  ك�نها  التناف�ضية  بالأن�ضطة  امل�ضاركة  حب 
ذات الفرد وتك�ضبه الر�ضا وال�رشور. وهذه النتيجة 
املرتفعة يف هذه الدرا�ضة تتفق مع درا�ضات عدة، منها 
درا�ضة )اأب� طامع، 2009(،  التي اأ�ضارت نتائجها اإىل 
اأن دوافع ممار�ضة الن�ضاط الريا�ضي لدى طلبة كلية 
املئ�ية  الن�ضبة  بلغت  حيث  جدًا،  مرتفعة  خ�ض�ري 
%84.12،  ودرا�ضة )عي�ضى و�ضحاده، 1998(، التي 
جاءت نتائجها كذلك مرتفعة، كما اتفقت نتائج هذه 
اأ�ضارت  التي  زمع،1999(  )اأب�  درا�ضة  مع  الدرا�ضة 



نتائجها اإىل اأن دوافع م�ضاركة طلبة جامعة م�ؤته نح� 
 Gill et .al( ودرا�ضة  مرتفعة،  الريا�ضي  الن�ضاط 
امل�ضاركني  درجة  ارتفاع  اإىل  اأ�ضارت  التي   ).1983

يف الأن�ضطة الريا�ضية. 
هل  الثاين:  بال�ض�ؤال  املتعلقة  النتائج  مناق�ضة  ثانيًا: 
ت�جد فروق ذات دللة اإح�ضائية يف دوافع امل�ضاركة 
يف الأن�ضطة الريا�ضية التناف�ضية تعزى ملتغري اجلن�س 
)ذكر/ اأنثي(؟ اأظهرت نتائج اجلدول رقم )8( اإىل عدم 
اأي  والإناث،  الذك�ر  بني  الدوافع  يف  فروق  وج�د 
الطلبة  عند  الغالبة  ال�ضمة  هي  املرتفعة  الدوافع  اأن 
ويرى  التناف�ضية،  الريا�ضية  لالأن�ضطة  املمار�ضني 
اأمر  الدرا�ضة  هذه  يف  النتيجة  هذه  ظه�ر  الباحث 
طبيعي ك�ن هناك رغبة كبرية عند الطلبة للم�ضاركة 
يف هذه الأن�ضطة وظه�ر هذه النتيجة بهذه الدرا�ضة 
اأ�ضارت  التي   )2007 )اأب�طامع،  درا�ضة  مع  يتفق 
نتائجها اإىل عدم وج�د فروق يف الدوافع بني الذك�ر 
والإناث، واختلفت مع ما اأ�ضار اإليه )ال�ديان، 2007( 
و)عبد احلافظ، 2009( حيث اأظهرت نتائجهما اإىل 
وج�د  فروق يف دوافع الطلبة بني الذك�ر والإناث.
الثالث:هل  بال�ض�ؤال  املتعلقة  النتائج  مناق�ضة  ثالثًا: 
ت�جد فروق ذات دللة اإح�ضائية يف دوافع امل�ضاركة 
يف الربامج الريا�ضية التناف�ضية تعزي ملتغري اللعبة؟ 
وج�د  عدم  اإىل   )10( رقم  اجلدول  نتائج  اأظهرت 
هذه  اأن  الباحث  ويرى  اللعبة،  ملتغري  تبعًا  فروق 
النتيجة طبيعية ك�ن الدافعية عند املمار�ضة م�ج�دة 
هذه  يف  النتيجة  هذه  وظه�ر  الألعاب،  جميع  ويف 
واآخرون،  )ذيابات،  اإليه  اأ�ضار  عما  يختلف  الدرا�ضة 
وج�د  اإىل  درا�ضتهم  نتائج   اأ�ضارت  التي   )1997

فروق تبعًا ملتغري اللعبة.
الرابع: هل  بال�ض�ؤال  املتعلقة  النتائج  مناق�ضة  ر�بعًا: 
ت�جد فروق ذات دللة اإح�ضائية يف دوافع امل�ضاركة 
يف الربامج الريا�ضية التناف�ضية تعزي ملتغري اخلربة؟ 
اأظهرت نتائج اجلدول رقم )11( اإىل وج�د فروق بني 
اأ�ضحاب اخلربة الأقل من 5 �ضن�ات واخلربة اأكرث من 
5 �ضن�ات  اأكرث من  خم�س �ضن�ات ول�ضالح اخلربة 

على كل من البعد الجتماعي، وال�ضخ�ضي، والفني، 
والكلي، واإىل عدم وج�د فروق على البعد النف�ضي. 
ويعزو  الباحث هذه النتيجة اإىل اأن اأ�ضحاب اخلربة 
الأن�ضطة  ممار�ضة  نح�  اأف�ضل  دوافع  لديهم  الأكرب 
�ضغرية،  �ضن  يف  اللعبة  مار�ض�ا  ك�نهم  التناف�ضية 
اأكرب.  دافعية  ال�ضن منحتهم  املمار�ضة يف هذا  وهذه 
ما  مع  تتفق  الدرا�ضة  هذه  يف  النتيجة  هذه  وظه�ر 
اأ�ضحاب  اأن   )1997 ـ،  واآخرون  )ذيابات  اإليه  اأ�ضار 

اخلربة الأعلى لديهم دافعية  اأكرب .
االستنتاجات :

يف �ض�ء عر�س النتائج ومناق�ضتها ي�ضتنتج الباحث 
ما ياأتي :

الريا�ضية  بالأن�ضطة  امل�ضاركني  الطلبة  دافعية   .1
التناف�ضية مرتفعة .

الدافعية  تغيري  على  تاأثري  املمار�ضة  للعبة  لي�س   .2
املرتفعة عند امل�ضاركني يف الألعاب اجلماعية .

3. الدافعة املرتفعة عند الذك�ر هي نف�ضها الدافعة 
بالأن�ضطة  امل�ضاركة  نح�  الإناث  عند  املرتفعة 

الريا�ضية التناف�ضية .
لديهم  �ضن�ات،   5 من  الأكرث  اخلربة  اأ�ضحاب   .4
اأبعاد  على  �ضن�ات   5 من  الأقل  من  اأكرث  دافعية 

املقيا�س الجتماعي، وال�ضخ�ضي، والفني .
التوصيـــــات :

يف �ض�ء ما ا�ضتنتجه الباحث ي��ضي مبا ياأتي :
عند  املرتفعة  الريا�ضية  بالدوافع  الهتمام  زيادة   .1
املختلفة. الريا�ضية  الألعاب  اإىل  وت�جيهم  الطلبة 
الدافعية املرتفعة عند الطالبات؛ ملا لها  2. ا�ضتثمار 
الطالبات. بني  الريا�ضية  الثقافة  ن�رش  يف  تاأثري  من 
�ضن�ات   5 من  الأقل  اخلربة  اأ�ضحاب   حتفيز   .3
دافعيتهم. وزيادة  الريا�ضية  الأن�ضطة  ممار�ضة  نح�  
عند  الدوافع  على  م�ضابهة  درا�ضات  اإجراء   .4

املمار�ضني  لالألعاب الريا�ضية  الفردية.
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وبكار، ح�ضني ، )2006(، »دوافع امل�ضاركة يف الفرق 
جامعة  يف  ريا�ضيًا  املتف�قني  الطلبة  عند  الريا�ضية 
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