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  ملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على دوافع المشاركة في البرامج الرياضية التنافسية لأللعاب الجماعية لـدى  
طالب المشاركين بدوري الكليات تـم اختيـارهم   ) ١٢٧(نية، تكونت عينة الدراسة من طلبة جامعة النجاح الوط

لقياس دوافع المشاركة فـي البـرامج الرياضـية    ) Gill, 1983(بالطريقة العشوائية، وتم استخدام استبيان جل 
تمـاعي،  االج(التنافسية لأللعاب الجماعية لدى طلبة جامعة النجاح والذي اشتمل علـى أربعـة محـاور هـي     

أظهرت نتائج الدراسة إلى أن مستوى دوافـع   . فقرة) ٣٠(، موزعة على )والشخصي، واألداء الفني، والنفسي
المشاركة في البرامج الرياضية التنافسية على المجاالت مجتمعة جاء بدرجة كبيرة حيث وصلت النسـبة إلـى   

، البعـد االجتمـاعي   %)٨٦.٦(الفنـي   بعـد األداء : وكانت ترتيب الدوافع حسب األهمية كما يلي%) ٨٥.٤(
 - : كما أشارت نتائج الدراسة إلى ما يلـي  %). ٨٤.٨(، البعد النفسي %)٨٤.٨(، البعد الشخصي %)٨٥.٢(

عدم وجـود فـروق ذات داللـة     -. عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير اللعبة على جميع األبعاد
بينما توجد فروق دالة علـى  ) االجتماعي، الشخصي، المهارة واألداء(بعاد إحصائية تبعاً لمتغير الخبرة على األ

أوصى الباحث إلى ضرورة توجيه المزيـد مـن    -. البعد النفسي ولصالح الطلبة األقل من خمس سنوات خبرة
بين، ين والمـدر ياالهتمام بدوافع الطلبة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية للتعرف عليها من قبل المشرفين الرياض

وإجراء المزيد من الدراسات على بقية الجامعات الفلسطينية للتعرف على أهم الدوافع لدى الطلبة في األلعـاب  
  . المختلفة

 
Abstract 

This study physical was aimed at investigating the participant motivation in 
competitive physical education programs for An-Najah Natinal university students. 
Sample of the study was consisted of (127) participants in Colleges tournament, they 
were choosen randomly. Gill questionnaire was used to measure the participats 
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motivation, this questionnaire was consisted of four domains; (social, personal, activity 
teaching, and psychology domain).  These domains were consisted of (30) items. Results 
revealed that the level of parti cipant motivation in the programs for all domains were 
very important, and the percentage was (85.4%). The motivation rank order for 
domains was as follow; the activity (86.6%), social (85.2%), personal (84.8).   The 
results also revealed that there was significant no difference in accordance with game 
variable in all domains. Furthermore, the results pointed out that there ware significant  
no differences at according to the experience variable for the social, personal, activity 
teaches domains, while there was differences on the psychological domain in favor of 
the students of less than five years experience.  Based an the study findings the 
researches recommended to the importance of directing students motivation, and to 
conduct more studies for other Palestinian universities.  

 

  المقدمة
بـالكوادر والكفـاءات   تعد مرحلة التعليم الجامعي مجاالً خصباً ومنبعاً غزيراً لرفد المجتمعات العصرية 

المؤهلة في مختلف مجاالت الحياة وعلى قدر الرعاية واالهتمام بهؤالء الشباب تتحـدد اسـتمرارية اسـتثمار    
طاقاتهم وامكاناتهم في أنشطة وأعمال مفيدة يكتسب من خاللها العديد من المعلومات والخبرات التي تساهم على 

  ).١٩٨٣الكردي، (مواجهة مشاكل الحياة المتعددة 
وتعتبر الدوافع أحدى فروع علم النفس الرئيسية في وقتنا الحاضر حيث تمثل األسس الهامة لعملية التعلم 
وطرق التكيف مع العالم الخارجي، وقد أجمع علماء النفس على أن الدوافع هي محركات السلوك اليومي علـى  

إلى أن الرغبـة التـي تسـبق الفعـل     ) Sally(وقد أشار صالح عن ). ١٩٩٧ذيابات وآخرون، . (وجه العموم
  ). ١٩٨٢صالح، . (وتحدده تسمى القوى الدافعة أو المثير الدافع" السلوك"

ورغم تباين األراء حول موضوع الدافعية إال أن هناك اتفاقاً على أن الدافعية ذات ارتباط وثيق بسـلوك  
أو الجامعة أو الملعب لذلك سـمي علـم    اإلنسان وبمستوى أدائه، سواء كان هذا السلوك في األسرة أو المدرسة

، وبما أن الدوافع تعتبر من أكثر موضوعات علم النفس أهمية وإثارة )١٩٩٠راتب، (النفس بعلم دراسة السلوك 
الهتمام الجميع، من هنا يتساءل المربون الرياضيون لماذا يمارس الطلبة أنشطة رياضية، وما هي الحوافز التي 

ركة في األنشطة الرياضية، لماذا يشارك البعض وال يشارك اآلخـرون، فهـم بالتـالي    تحفز الطلبة على المشا
  ). ١٩٨٢جالل وعالوي، . (يتسألون عن الدوافع وطرق استغاللها تطبيقا

على أهمية دراسـة  ) ١٩٨٤(ومحمود حامد ) Berleson(وبرلسون ) Irwin(حيث أشار كل من اروين 
  . الدوافع للسلوك اإلنساني

ع الرياضية أهمية كبيرة في جميع األنشطة الرياضية، فالدوافع تتأثر بطرق عديـدة إيجابيـة أو   إن للدواف
سلبية، مما يؤثر بالتالي في فاعلية تعلم المهارة الرياضية، ومستوى األداء وطريقة استجابات الالعب للمواقـف  
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م فالسلوك قصـري وهـادف ولـيس    واألشياء، فاختالف وتباين سلوك الالعبين يرد إلى الدوافع وخبرات التعلي
كما أن الدوافع مهمة ألنها تعطـي طاقـة   ). ١٩٧٥راجح، (عشوائياً وهناك أغراض يسعى السلوك إلى تحقيقها 

جديدة لألجهزة العضوية وتوجه السلوك وتحدد وتختار االستجابة المناسبة التي تساعد األجهزة العضوية لكـي  
  ). Kamlesh, 1983(ه الدوافع وتستبدل حينما ينتهي الجهد بفشل متكررتستعيد توازنها وتزيل التوتر وتتغير هذ

لقد حظيت دراسة الدوافع الرياضية باهتمام الباحثين في المجال الرياضي وخصوصاً الباحثين في الوطن 
ألن معرفـة  ) ١٩٩٧(وذبابـات  ) ١٩٩٠(، راتب )١٩٩٣(، والسوطري )١٩٧٥(العربي مثل دراسة عالوي 

رات الداخلية التي تحرك الرياضي وتوجه سلوكه أصبحت ملحـة ومهمـة بالنسـبة للمـدربين     العوامل والمؤث
الرياضيين، أما البيئة الفلسطينية فإن الدراسات التي تناولت موضوع الدوافع الرياضية فهـي قليلـة وشـحيحة    

ر بـين الالعبـين   وخصوصاً المتعلقة بالنواحي النفسية لدى الالعبين في فلسطين مما أدى إلى وجود شرخ كبي
والمدربين واإلداريين في األندية والجامعات وكافة المؤسسات الفلسطينية التي تعنى بالرياضة وذلك بسبب عدم 

هي القوى الداخلية التـي تحـرك   ) ١٩٧٥(الفهم الصحيح لسلوك الالعبين، وبما أن الدوافع كما يشير عالوي 
عملياً لتفسير ظاهرة اقبال الالعبين على ممارسـة النشـاطات   وتوجه سلوك الفرد، وكذلك تعتبر معياراً مهماً و

الرياضية، وبما أن األلعاب الجماعية كرة القدم والسلة والطائرة من األلعاب الشعبية والجماهيرية في فلسـطين  
ة والتي تستقطب ممارستها عدد كبيراً من األفراد ذوي المستويات الثقافية واالجتماعية والعلمية وخصوصات طلب

الجامعات، ألن المرحلة الجامعية تمتاز بالنمو البدني واالجتماعي والعقلي الجيد وبالتالي ال بد من صـقلها مـن   
خالل المشاركة في البرامج التنافسية، ومن هنا جاءت أهمية دراسة دوافع المشاركة فـي البـرامج الرياضـية    

نظمها قسم النشاط الرياضي بالجامعة ألن دراسـة  التنافسية لدى طلبة جامعة النجاح من خالل النشاطات التي ي
  .الدوافع تعتبر أهم المحركات األساسية في مختلف األنشطة الرياضية

  
  مشكلة الدراسة

يعتبر النشاط الرياضي الجامعي هو من أكثر األنشطة التي تتيح للطالب فرصة لالتصال بمجتمع الجامعة 
هذا النشاط فمن خالله يمكن الكشف عن قدرات الطلبة واستعداداتهم والتفاعل معه وذلك بسبب الطبيعة المتميزة ل

وعن طريقه يمكن صقل ورعاية وتنمية مواهبهم وتعديلها واكسابهم مهارات جديدة، وهذا لن يتحقـق إال مـن   
خالل برامج مختلفة وخطط توزع على فترات زمنية سواء شهرية أو أسبوعية أو فصلية أو يومية في كل لعبة 

لعاب التي تمارس في الجامعة بحيث تتيح للطالب فرصة المتعة أثنـاء الممارسـة التـي تكـون دافعـاً      من األ
  . لالستمرار في هذه الممارسة

أن مشاركة الطلبة في حصص التربية الرياضية ال تعكس رغبتهم الحقيقية في النشاط الرياضـي وذلـك   
أفضلية المنافسة وجاذبيتها من خالل البرامج الرياضية  الرتباطه بالبرنامج أو المنهاج الدراسي االجباري، ولكن
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التنافسية ال بد أن ترتبط بعوامل شخصية داخلية في الطالب وعوامل بيئة خارجية، فأسباب المشاركة ربما تكمن 
في طبيعة بعض الطلبة المتحمسين لتطوير مهاراتهم البدنية أو لميلهم الفطري نحو المتعة واللعب والتنـافس أو  

ما تكون المشاركة تعود ألسباب اقتصادية أو ثقافية أو لشغل وقت الفراغ أو لشـغفهم بالتحـدي والتفـوق أو    رب
  . الدركه بأهمية الرياضية وبالتالي النشاط التنافسي

ويرى الباحث أن األنشطة الرياضية التنافسية الداخلية في جامعة النجاح الوطنية تفتقر إلى الكثيـر مـن   
يد في تنشيط الدافعية لدى الطلبة عن طريق ممارسة النشاطات الرياضية وذلك من خالل بلـورة  العوامل التي تف

األهداف وتوفير االمكانيات وتوظيف الكوادر الفنية القادرة على تحسين مستويات األداء بأساليب علمية تختصر 
  . الكثير من الوقت ويدخل عنصر التشويق للطلبة

ررات الدراسة الحالية هو معرفة الشعور والرغبات الشخصية التي تنبـع  كما يرى الباحث أن من أهم مب
أصالً من تميز دوافع الطلبة ورغباتهم، ألن الطلبة في الجامعات يمارسون األنشطة الرياضية ليس مـن أجـل   

لي ال بد الممارسة بل ألسباب أخرى ألن المرحلة الجامعية تمتاز بالنمو البدني واالجتماعي والعقلي الجيد وبالتا
  . من صقلها من خالل المشاركة في البرامج الرياضية التنافسية

من هنا ظهرت مشكلة الدراسة لدى الباحث وبالتحديد يمكن إيجازها بـدوافع المشـاركة فـي البـرامج     
  . الرياضية التنافسية لأللعاب الجماعية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية من خالل دوري الكليات في الجامعة

  
  همية الدراسةأ

  : يمكن إيجاز أهمية الدراسة بما يلي
التعرف إلى الدوافع الخاصة لمشاركة الطلبة في البرامج الرياضية التنافسية والتي يمكن أن توفر اطـاراً   .١

  . مرجعياً يساعد على فهم ومعرفة دوافعهم
للتطوير المستقبلي للبرامج نتائج هذه الدراسة سوف توفر معلومات يمكن أن تكون منطلقاً لتبني استراتيجة  .٢

 . التنافسية للطلبة في المؤسسات المخلفة

قد تكون نتائج هذه الدراسة مفيدة إلجراء دراسات مستقبلية في مختلف مجاالت الرياضة التنافسية للطلبـة   .٣
 . لأللعاب الجماعية والفردية

  
  أهداف الدراسة

سية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية وترتيب هذه التعرف على دوافع المشاركة في البرامج الرياضية التناف .١
  . الدوافع تبعاً لألهمية

التعرف على دور كل من اسم اللعبة الممارسة والخبرة في دوافع المشاركة في البرامج الرياضية التنافسية  .٢
 . لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية
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  تساؤالت الدراسة
ية التنافسية لأللعاب الجماعية لدى طلبة جامعـة النجـاح   ما هي أهم دوافع المشاركة في البرامج الرياض .١

  الوطنية وترتيب هذه الدوافع تبعاً لألهمية؟ 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في دوافع المشاركة في البرامج الرياضية التنافسية لأللعاب الجماعية  .٢

 لدى طلبة جامعة النجاح تعزى لمتغير اسم اللعبة الممارسة؟ 

روق ذات داللة إحصائية في دوافع المشاركة في البرامج الرياضية التنافسية لأللعاب الجماعية هل توجد ف .٣
 لدى طلبة جامعة النجاح تعزى لمتغير الخبرة لدى الطالب؟

  
  مجاالت الدراسة

  . جامعة النجاح الوطنية في نابلس: المجال المكاني .١
 . المختلفة طلبة الفرق الرياضية لدى كليات الجامعة: المجال البشري .٢

 .م١٥/٦/٢٠٠٣ -١٥/٤/٢٠٠٣أجريت الدراسة في الفترة الزمنية الواقعة بين : المجال الزمني .٣

  
  الدراسات السابقة

حول تحليل دوافع الطلبة نحو تعلم السباحة لطلبة جامعـة   )٢٠٠٠الوديان، وآخرون،(وفي دراسة قام بها 
في الجامعات الحكومية األردنية السبع، كما تم اختيار اليرموك، حيث تم اختيار جامعة اليرموك كعينة عشوائية 

طالب  ٨٨، والبالغ عددهم ٩٨/١٩٩٩كافة الطلبة المسجلين في مساقات السباحة للفصل األول من العام الدراسي 
  ).طالبة٤٣طالب،  ٤٥(وطالبة 

زى إلى فوارق حيث أظهرت نتائج الدراسة أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات الدافعية تع
الجنس ولصالح اإلناث، كما أظهرت أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلـى المراحـل الدراسـية،    

  : والفوارق العمرية، وقد أوصى الباحث
  . إدارة مستويات دافعية اإلناث في ممارسة السباحة وتفصيلها وبالتالي توفير مسابح لإلناث في الجامعات .١
مناسبة لمدربي السباحة في مجال أساليب وطرق توظيف الدوافع لدى الطلبة وصوالً  تنظيم دورات تقوية .٢

 . إلى أداء رياضي متميز

بدراسة هدفت إلى التعرف على أهم الدوافع التي تواجه طالب جامعة مؤتة نحـو   )١٩٩٩(أبو زمع قام 
من الممارسـين لألنشـطة    طالب١٦٠األنشطة الرياضية، وقد أجريت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من 

الرياضية في الجامعة، وقد استخدم الباحث المنهج المسحي، حيث اسفرت النتائج على أن أهـم الـدوافع هـو    
اكتساب اللياقة البدنية والصحية، وتحسين مستوى األداء الرياضي ثم تليها اكتساب الناحية النفسية ثم االجتماعية 
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العقلية، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً  وفي المرتبة األخيرة اكتساب النواحي
لمتغير الكلية ووجود فروق لصالح النشاط الفردي وعلى ضوء النتائج يوصي الباحث ضرورة مراعاة وضـع  

  . يةالبرامج والخطط لألنشطة الرياضية ما يتناسب مع دوافع ورغبات وميول الطلبة الممارسين لألنشطة الرياض
هدفت إلى استقصاء دوافع مشاركة األطفال في برامج النشـاطات  ) ١٩٩٨(وفي دراسة عيسى وآخرون 

طفلـة  ) ٧٨(طفـل  ) ١٢٣(مشارك ومشاركة ) ٢٠١(الرياضية التنافسية في األردن، وتضمنت عينة الدراسة 
ر ودوري النـادي  دوري عمان للصغا(سنة، مشاركين في برنامجين تنافسيين ) ١٥-١٠(تتراوح أعمارهم من 

  . ١٩٩٤في صيف عام ) األرثدكسي
  : أظهرت النتائج أن أهم الدوافع للمشاركة هي

حب الحركة والنشاط، تحسين المهارة، االستمتاع، الوصول إلى مستويات أعلى، وحب روح الفريق، في 
ات خاصـة  حين كانت أقل الدوافع للمشاركة هي الحصول على مكافأة، أوصى الباحث بضرورة وضع تشـريع 

لحقوق األطفال الرياضيين، وتبني استراتيجية وطنية لتأمين االمكانات المادية والبشرية لتنظيم البرامج الرياضية 
  . التنافسية في القطاعات التربوية واألهلية بما يتناسب مع القدرات والحاجات

نشطة الرياضـية علـى   حول دوافع الطالبات نحو األ) Elixbeth, 1998(وفي دارسة قامت بها اليزبيث 
سنة، حيث أظهرت نتائج الدراسـة أن الـدافع الرئيسـي لممارسـة     ) ١٤-١٢(طالبة أعمارهن ) ٢٩٧(قوامها 

  . األنشطة هو تقليل الوزن والحفاظ على المظهر الالئق
حول دوافع الطلبة لممارسة األنشطة الرياضـية خـالل   ) Hyman, 1997(وفي دراسة قام بها هايمان 

اب حيث أظهرت النتائج أن الدافع الرئيسي لممارسة األنشطة الرياضية هو حسن قضاء وقت الفراغ مرحلة الشب
  .والبعد عن التوترات النفسية

هدفت إلى التعرف على أهم دوافع العبي كرة القـدم فـي األردن   ) ١٩٩٧(وفي دراسة ذيابات وآخرون 
) ٢٧٥(للدوافع من ستة محاور، وقد اشتملت العينة على  للدرجات األولى والثانية والثالثة، تم بناء استبانة خاصة

العبا تم اختيارهم بالطريقة العشوائية أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في الـدوافع  
لالعبي كرة القدم تبعاً لمتغير الدرجة، العمر، والخبرة، والمؤهل، ولم تظهر فروق تبعاً لمتغيـر الـدخل، وقـد    

الباحث بضرورة االهتمام والتعرف على دوافع الالعبين والتأثير على الدوافع اإليجابية وإجراء دراسات  اوصى
  . على األلعاب الرياضية األخرى

هدفت إلى التعرف عن دوافع ممارسة األنشطة الرياضـية لـدى   ) ١٩٩٣(وفي دراسة قام بها السوطري 
طالباً وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، أظهرت ) ٨٠٢( طلبة الجامعة األردنية، تكونت عينة الدراسة من

  :نتائج الدراسة أن ترتيب الدوافع حسب األهمية جاء على النحو التالي
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التفـوق   -المجـال االجتمـاعي   -القـدرات العقليـة   -المجال النفسي -الميول الرياضية -اللياقة البدنية
  . البرامج والتسهيالت -الرياضي

حول مفاهيم وقياسات ما يسمى بالدوافع الذاتية، ) Vallerand, etal., 1992(ام بها فالراند وفي دراسة ق
والدوافع الخارجية، والالدافعية في إطار ممارسات األلعاب الرياضية المختلفة، وقد توصل إلى أن الدوافع الذاتية 

  : تقع في ثالث أصناف وهي كما يلي
وهي التحسس بالراحة والرضا عن تعلم شيئاً، أو كشف عن ) Motivation to Know(الدافعية للمعرفة  .١

  . شيء لم يكن يعرفه، أو محاولة تفهم شيء جديد لم يكن متفهم
وهي التحسس بالراحة والرضا إنجاز شيء ) Motivation to Accomplish things(الدافعية لإلنجاز  .٢

 . ما، أو ما إيجاد شيء ما لم يكن موجوداً

التحسس بمشاعر جميلـة نتيجـة   )  Motivation to experience Stimulation: (ةالدفاعية التحسسي .٣
 . القيام بممارسات معينة بصورة عامة

يهدف التعرف على نماذج الدافعية عند العبـي  ) Butt, et.al, 1992(وفي دراسة قام بها بات وآخرون 
أجريت الدراسة على عينة مكونـة مـن    التنس في كأس ديفز والعبي الجامعات والالعبين الهواة، لتحقيق ذلك

العبـاً والهـواة   ) ١٦(العباً، من العبي الجامعات ) ١٥(العباً يمثلون ثالثة مجموعات هي العبي التنس) ٤٦(
  . العبا، وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية) ١٥(

جميـع أبعـاد    عن العبي الجامعات والهواة على) التنس(أظهرت نتائج الدراسة أن تفوق العبين الصفوة 
  ). العدوانية، النزاعة، الجدارء، التنافس، التعاون، الحاجة العالية لالنجاز(الدافعية وهي 

بهدف التعرف على أسباب مشاركة األطفـال فـي   ) Brodkin & Wiess, 1990(وفي دراسة قام بها 
باب المشاركة في النشـاطات  البرامج الرياضية التنافسية، حيث أشارت نتائج الدراسة أن االستمتاع كان أهم أس

الرياضية، يليه تطوير المهارة وتعلم العمل الجماعي، والروح الرياضية، واللياقة البدنية، كما أظهرت النتـائج  
  .بشكل عام أهمية هذه القيم مقارنة بالفوز أو باإلحساس باألهمية

رياضية لالعبي كـرة السـلة   هدفت إلى التعرف إلى أبعاد الدافعية ال) ١٩٨٩(وفي دراسة قام بها صالح 
وعالقاتها بمستوى األداء بين مجموعتين، مجموعة المستوى األعلى والمستوى األقل، تكونت عينة الدراسة من 

العباً وقد أظهرت النتائج أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين الالعبين المتفوقين والالعبين األقل تفوقاً ) ٦٤(
  . لصالح مجموعة المتفوقين

في هدفت إلى التعرف إلى أسباب مشاركة األطفال ) Gill et.al, 1983(وفي دراسة قام بها جل وآخرون 
مشارك تم اختيارهم بالطريقـة العشـوائية، وقـد    ) ٢٠١(المدارس الصيفية الرياضية حيث شملت العينة على 
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يليه االستمتاع وتعلم مهارات  أظهرت النتائج إلى أن تطوير المهارة كان أهم أسباب المشاركة لكل من الجنسين
  . جديدة والتحدي ثم اللياقة العامة، وقد اعتبر الجنسان تطوير المهارة من أهم أسباب المشاركة

  
  إجراءات جمع البيانات

  منهجية الدراسة
  .لمناسبته طبيعة وأهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي

  مجتمع الدراسة
كرة القدم خماسيات، وكرة (لمشاركين في دوري كليات الجامعة في ألعاب اشتمل مجتمع الدراسة الطلبة ا

طالباً وذلك خالل دوري الكليات الذي ينظمه قسم ) ٤٣٢(كلية بواقع ) ١٢(، والبالغ عددهم )السلة، وكرة طائرة
  .م٢٠٠٣النشاط الرياضي خالل الفصل الدراسي الثاني للعام 

  عينة الدراسة
طالـب أي  ) ١٢٧(بالطريقة العشوائية الطبقية من المجتمع األصلي والبالغ عددها تم اختيار عينة الدراسة 

يوضحان توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ) ٢(ورقم) ١(من مجتمع الدراسة األصلي والجداول رقم % ٣٠بنسبة 
  . متغيرات الدراسة

  توزيع العينة حسب اللعبة  :)١( جدول

 النسبة المئوية العدد  اللعبة 
  %٣٦.٢  ٤٦   القدم
  %٣٢.٣  ٤١  السلة

  %٣١.٥  ٤٠  الطائرة
  %١٠٠ ١٢٧  المجموع

  توزيع العينة حسب الخبرة:  )٢( جدول

  النسبة المئوية العدد  الخبرة
  %٤٦.٥  ٥٩  أقل من خمس سنوات
  %٥٣.٥  ٦٨  أكثر من خمس سنوات

  %١٠٠ ١٢٧  المجموع
  



 ١٥٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بدر دويكات

 ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد )إلنسانيةالعلوم (لة جامعة النجاح لألحباث، جم ـــــــــــــــــــــــــ

  أداة الدراسة
مع إجراء بعض التعديالت ) Gill, 1983(حث استبيان جل في ضوء أهداف الدراسة وأسئلتها استخدم البا

الطفيفة عليها والتي تتناسب مع المجتمع الفلسطيني وطبيعة أهداف الدراسة وذلك من أجل قياس دوافع المشاركة 
  . في البرامج الرياضية التنافسية لأللعاب الجماعية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية

  : ة موزعة على األبعاد األربعة التاليةفقر) ٣٠(ويتكون المقياس من 
  ). ٨-١(االجتماعي : البعد األول
  ). ١٦-٩(الشخصي : البعد الثاني
  ). ٢٢-١٧(األداء الفني : البعد الثالث
  ). ٣٠-٢٣(النفسي : البعد الرابع

  
  صدق األداة

ين في المجـال  تعتبر األداة المستخدمة صادقة، وللتأكد من مدى صدقها تم عرضها على عدد من المحكم
حيث أشاروا أن األداة صالحة لقيـاس مـا   ) ٦(الرياضي والتربوية من حملة شهادات الدكتوراه والبالغ عددهم 

  . وضعت لقياسه
  

  معامل الثبات
طالب وطبق علـيهم االسـتبانة   ) ٢٠(قام الباحث بفحص معامل الثبات لألداة على عينة تجريبية قوامها 

حيث بلغت قيمة معامل الثبات لألداء للمحـاور جميعهـا   ) Kronbach Alpha( باستخدام معامل كرونباخ الفا
  . وهو معامل ثبات جيد) ٠.٨٥(
  

  إجراء جمع البيانات
بعد أن تم اختبار العينة من طلبة الفرق الرياضية للكليات المختلفة في جامعة النجاح الوطنية قام الباحـث  

  : بما يلي
كلية وذلك بالتنسيق مـع  ) ١٢(وري كليات الجامعة والبالغة عددها تم حصر عدد الكليات المشاركة في د .١

قسم النشاط الرياضي في الجامعة ومن ثم تم التأكد من أسماء الطلبة المسجلين فـي كشـوفات األسـماء    
  . م٢٠٠٣للكليات المشاركة للعام 

شـادات والتعليمـات   طالب مع التأكد على اإلر) ١٣٠(وزعت االستبانة باليد على عينة الدراسة والبالغ  .٢
 . الضرورية لتعبئة االستبانة مع األخذ باالعتبار النزاهة والصدق في اإلجابة

 . استبانة) ١٢٧(تم جمع االستبانات وادخالها إلى الحاسوب ألجراء المعالجات اإلحصائية والتي بلغت  .٣
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   المعالجات اإلحصائية
  : تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية

لحسابية والنسب المئوية من أجل معرفة دوافع المشاركة في البرامج الرياضـية التنافسـية   المتوسطات ا .١
  . لأللعاب الجماعية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية

 ). One Way ANOVA(اختبار تحليل التباين األحادي  .٢

 ). Independent t- test(لمجموعتين مستقلتين ) ت(اختبار  .٣

 . راج معامل  الثباتمعادلة كرونباخ الفا الستخ .٤

تم تبني السلم أدناه لمتوسط النسب المئوية الستجابة عينة الدراسة بغرض المساعدة في تفسير النتائج وهي 
  : كالتالي

  . غير مهم أطالقاً% ٥٩.٩-%٥٠من  - 
 . مهم بدرجة قليلة% ٦٩.٩-%٦٠من  - 

 . مهم بدرجة متوسطة% ٧٩.٩-٧٠من  - 

 .مهم بدرجة كبيرة% ٨٩.٩-%٨٠من  - 

 . فأعلى مهم بدرجة كبيرة جداً% ٩٠من  - 

  
  عرض النتائج ومناقشتها

في ضوء أهداف الدراسة وتساؤالتها قام الباحث برصد البيانات وإجراء التحليل اإلحصائي للبيانات وفيما 
  : يلي عرض للنتائج ومناقشتها وفقاً لتسلسل تساؤالت الدراسة

الرياضية التنافسية لأللعاب الجماعية لـدى طلبـة    ما هي أهم دوافع المشاركة في البرامج :السؤال األول
  جامعة النجاح الوطنية؟ 

لإلجابة عن السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة من فقرات مجاالت الدراسة 
  . توضح ذلك) ٧، ٦، ٥، ٤، ٣(والجدول 

  
  البعد االجتماعي  :والًأ

ع المشاركة في البرامج الرياضية التنافسية لدى عينة الدراسة كـان  أن مستوى دواف) ٣(بين الجدول رقم 
، %)٩٠(حيث بلغت النسبة المئوية لالستجابة عليهما أكثـر مـن   ) ٥، و٢(مهم بدرجة كبيرة جداً على الفقرات 

، %)٨٧.٩-%٨٤.٨(حيث بلغت النسبة المئوية عليهما ) ٨، ٧، ٦، ١(وكانت مهمة بدرجة كبيرة على الفقرات 
أمـا  %) ٧٩.٦-%٧٥.٨(حيث بلغت النسبة المئوية عليهما ) ٤، ٣(نت مهمة بدرجة متوسطة على الفقرات وكا

فيما يتعلق بالدرجة الكلية للدوافع على البعد االجتماعي كانت مهمة بدرجة كبيرة جداً حيث بلغت النسبة المئوية 
  %). ٨٥.٢(عليها 
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 ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد )إلنسانيةالعلوم (لة جامعة النجاح لألحباث، جم ـــــــــــــــــــــــــ

لدوافع المشاركة في البرامج الرياضية التنافسية لأللعاب المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية :  )٣(جدول 
  )١٢٧=ن(الجماعية على البعد االجتماعي 

  درجة الدافع  النسبة المئوية المتوسط الفقرات  الرقم
  كبيرة  ٨٦.٢  ٤.٣١  .أحب أن أكون مع أصدقائي  ١
  كبيرةجداً  ٩٠.٤  ٤.٥٢  .أحب العمل كفريق  ٢
  متوسطة  ٧٩.٦  ٣.٩٨  ني أن أشاركوالدي وأصدقائي المقربين يريدون  ٣
  متوسطة  ٧٥.٨  ٣.٧٩  .أحب أن التقي بأصدقاء جدد  ٤
  كبيرةجداً  ٩٠  ٤.٥٠  .أحب روح الفريق  ٥
  كبيرة  ٨٧.٢  ٤.٣٦  .أحب أن أكون مع الفريق  ٦
  كبيرة  ٨٤.٨  ٤.٢٤  .أحب أن أكون مشهوراً  ٧
  كبيرة  ٨٧.٩  ٤.٣٩  .أحب أن أكون معروفاً وأكسب مكانه بين زمالئي  ٨
  كبيرة  ٨٥.٢  ٤.٢٦  متوسط الفقرات  
  

  البعد الشخصي  :ثانياً
أن مستوى دوافع المشاركة في البرامج الرياضية التنافسية لدى أفراد عينة الدراسة ) ٤(بين الجدول رقم 

، %٩٠حيث بلغت النسبة المئوية لالستجابة عليها أكثر مـن  ) ١٥، ٩(كان مهم بدرجة كبيرة جداً على الفقرات 
حيث بلغت النسبة المئويـة لالسـتجابة عليهـا    ) ١٦، ١٢، ١١، ١٠(مهمة بدرجة كبيرة على الفقرات وكانت 

حيـث بلغـت النسـبة المئويـة     ) ١٤، ١٣(، وكانت مهمة بدرجة متوسطة على الفقرات %)٨٩.٢-%٨٣.٦(
  %). ٧٤.٨-%٧٤.٢(لالستجابة عليهما

كانت مهمة بدرجة كبيرة، حيث بلغت النسـبة   أما فيما يتعلق بالدرجة الكلية للدوافع على البعد الشخصي
  %). ٨٤.٨(المئوية لالستجابة عليها

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للدوافع المشاركة في البرامج الرياضية لأللعاب الجماعية :  )٤(جدول 
  )١٢٧= ن(على البعد الشخصي

  درجة الدافع  النسبة المئوية المتوسط  الفقرات  الرقم
  جداً كبيرة  ٩٠.٦  ٤.٥٣  .أفوزأحب أن   ٩

  كبيرة  ٨٣.٦  ٤.١٨  .أحب أن أحسن صحتي العامة  ١٠
  كبيرة  ٨٩.٢  ٤.٤٦  .أحب أن أكون رشيقاً  ١١
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  )٤(تابع جدول رقم ... 
  درجة الدافع  النسبة المئوية المتوسط  الفقرات  الرقم
  كبيرة  ٨٨.٢  ٤.٤١  .أحب أن أعمل شيئا جيداً اتقنه  ١٢
  كبيرة  ٧٤.٢  ٣.٧١  .ما لكي أعملهأحب أن أعمل شيئا   ١٣
  كبيرة  ٧٤.٨  ٣.٧٤  .أحب أن أخرج من المنزل  ١٤
  جداً كبيرة  ٩٠.٦  ٤.٥٣  .أريد أن أكون الئقاً بديناً  ١٥
  كبيرة  ٨٧.٤  ٤.٣٧  .أحب المدرب  ١٦
  كبيرة  ٨٤.٨  ٤.٢٤  متوسط الفقرات  
  

  بعد األداء الفني  :ثالثاً
ركة في البرامج الرياضية التنافسية لدى أفراد عينة الدراسة أن مستوى دوافع المشا) ٥(بين الجدول رقم 

، %٩٠حيث بلغت النسبة المئوية لالستجابة عليها أكثر من ) ٢١، ١٧(كان مهم بدرجة كبيرة جداً على الفقرات 
 -%٨٤.٤(حيث بلغت النسبة المئوية لالستجابة عليها ) ٢٠، ١٩، ١٨(وكانت مهمة بدرجة كبيرة على الفقرات 

  %).٧٨(حيث بلغت النسبة المئوية لالستجابة عليها) ٢٢(وكانت مهمة بدرجة متوسطة على الفقرة %) ٨٩.٨
أما فيما يتعلق بالدرجة الكلية للدوافع على بعد المهارة واألداء كانت مهمة بدرجة كبيرة حيث بلغت النسبة 

  %). ٨٦.٦(المئوية لالستجابة عليها 
نسب المئوية للدوافع المشاركة في البرامج الرياضية التنافسية لأللعاب المتوسطات الحسابية وال:  )٥(جدول 

  )١٢٧= ن (الجماعية على بعد األداء الفني

  درجة الدافع  النسبة المئوية المتوسط الفقرات  الرقم
  جداً كبيرة  ٩٠  ٤.٥٠  .أريد أن أحسن مهارتي  ١٧
  كبيرة  ٨٩.٨  ٤.٤٩  .أريد أن أتعلم مهارات جديدة  ١٨
  كبيرة  ٨٤.٤  ٤.٢٢  .تمرينات) أعمل(ن أؤدي أحب أ  ١٩
  كبيرة  ٨٦.٤  ٤.٣٢  .أحب الحركة والنشاط  ٢٠
  كبيرةجداً  ٩١.٨  ٤.٥٩  .أريد أن أصل إلى مستوى أعلى في أدائي  ٢١
  متوسطة  ٧٨  ٣.٩٠  .أحب استعمال األدوات واألجهزة الرياضية  ٢٢
  كبيرة  ٨٦.٦  ٤.٣٣  متوسط الفقرات  
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 ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد )إلنسانيةالعلوم (لة جامعة النجاح لألحباث، جم ـــــــــــــــــــــــــ

  البعد النفسي  :رابعاً
أن مستوى دوافع المشاركة في البرامج الرياضية التنافسية لدى أفراد عينة الدراسة ) ٦( بين الجدول رقمي

وكانـت  %) ٩٠.٢(حيث بلغت النسبة المئوية لالستجابة عليهـا  ) ٢٩(كان مهم بدرجة كبيرة جداً، على الفقرة 
المئويـة لالسـتجابة عليهمـا    حيث بلغت النسـبة  ) ٢٨،٣٠، ٢٧، ٢٥، ٢٤(مهمة بدرجة كبرى على الفقرات 

حيث بلغت النسبة المئوية عليهما ) ٢٦، ٢٣(، وكانت مهمة بدرجة متوسطة على الفقرات %)٨٩.٢-%٨٥.٢(
)٧٩.٦-%٧٣ .(%  

أما فيما يتعلق بالدرجة الكلية للدوافع على البعد النفسي كانت مهمة بدرجة كبيرة حيث بلغت النسبة المئوية 
  %). ٨٤.٨(لالستجابة عليها

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لدوافع المشاركة في البرامج الرياضية التنافسية لأللعاب :  )٦(جدول 
  )١٢٧= ن (الجماعية على البعد النفسي 

  درجة الدافع  النسبة المئوية المتوسط  الفقرات  الرقم
  متوسطة  ٧٩.٦  ٣.٩٨  .أحب أن اتخلص من الطاقة  ٢٣
  كبيرة  ٨٥.٢  ٤.٢٦  .أحب اإلثارة  ٢٤
  كبيرة  ٨٩.٢  ٤.٤٦  .أريد أن أتخلص من التوتر والملل  ٢٥
  متوسط  ٧٣  ٣.٦٥  .أحب المكافأت التي تعطي  ٢٦
  كبيرة  ٨٨.٨  ٤.٤٤  ).المنافسة(أحب أن أنافس   ٢٧
  كبيرة  ٨٤  ٤.٢٠  .أحب أن أشعر أنني مهم  ٢٨
  كبيرةجداً  ٩٠.٢  ٤.٥١  .أحب التحدي  ٢٩
  كبيرة  ٨٨.٦  ٤.٤٣  .أحب أن استمتع  ٣٠
  كبيرة  ٨٤.٨  ٤.٢٤  متوسط الفقرات  
  

  ياضيات التنافسية تبعاً لألهميةترتيب دوافع المشاركة في الر
أن ترتيب الدافعية تبعاً لدرجة أهميتها أن أعلى درجة للدافعية كانت على بعـد  ) ٧(تشير بيانات الجدول 

ي تعبر عن درجة مهمـة بدرجـة   وه%) ٨٦.٦(حيث بلغت النسبة المئوية لالستجابة عليها ) المهارة واألداء(
حيث بلغت النسبة المئوية لالستجابة ) الشخصي، واالجتماعي(كبيرة، أما أقل درجة من الدافعية كانت على بعدي 

  . وهي تعبر عن درجة مهمة بدرجة كبيرة%) ٨٤.٨(عليها 
لالسـتجابة عليهـا    أما فيما تتعلق بدرجة الدافعية الكلية على األبعاد مجتمعه حيث بلغت النسبة المئويـة 

  . وهي تعبر عن درجة دافعية مهمة بدرجة كبيرة%) ٨٥.٤(
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 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد)إلنسانيةالعلوم ا(ح لألحباث، لة جامعة النجاجم

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية وترتيب دوافع المشاركة في البرامج الرياضية التنافسية :  )٧(جدول 
  لأللعاب الجماعية على األبعاد الكلية

  الدافع  النسبة المئوية  المتوسط  األبعاد  الترتيب

  كبيرة  %٨٦.٦  ٤.٣٣  الفني األداء  ١
  كبيرة  %٨٥.٢  ٤.٢٦  االجتماعي  ٢
  كبيرة  %٨٤.٨  ٤.٢٤  الشخصي  ٣
  كبيرة  %٨٤.٨  ٤.٢٤  النفسي  ٤

  كبيرة  %٨٥.٤  ٤.٢٧  متوسطة األبعاد  الكلية

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في دوافع المشاركة في البرامج الرياضية التنافسـية   : السؤال الثاني
  ؟ )اللعبة(لعاب الجماعية تعزى إلى متغير لدى العبي األ

ونتائج الجـدول  ) One Way ANOVA(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 
  . توضح ذلك) ٩(رقم 

المتوسطات الحسابية لدوافع المشاركة في البرامج الرياضية التنافسية لأللعاب الجماعية تعزى إلى :  )٨(جدول 
  )١٢٧= ن) (اللعبة(متغير 

  ٤٠=ن كرة الطائرة  ٤١=ن كرة السلة  ٤٦=كرة القدم ن  األبعاد  الرقم

  ٤.١٩  ٤.٢٦  ٤.٣٢  االجتماعي  ١
  ٤.١٥  ٤.٢١  ٤.٣٤  الشخصي  ٢
  ٤.٢٧  ٤.٣٢  ٤.٣٩  األداء الفني  ٣
  ٤.٢٢  ٤.٢٨  ٤.٢١  النفسي  ٤
  ٤.٢١  ٤.٢٧  ٤.٣١  الكلي  ٥

ونتـائج  ) One Way ANOVA(ر تحليل التباين األحادي لإلجابة على التساؤل الثاني تم استخدام اختبا
  . توضح ذلك) ٩(الجدول رقم 
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 ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد )إلنسانيةالعلوم (لة جامعة النجاح لألحباث، جم ـــــــــــــــــــــــــ

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في دوافع المشاركة في البرامج الرياضية التنافسية لدى :  )٩(جدول 
  )١٢٧=ن) (اللعبة(لأللعاب الجماعية تعزى إلى متغير 

جموع مربع م  مصدر التباين  األبعاد  الرقم
  االنحرافات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  االنحراف

  *الداللة  ف المحسوبة

  بين المجموعات  االجتماعي  ١
  داخل المجموعات

  المجموع

٣.٦٢  
٢٨.٢١٤  
٢٨.٥٧٦  

٢  
١٢٤  
١٢٦  

٠.١٨١  
٠.٢٢٨  

٠.٤٥٣  ٠.٧٩٦  

  بين المجموعات  الشخصي  ٢
  داخل المجموعات

  المجموع

٠.٨٦٨  
٢٨.٠٢٦  
٢٨.٨٩٤  

٢  
١٢٤  
١٢٦  

٢.٤٣٤  
٠.٢٢٦  

٠.١٥١  ١.٩٢١  

األداء   ٣
  الفني

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

٠.٢٧٢  
٢٧.٦١٦  
٢٧.٨٨٨  

٢  
١٢٤  
١٢٦  

٠.١٣٦  
٠.٢٢٣  

٠.٥٤٥  ٠.٦١٠  

  بين المجموعات  النفسي  ٤
  داخل المجموعات

  المجموع

٠.١٣٧  
٣٢.١٣٦  
٣٢.٢٧٣  

٢  
١٢٤  
١٢٦  

٠.٠٦٨  
٠.٢٥٩  

٠.٧٦٨  ٠.٢٦٤  

  بين المجموعات  المجموع  ٥
  لمجموعاتداخل ا

  المجموع

٠.٢٥١  
١٣.٩٠٦  
١٤.١٥٨  

٢  
١٢٤  
١٢٦  

٠.١٢٦  
٠.١١٢  

٠.٣٢٩  ١.١٢٠  

  ).١.٩٦(الجدولية " ف"
االجتمـاعي،  (أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على جميع األبعـاد وهـي   ) ٩(يبين الجدول رقم 

  ). الشخصي، األداء الفني، النفسي
ية في دوافع المشاركة في البرامج الرياضية التنافسـية  هل هناك فروق ذات داللة إحصائ: السؤال الثالث

  ؟ )الخبرة(لدى العبي األلعاب الجماعية تعزى إلى متغير 
) Independent – t-test(لمجمـوعتين مسـتقلتين   ) ت(لإلجابة على التساؤل الثالث تم استخدام اختبار 

  .توضح ذلك) ١٠(ونتائج الجدول 
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لة الفروق في دوافع المشاركة في البرامج الرياضية التنافسية الجماعية لدال) ت(نتائج اختبار  :)١٠(جدول 
  )الخبرة(تعزى إلى متغير 

  األبعاد  الرقم
  سنوات فأقل٥

  ٥٩= ن
  أكثر من خمس سنوات

  الداللة  ت  ٦٨= ن 
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

  ٠.٣٦  ٠.٩١  ٠.٤٢  ٤.٢٩  ٠.٥٢  ٤.٢٢  االجتماعي  ١
  ٠.٧٥  ٠.٣٠  ٠.٠٤٧  ٤.٢٢  ٠.٤٩  ٤.٢٥  الشخصي  ٢
  ٠.٠٧  ١.٧٨  ٠.٤٨  ٤.٢٦  ٠.٤٤  ٤.٤١  األداء الفني  ٣
  ٠.٠٥  ٢.٨٣  ٠.٤٦  ٤.١٢  ٠.٥٢  ٤.٣٧  النفسي  ٤
  ٠.١٤  ١.٤٥  ٠.٣٠  ٤.٢٢  ٠.٣٦  ٤.٣١  الكلي  ٥

  )١.٩٦(الجدولية  "ت"
، االجتمـاعي، الشخصـي  (أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على األبعاد ) ١٠(ينضح من الجدول 

  . ، فيما توجد فروق ذات داللة إحصائية على بعد النفسي)األداء الفني
  

  النتائج المتعلقة بالسؤال األولمناقشة 
ما هي أهم دوافع المشاركة في البرامج الرياضية التنافسية لأللعاب الجماعية لدى طلبة جامعـة النجـاح   

  الوطنية؟ 
، ٤، ٣(ية والنسب المئوية،  ويتضح من الجداول رقم لإلجابة على السؤال تم استخدام المتوسطات الحساب

  : التي أظهرت أن ترتيب الدوافع تبعاً ألهميتها كانت كما يلي) ٧، ٦، ٥
  . وهي تعبر عن أهمية بدرجة كبيرة%) ٨٦.٦(بلغ متوسط االستجابة الكلية :  بعد األداء الفني  :أوالً
  . وهي تعبر عن أهمية بدرجة كبيرة%) ٨٥.٢(لية بلغ متوسط االستجابة الك: البعد االجتماعي  :ثانياً
وهي تعبر عـن أهميـة بدرجـة    %) ٨٤.٨(بلغ متوسط االستجابة الكلية : والبعد النفسي: البعد الشخصي  :ثالثا

  . كبيرة
، ١٧(أما أهم دوافع المشاركة في البرامج الرياضية التنافسية على بعد األداء الفني فكانت الفقرات رقـم  

  : ةوالمتضمن) ٢١
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 وهي تعبر عن %) ٩١.٨(بلغت النسبة المئوية لإلستجابة عليها : أريد أن أصل إلى مستوى أعلى في أدائي
  . أهمية بدرجة كبيرة جداً

 وهي تعبر عن أهمية بدرجة كبيرة %) ٩٠(بلغت النسبة المئوية لإلستجابة عليها : أريد أن أحسن مهاراتي
 .  جداً

 والمتضمنة) ٥، ٢(فقرات رقم أما على البعد االجتماعي فكانت ال : 

 وهي تعبر عن أهمية بدرجة كبيرة جداً%) ٩٠(بلغت النسبة المئوية لالستجابة عليها : أحب العمل كفريق .  
 وهي تعبر عن أهمية بدرجة كبيرة جداً%) ٩٠(بلغت النسبة المئوية لإلستجابة عليها : أحب روح الفريق . 

 والمتضمنة) ١٥، ٩(قم أما على البعد الشخصي فكانت الفقرات ر :  
 وهي تعبر عن أهمية بدرجة كبيرة جداً%) ٩٠.٦(بلغت النسبة المئوية لإلستجابة عليها : أحب أن أفوز .  
 ًوهي تعبر عن أهمية بدرجـة  %) ٩٠.٦(بلغت النسبة المئوية لالستجابة عليها : أريد أن أكون الئقاً بدنيا

 . كبيرة جداً

 والمتضمنة) ٢٩(قرة رقم أما على البعد النفسي فكانت الف :  
 وهي تعبر عن أهمية بدرجة كبيرة جداً%) ٩٠.٢(بلغت النسبة المئوية لإلستجابة عليها : أحب التحدي .  

، ٢٣، ٢٢، ١٤، ١٣، ٤، ٣(أما أقل دوافع المشاركة في البرامج الرياضية التنافسية فكانت على الفقرات 
  : والمتضمنة) ٢٦

ونني أن أشارك، أحب أن التقي بأصدقاء جدد، أحب أن أعمل شيئاً ما لكي والدي وأصدقائي المقربين يريد
أعمله، أحب أن أخرج من المنزل، وأحب استعمال األجهزة واألدوات الرياضية، أحب أن أتخلص من الطاقة، 

وهي نسبة تعبر عن أهمية %) ٧٩.٦-%٧٣(أحب المكافأت التي تعطى، حيث ترواحت النسبة المئوية عليهما 
  . ة متوسطةبدرج

، )١٩٩٣السـوطري،  (، و)١٩٩٨عيسـى وآخـرون،   (هذه الدراسة اتفقت مع ما توصل إليه كل مـن  
حيث أجمعت هذه الدراسات على أن ترتيب دوافع المشـاركة فـي   ) Gill et.al, 1983(و) ١٩٧٩عالوي ،(و

التـرويح، المحافظـة علـى    اكتساب اللياقة البدنية، والصحة، (البرامج الرياضية التنافسية حسب أهميتها كانت 
  ). المستوى الرياضي والوصول إلى البطولة، وتطوير المهارة، العمل والجماعي، واالستمتاع

التي كان الدافع األول هو الميول الرياضية، ) ١٩٧٣(في حين تعارضت هذه الدراسة مع دراسة كريمان 
ك درجة الدافعية للمشـاركين فـي اشـباع    ويعتقد الباحث أن مثل هذا التعارض يعود إلى اختالف العينة وكذل

حاجاتهم الشخصية ونوعية هذه الدافعية، وأيضا إلى اختالف النشاطات الرياضية المقدمة للمشاركين وتنوعهـا  
  . وكذلك حدة المنافسة القائمة عليها تلك البرامج
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  لنتائج المتعلقة بالسؤال الثانيمناقشة ا
افع المشاركة في البرامج الرياضية التنافسـية لـدى العبـي    هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في دو

  ؟)اللعبة(األلعاب الجماعية تعزى إلى متغير 
ونتـائج  ) One Way ANOVA(لإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام اختبار تحليل التباين األحـادي  

  : توضح ما يلي) ٩(الجدول 
ياضية التنافسية لدى العبي األلعاب الجماعية تساوي لدوافع المشاركة في البرامج الر) ف(أن قيمة اختبار 

أي أنه ال توجد فروق في دوافـع ممارسـة   ) ٠.٠٥=  α(وهذه القيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى ) ١.١٢(
  . ألن درجة الشعور بالدافعية لدى الالعبين متساوية) اللعبة(النشاط الرياضي تعزى لمتغير 

ة بشكل كبير وكذلك األوضاع السياسية الراهنة التي أدت إلى حرمان الطلبة وأن االهتمام باأللعاب الجماعي
من ممارسة األنشطة الرياضية وبالتالي جاءت الدوافع متساوية ألن الطلبة متعطشين لممارسة األنشطة الرياضية 

  . وهذا أثر في درجة دوافعهم مما أدى إلى الشعور بشكل متساوي فيما بينهم
  

  لمتعلقة بالسؤال الثالثلنتائج امناقشة ا
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية متغير في دوافع المشاركة في البرامج الرياضية التنافسية لدى العبي 

  ؟)الخبرة(األلعاب الجماعية تعزى إلى 
توضح ما ) ١٠(ونتائج الجدول ) independent-t-test) ت(لإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام اختبار 

  : يلي
) ت(توجد فروق ذات داللة إحصائية على األبعاد الكلية تعزى لمتغير الخبرة، حيـث وصـلت قيمـة    ال  - 

  . الجدولية) ت(وهذه القيمة أقل من قيمة ) ١.٤٥(المحسوبة 
، )االجتماعي، المهارة واألداء، والشخصـي (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تبعاً للخبرة على األبعاد  - 

ولصالح الالعبين ذو الخبرة األقـل مـن   ) البعد النفسي(إحصائيا تبعاً للخبرة على بينما توجد فروق دالة 
 ).خمس سنوات

أن عدم وجود فروق في دوافع المشاركة في البرامج الرياضية التنافسية تبعاً للخبرة يعزى أن جميع الطلبة 
افع ألن الظرف السياسي ذو الخبرة األقل من خمس سنوات واألكثر من خمس سنوات يشعرون بنفس درجة الدو

السائد والصعب وعدم االشتراك في النشاطات الرياضية منذ فترة وبالتالي عند االشتراك في هذه البرامج شعروا 
  . بنفس درجة الدافع كما أن مستوى الالعبين واألداء الفني الذي يتميز به يؤثر إيجابيا بدرجة إشباعه للدوافع

التي أشارت إلى ) ١٩٩٧ذيابات وعيسى،(ودراسة ) ١٩٨٤يب، وحسن، لب(اتفقت هذه الدراسة مع دراسة 
  . عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير الخبرة
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 ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد )إلنسانيةالعلوم (لة جامعة النجاح لألحباث، جم ـــــــــــــــــــــــــ

التي تم إجراؤهـا علـى األطفـال    ) ١٩٩٨(كما تعارضت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة عيس وشحادة 
ن مثل هذه التعارض يعود إلى اخـتالف البيئـة   المشاركين في البرامج الرياضية في األردن، ويعتقد الباحث أ

تم إجراؤها على البيئة األردنية وعلى األطفال مـن سـن   ) ١٩٩٨(واختالف العينة، ففي دراسة عيسى وشحادة
في حين أجريت هذه الدراسة على البيئة الفلسطينية التي تمثل طلبة الجامعة التي تختلـف قـدراتهم   ) ١٥-١٠(

  . درجة شعورهم بالدوافع وخبراتهم ودوافعهم ومستوى
  

  االستنتاجات والتوصيات
  : في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها توصل الباحث إلى االستنتاجات اآلتية

يعتبر النشاط الرياضي التنافسي من النشاطات الهامة لطلبة الجامعات حيث يشتركون فيها ألسباب ودوافع  .١
، حب الفوز، اللياقـة البدنيـة، تحسـين المهـارة،     دافع العمل كفريق، حب روح الفريق:  (مختلفة أهمها

  . حيث كانت مهمة بدرجة كبيرة جداً) الوصول إلى أعلى المستويات، حب التحدي والمنافسة
 : جاء ترتيب الدوافع الرياضية حسب األبعاد على النحو التالي .٢

  . األداء الفني -
 . االجتماعي -

 . الشخصي -

 . النفسي -

أي أثر على دوافع المشاركة في البرامج الرياضية التنافسية لـدى العبـي    )اللعبة، والخبرة(ليس لمتغير  .٣
  . سنوات خبرة ٥باستثناء البعد النفسي لمتغير الخبرة، ولصالح الطلبة األقل من .  األلعاب الجماعية

  
  التوصيات

ن الرياضيين توجيه المزيد من االهتمام بدوافع طلبة الجامعات الفلسطينية والتعرف عليها من قبل المشرفي .١
  . والمدربين

إجراء المزيد من الدراسات على بقية الجامعات الفلسطينية للتعرف على أهم الدوافع لدى الطلبـة وفـي    .٢
 . األلعاب المختلفة

ضرورة اهتمام الجامعة بالجوانب النفسية والشخصية لدى الطلبة ألن هذه الدوافع حصلت على أقل ترتيب  .٣
 . بالنسبة للدوافع األخرى

رة إجراء دراسات مشابهة لدى العبي األلعاب الفردية في الجامعة وذلك للتعرف على أهم الـدوافع  ضرو .٤
 . لدى طلبة األلعاب الفردية
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  )١(ملحق رقم 
  استبانة

  أخي الطالب،،،
دوافع المشاركة في البرامج الرياضية التنافسـية فـي   "ة يسعدني أن أعلمكم أنني أقوم بإجراء بحث لمعرف

وأنني بحاجة إلى مساعدتكم إلنجاز هذا البحث، علماً بأن جميع المعلومات التي أحصـل  " جامعة النجاح الوطنية
  . عليها ستكون في خدمة البحث العلمي

فقرة من فقرات االسـتبانة   يرجى قراءة العبارة قراءة دقيقة واالستجابة عليها بكل صدق وامانة أمام كل
  . حسب مستوى درجة االستجابة وذلك من أجل خدمة البحث العلمي) ×(وذلك بوضع اشارة 

  الباحث
  بدر دويكات. د

  : البيانات الشخصية :أوالً
  : في المكان المناسب) ×(يرجى التكرم بوضع اشارة 

  )  (كرة طائرة)     (كرة سلة )     (كرة قدم : اللعبة الممارسة -
  )  (أكثر من خمس سنوات )   (خمس سنوات فأقل : الخبرة في اللعب -

  : في المكان الذي تراه مناسبا) ×(يرجى وضع اشارة 

  الفقرات  الرقم
مهم 
 جداً

مهم بدرجة 
 كبيرة

مهم بدرجة 
  متوسطة

مهم بدرجة 
  قليلة

غير مهم 
  اطالقاً

           )فقرات٥: (البعد االجتماعي  أوالً
            .ئيأحب أن أكون مع أصدقا  ١
            .أحب العمل كفريق  ٢
            .والدي وأصدقائي المقربين يريدونني أن أشارك  ٣
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            .أحب أن التقي بأصدقاء جدد  ٤
            .أحب روح الفريق  ٥
            .أحب أن أكون مع الفريق  ٦
            .أحب أن أكون مشهوراً  ٧
          .أحب أن أكون معروفاً وأكسب مكانه بين زمالئي  ٨
           )فقرات٨: (البعد الشخصي  انياًث
            .أحب أن أفوز  ٩
            .أحب أن أسافر  ١٠
            .أحب أن أكون رشيقاً  ١١
            .اتقنه/أحب أن أعمل شيء جيد   ١٢
            .أحب أن أجد شيئاً ما لكي أعمله  ١٣
            .أحب أن أخرج من المنزل  ١٤
            .أريد أن أكون الئقاً بدنياً  ١٥
            .المدرب/أحب المدرب  ١٦
           )فقرات٦: (بعد األداء الفني  ثالثاً
            .أريد أن أحسن مهارتي  ١٧
            .أريد أن أتعلم مهارات جديدة  ١٨
            .التمرينات) أعمل(أحب أن أؤدي   ١٩
            .أحب الحركة والنشاط  ٢٠
            .أريد أن أصل إلى مستوى أعلى في أدائي  ٢١
ستعمال األدوات واألجهزة أحب ا  ٢٢

  .الرياضية
          

           )فقرات٨: (البعد النفسي  رابعاً
            .أحب أن أتخلص من الطاقة  ٢٣
            .أحب اإلثارة  ٢٤
            .أريد أن اتخلص من التوتر والملل  ٢٥
            .أحب المكافأت التي تعطى  ٢٦
            )المنافسة(أحب أن أنافس   ٢٧
            .ني مهمأحب أن أشعر أن  ٢٨
            .أحب التحدي  ٢٩
            .أحب أن استمتع  ٣٠
 


