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 ممخـــص
  

وافع الممارسة لدى العبي  ريرا السياة الميياسين سيمييًا في  ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد د  
 األردن وذلك تبيًا لمتغير اليمر و الخبرا والمؤىل اليام  والمينة.

استخدم الباحث المنيج الوصف  لمالئمتو ليذه الدراسة، و تم إختييار عينية عمديية مرونية 
ة ريرا السياة نيمن الفرييي  الممارسيين لايبي  عميان( ( العبيين مين نيادي األميير عاي  لاصيم2مين  

      األول وسد تم تطبي  إستبيان اليدوافع عايييم. واسيتيان الباحيث ببيسيتبيان اليذي اسيتخدمو رياًل مين 
 م (.1222الصالح والينداوي  و م ف  رسالة الماجستير2221  ناجح ذيابات 

لمييياسين ممارسيية لييدى العبيي  رييرا السيياة االو بيييد تحايييل البيانييات تبييين  ن ترتييي  دوافييع 
سمييًا ف  األردن ى  الدوافع البدنية تاتيا الدوافع الفنية ، اليدوافع النفسيية ، اليدوافع االجتماعيية ، 
الدوافع االستصيادية و خييرًا اليدوافع المينيية. و ريذلك تبيين  نيو ال توجيد فيرو  ذات داللية إحصيائية 

الخبرا.  ،اليمر ردن تيزى لمتغيرممارسة لدى العب  ررا الساة المياسين سمييًا ف  األالف  دوافع 
بينما لمتغير المينة فرانت ىناك فرو  دالة إحصيائيًا ولصيالح الميونفين في  مجيال دوافيع الااياسية 

العبييين المييياسين سييمييًا فيي  األردن لالبدنييية. و رييذلك رانييت النتييائج نحييو دوافييع الممارسيية لييدى ا
 نتائج إيجابية لجميع مجاالت الدراسة .

تائج  وصى الباحث بنرورا تزويد نتيائج البحيث لريل مين الاجنية البارالمبيية وف  نوء الن
األردنييية والمجاييس األعاييى لألييؤون األفييراد المييياسين واالتحيياد األردنيي  لرييرا السيياة، ورييذلك االىتمييام 
بدوافع العب  ررا الساة المياسين سمييًا ف  األردن واليمل عاى تطويرىا وعقد دورات متخصصية 

والدافيية لمدرب  األندية المينية واليميل عايى نألير الايبية وتسيويقيا في  جمييع االنديية بيام النفس 
والمراريييز الخاصييية لاميييياسين سيييمييًا و الاجنييية البارالمبيييية األردنيييية والقييييام بدراسيييات مما اييية تتنييياول 

 األليا  الجماعية والفردية األخرى ليذه الفئة تحديدًا .
 
 

الميييياسين سيييمييًا ، الصيييم ، الدافييييية ، اليييدوافع الفنيييية ، اليييدوافع النفسيييية ،  الراميييات الدالييية ا ريييرا السييياة ،
 .، الالعبينالدوافع ايجتماعية ، الدوافع ايستصادية ، الاياسة البدنية 
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This study aimed at defining the motives of practicing for Deaf 

Basketball players in Jordan according to variable of age &  experience  

age & educational qualification & the Job . 
The scholar used the descriptive technique ,selecting an international 

sample of (9) players from Prince Ali Club for Deaf\ Amman . They 

applied the questionnaire motives used by (Diabat / M.A 1992 & El-Saleh 

& Al-Hendawi 2009) . 
The analysis of the data showed that the motives of the Deaf Basketball 

players were arranged as follows: Fitness , Technical , Psychological , 

Social , Economic &Vocational motives. 
It also showed that there was no statistical evidence among the motives 

due to variable age , experience , age , educational qualification & the  

job . The results were positive . 
In the lights of the results, the researcher recommended the needs to 

provide the Jordanian Paralympics Committee, The Higher Council of 

disabled affairs and the Jordanian Basketball federation with the research 

results as well as more attention to be given to the motivated basketball 

hearing impaired individuals in Jordan and working on developing them. 

In addition, specialized courses should be 

held in the field of  psychology and motivation of the trainers and to 

make the game more familiar in all clubs and centers of the Hearing 

Impaired and Paralympics Jordanian Committee and to carry out a similar 

deal with the mass games, and other individual of this group specifically. 
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 -المقدمــة :

 

تعتبر الدافعٌة من المواضيٌ  الاممية فيً  اين اليلري الرٌمضيً ع وٌر ي   لي  

إلى الحقٌقة التملٌة " إن كل ساو  وراءه داف  " أي تكمن وراءه قوى دافعٌة معٌلية   

فييً  مٌيي  ابلعييمع والرعملٌييم   ولايي ا  تعتبيير العوامييل اللرسييٌة  ل ييرا حممييم لال ييم 

( اله  لد تقمرع ال بً المسيتوٌم  الرٌمضيٌة 8991الرٌمضٌة حٌث ٌشٌر )  الوي 

العاٌم فً ال والع البدلٌةع المامرٌيةع والطططٌية فيمن العمميل اللرسيً حيو الي ي ٌحيدد 

 لتٌ ة الملمفسة ومن العوامل اللرسٌة الاممة فً التقدن واإلل مز الرٌمضً حو الدافعٌية

وبملتييملً لسييتطٌ  اإل مبيية إلييى بعييل ابسييلاة الامميية المرتبطيية بمممرسيية ابلعييمع 

الرٌمضييٌة ع والتييً تتعايير بمممرسيية الطابيية ألشييطة رٌمضييٌة معٌلييةع أو العييزو   يين 

الاعييع ميي  زماللايين ومشييمركتان فييً ألشييطتانع ومييم حييً الييدواف  التييً تحرييز  اييى 

م يل حي ه ابلشيطة تعليً البحيث  مممرسة ابلشطة الرٌمضيٌة ب يرة دالميةع وإن ر يمر

  ن الدافعٌة وكٌرٌة االسترمدة ملام وتطبٌقام فً الواق  الرٌمضً 

 

وتاعع الدافعٌة دورا حممم فيً تكٌي  ابفيراد ابسيوٌمء والمعيمقٌن وط و يم  

المعييمقٌن سييمعٌم  ع وتبييٌن ان الييدواف  لمممرسيية ابلشييطة الرٌمضييٌة تعتبيير  ل ييرا 

بلمء القٌن واالت محم  وابٌيدٌولو ٌم ال قمفٌية  ليد ابفيراد أسمسٌم لاتكٌ  اال تمم ً و

المممرسٌن لأللعمع الرٌمضٌةع وتؤكيد دراسيم   دٌيدة أ رٌي  أن اليداف  اال تميم ً 



ٌعتبيير ميين الييدواف  الامميية لمممرسيية ابلعييمع الرٌمضييٌة  اييى و ييه الط ييو   لييد 

  مم ة اب دقمء فً مرحاة المراحقة والمراحل الالحقة 

ون موضوع الدواف  من أك ير موضيو م   اين اليلري أحمٌية و إ يمرة ربمم ٌك

فاييو ٌايين ابع اليي ي ٌرٌييد أن ٌعيير  لمييم ا ٌمٌييل طراييه إلييى  إلحتمييمن اللييمي  مٌعييمع

 اإللطواء  اى لرسهع والعزو   ن الاعع م  أترابه ؟

 
رميييا يييييم الميييدر  الريانييي   ن يييييرض لمييياذا يقبيييل بييييا األفيييراد عايييى ممارسييية النألييياط 

  ف  حيين يرتفي  اليبيا في  المألياىدا ل  و لمياذا يميارس الفيرد ليبية ميينية دون سيواىال الريان
 و لماذا يستمر بيا األفراد ف  ممارسة النألاط الريان  و الموانبة عاى التدري  ،  و محاولة 
الوصول ألعاى المستويات الريانية ف  حيين ينصيرض بينييم ا خير عين الممارسية ويتقاعيدون 

 ( . 2221ري  ل  عالوي ،ف  منتصض الط

 
( نقياًل عين ريل مين للييولنل وليايوررل و لولييام وارتل اليى  ن نسيبة  2221ويألير  راتي ، 

%ل مين اجمييال  البحييوث 02البحيوث اليامييية التي  تطرسييت إلييى دراسية الدافيييية  سيد باغييت حييوالى ل
دربين ، والميربين الت  اجريت ف  مجاالت عام النفس الريان  لما ليا من  ىميية متمييزا ليدى المي

الريانيييين ، باالنيييافة إلييييى  ىميتييييا ليييدى الالعبييييين اليييذين يم ايييون المنتخبييييات الوطنيييية واالندييييية 
الريانييييييييييية فيييييييييي  المجتميييييييييييات الحدي يييييييييية ،حيييييييييييث ان انتألييييييييييار الييييييييييدافع لاريانيييييييييي  يم ييييييييييل ميييييييييين              

  الالع  %( من اليماية التدربية ، ذلك  ن التفو  ف  ريانة ميينة يتطا  ارتسا22-% 02 
النيييواح  المياريييية ، والخططيييية  يييم ييييلت  دور اليييدافع ليحيييث الريانييي  عايييى بيييذل الجييييد والطاسييية 

 الالزمين  واًل لتيام تاك الميارات ، و انيًا لاتدري  عاييا بغرا صقايا اتفاتيا.
 

( إلى  ن اليدوافع الريانيية تتمييز بتنوعييا ومناىرىيا المتييددا، 2221وينيض  عالوي ،
فيييي  الغاليييي  إلييييى االختالفييييات فيييي  نوعييييية األنألييييطة الريانييييية التيييي  يمارسيييييا الفييييرد،  وىييييذا يرجييييع

باينييافة إلييى االختالفييات فيي  يلييية تحقييي  األىييداض المنألييودا التيي  تتحقيي  ميين خييالل الممارسيية 
الريانية، حيث  ن دوافع الريان  يمرن التيرض عاييا نتيجة لتفاعل اليواميل الألخصيية والبيئيية 

انًا إلى التغيير والتبيديل، حينميا يسيتمر الفيرد في  ممارسية ىيذا النألياط فتيرا زمنيية الت  تتيرا احي



طوياة، بالرغم من اختالض وجية ننر بييا اليامياء في  مجيال عايم الينفس الرياني  في  تفسيير 
مفيوم الدوافع الريانية، إال  ن ىناك ألبو اتفيا  فيميا بيينيم حيول اليدور الييام اليذي تايبيو اليدوافع 

 ك الساوك وتوجييو.ف  تحري
ومع مرور الزمن وتطور الحررة الريانية لامياسين بمختاض فئاتيم وتصنيفاتيم حيث بد  
المياسين سمييًا بممارسة رافة األليا  رويدا روييدًا، وبيد  اليامياء والبياح ين بدراسية رافية الجواني  

لبحيييوث والدراسيييات لممارسييية ىيييذه الفئييية لاريانييية، وفييي  نيييوء ذليييك ازدادت فييي  ا ونييية األخييييرا ا
المرتبطة والمتخصصة في  مونيوا اليدوافع وعالستييا بالممارسية الريانيية، واحتايت مرانية واسيية 

 ف  المؤتمرات والندوات والمجالت اليامية  المتخصصة ف  مجال عام النفس الريان . 
 وىنا يحاول الباحث ف  ىذا البحث  ن يتيرض عاى الدوافع الت  دفيت الالعبين المياسين
سمييًا إلى ممارسية ليبية ريرا السياة في  األردن وذليك لميا ليو مين األىميية عايى جمييع المسيتويات، 
فيييو يحيياول  ن يتيييرض لميياذا يقبييل بيييا األفييراد عاييى ممارسيية النأليياط الريانيي  فيي  حييين يرتفيي  

 البيا ا خر ف  المألاىدا ل
 

 -مشكلة الدراسة و أهميتها :
انييية فيي  اليييالم مييالم تريين األولييى لييدى بيييا الييدول، تيتبيير رييرا السيياة الايبيية الأليييبية ال 

ويتابييا الماليين من البألر فقد  صبحت ررا الساة وسياة وليسيت فقيط نألياط يقير  بيين الألييو  
إلى بينييا اليبيا، فنجومييا المألييورين ييتبيرون سيفراء سيالم في  مختايض المننميات اينسيانية 

اىير عايى اخيتالض مسيتوياتيم التيايميية وال قافيية والدولية، وتستقط  ررا الساة الماليين مين الجمي
 واالجتماعية، ومن ىؤالء الماليين يوجد الماليين من المياسين سمييًا . 

فييالمتتبع لايبيية رييرا السيياة األردنييية يييرى  نيييا منييذ  ال يية عقييود فيي  إزدىييار وتقييدم مسييتمرين 
نتقايت إليى اليالميية عاى الصييد المحا  واليرب ، ولم يقض طموحييا إليى ىيذا الحيد بيل تط اييت وان

في  المرريز ال اليث في  نيائييات  ميم يسييا التي   سيميت في  بيدما حل المنتخ  األردن  لريرا السياة 
م وبالتال  التلىل المباألر والفوري ألربر تجمع ومحفل عالم  لررا الساة وىو 1222الصين عام 

 م.1222بطولة رلس اليالم لررا الساة ف  ترريا عام 
ن ايىتميي ام برييرا السيياة سييد تحييول ميين مجييرد المأليياىدا والتألييجيع إلييى ممارسيية رييرا السيياة وان

  سواء  صحاء  و  فراد مياسين، وسد باتت ريرا السياة األردنيية تسيتقط  نلرافة فئات الألي  األرد
تجاري ررا القدم لارجال، فاصبح  وعالميتيا ا صبحت أليرتي ، حيثاالىتمام ايعالم  والتسويق 

 DEAFاصييية لاميييياسين سيييمييًا وريييذلك دورا األلييييا  األولمبيييية خاصييية لييييم  ىنييياك بطيييوالت خ

OLYMPICS  مين خيالل الاجنية الدوليية أللييا  الصيم )International Committee of 



Sports for the Deaf ،صييبحت  خبييار الالعبييين و ( وىنالييك بطييوالت سارييية خاصيية ليييم 
 .  واالنترنت المياسين سمييًا تمائ الصحض والمجالت

ومع التطيور الحاصيل عايى الريانية عامييا في  رافية مجاالتييا، واتجياه اليدييد مين األفيراد 
إلييى رييرا السيياة ىنييا فيي  األردن ميين خييالل الجاميييات والمييدارس، مييع الياييم بييان ىنالييك عييدا دول 
عربية سد سبقتنا ف  ىذا المجال، فف  مصر ىنالك دوري خاص لامياسين سمييًا يقام بانتنام منذ 

سينوات، وريذلك في  دول المغير  اليربي  وفي   وروبيا تقيام عيدا بطيوالت بريرا السياة لاميياسين  اعد
سييمييًا ، وفيي  ذات المجييال ىنالييك عييدا رايييات تربييية ريانييية فيي  الجاميييات األردنييية وخصوصييًا 
ختنييينت طابييية ميييياسين سيييمييًا فييي  راياتييييا  الجاميييية األردنيييية وفييي  مصييير والييييرا  سيييد إسيييتقبات وان

األسسييام األخييرى الممارسييين لايبيية رييرا السيياة وتييم تخييرجيم وىييم ييماييون ا ن مييدربين الريانييية و 
 لايبة ررا الساة و المجال الريان  م ل زمالئيم األصحاء.

وف  محاولة لدراسة ىذا الساوك االسبال  مين الميياسين سيمييًا والالعبيين عايى ىيذه الايبية 
ك ودراسية دوافيع ممارسية ريرا السياة لييذه الفئية اختار الباحث دراسة الجان  النفس  من ىيذا السياو 

وبمييا  ن الييدوافع تيتبيير ميين  ىييم فييروا عاييم اليينفس الريانيي  وباعتبارىييا مييييارا عاميييا لتفسييير ىييذه 
رى الباحيييث  ن ىناليييك نييييض وانيييح بالريانييية لاميييياسين سيييمييًا بأليييرل عيييام ييييالنييياىرا، ولييييذا 

ل دوري واحيد لريرا السياة لاميياسين سيمييًا والممارسين لايبة ريرا السياة بأليرل خياص إذ  نيو تيم عمي
 م ولم يستمر حتى ا ن، وبما  ن إسبال الالعبين عاى ىذه الايبة وانح وربير ويزداد2222عام 
  عداد الممارسين لررا الساة، وعدم وجود دراسات سابقة بيذا المونوا.   ف 

السياة فيي  رييرا  باحيث مطاييع عايى تطيورمين خيالل خبييرا الباحيث رالعي  وحرييم وميدر  و 
خبيييرا والميرفييية بيييدوافع الالعبييييين الميييياسين سيييمييًا مييين سبيييل المييييدربين الاألردن ومالحنتيييو نقيييص 

را السياة لري وايداريين، فقد جاءت ىذه الدراسة لتاقى النوء عايى دوافيع الالعبيين الميياسين سيميياً 
بداييية القييرن  بييد  ايىتمييام فيي  مونييوا الييدوافع يييزداد فيي حيييث  فيي  األردن لممارسيية ىييذه الايبيية.

(، Donald m( ، ودوناليد مياك  Darwinاليألرين ،حيث بح يو عيدد مين اليامياء م يل دارويين  
 ( .2222 سيادا ،(  wood Rothوودروث  

فيييو  ،ميين  ىمييية الريانيية التيي  سيييتناولياو  ىميييو البحييث  ميينوتييتاخص  ىمييية ىييذه الدراسيية 
تريين األولييى ليييذه الفئيية و رييذلك فييبن الباحييث يتنيياول ليبيية رييرا السيياة الايبيية الأليييبية ال انييية مييالم 

يتناول مونوعًا حيويًا لاتيرض عاى  ىم دوافع ممارسة المياسين سمييًا  لررا الساة . رذلك تنياول 
الباحييث مونييوعًا حيويييًا وىييو مونييوا الييدوافع والييذي يييؤ ر ويييرتبط فيي  سيياوك الالعبييين و دائيييم 

نجازاتيم فميرفة الدوافع تيتبر ذات  ىمية   لرل من الالع  والمدر  والجميور وايداري .وان
ن  ومن ىنا تات   ىمية ىذه الدراسة ألنيا تبحث ف  ليبة جماعية يمارسيا المياسين سمييًا  وان

 ميرفة دوافع ممارسة ررا الساة ليذه الفئة يؤدي إلى تطوير ىذه الايبة ليم مستقباًل.



 -أهداف الدراسة :
 ىدفت ىذه الدراسة لاتيرض إلى ا

 وافع ممارسة ليبة ررا الساة لدى الالعبين المياسين سمييًا ف  األردن .د .2
دوافيييع ممارسييية ليبييية ريييرا السييياة ليييدى الالعبيييين الميييياسين سيييمييًا فييي  األردن تبييييًا  .1

 لمتغير اليمر .

دوافيييع ممارسييية ليبييية ريييرا السييياة ليييدى الالعبيييين الميييياسين سيييمييًا فييي  األردن تبييييًا  .0
 لمتغير الخبرا .

ة ليبييية ريييرا السييياة ليييدى الالعبيييين الميييياسين سيييمييًا فييي  األردن تبييييًا دوافيييع ممارسييي .4
 لمتغير المؤىل اليام  .

دوافيييع ممارسييية ليبييية ريييرا السييياة ليييدى الالعبيييين الميييياسين سيييمييًا فييي  األردن تبييييًا  .1
 لمتغير المينة .

 -تساؤالت الدراسة :
             

 طرحت ىذه الدراسة التساؤالت التالية ا                                                      
مييا ىيي  دوافييع ممارسيية ليبيية رييرا السيياة لييدى الالعبييين المييياسين سييمييًا فيي   -2

 األردن ل
( بييين œ  ≥   0.05ىييل ىنيياك فييرو  ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى   -1

مستوى دوافع الالعبين الميياسين سيمييًا لريرا السياة في  األردن يييزى لمتغيير 
 اليمرل

( بييين  œ  ≥  0.05وجييد فييرو  ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى    ىييل ت -0
مستوى دوافع الالعبين الميياسين سيمييًا لريرا السياة في  األردن يييزى لمتغيير 

 الخبرال

( بييين  œ  ≥  0.05ىييل توجييد فييرو  ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى    -4
ى لمتغيير مستوى دوافع الالعبين الميياسين سيمييًا لريرا السياة في  األردن يييز 

 المؤىل اليام ل

( بييين  œ  ≥  0.05ىييل توجييد فييرو  ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى    -1
مستوى دوافع الالعبين الميياسين سيمييًا لريرا السياة في  األردن يييزى لمتغيير 

 المينة ل

  -الدراسات السابقة :
 



ت الالعبوَي الوعوانَي حسب علن الباحث لن حوجذ أٍت دراست علي هسخوى األردى حوو  هوضوود دفا وم هوارسو

 سوعَاً لكرة السلت  ٌ األردى أف أً لعبت رٍاضَت أخرى سواء أكاًج  ردٍت أف جواعَت. 

ولرييين حيييول مونييييوا دوافيييع الممارسيييية فقيييد رانيييت ىنيييياك دراسيييتان فقييييط واحيييدا اختصييييت 
( وال انية اختصت بالالعبات وى  دراسية  الصيالح 2221بالالعبين وى  دراسة  ذيابات، ناجح، 

 ( ورالىما ف  ليبة ررا القدم. 1222ينداوي و ال
وتيلت  ىييذه الدراسيية لميرفية دوافييع الالعبييين المييياسين سيمييًا لايبيية رييرا السياة فيي  األردن وفيي  ىييذه 
الفئة الجديدا من األفراد،  وىنا نستيرا الدراسات الت   ىتميت بمونيوا دوافيع ممارسية األلييا  

 المختافة . 
  -الدراسات المشابهة :

( بدراسة ىدفت إلى تحديد دوافع الممارسة لدى العبيات 1222 الصالح والينداوي   جرى
 ررا القدم ف  األندية األردنية وذلك تبيًا لمتغير الخبرا ، اليمر والمؤىل اليام  .

اسييتخدم الباح ييان الميينيج الوصييف  لمالئمتييو ليييذه الدراسيية ، و تييم إختيييار عينيية عمدييية مرونيية ميين   
األندية األردنية وسد تم تطبي  إستبيان الدوافع. ران ترتي  دوافيع الممارسية ىي  ( العبة ف   02 

الدوافع الفنية ،الاياسة البد نية، النفسية، المينية، االجتماعية، و خيرًا الدوافع االستصادية . و ريذلك 
ىيييل تبيييين  نيييو التوجيييد فيييرو  دوافيييع الممارسييية ليييدى الالعبيييات تييييزى لمتغيييير الخبيييرا ، اليمييير والمؤ 

 اليام  ، و ن النتائج رانت إيجابية. 
( دراسية ىيدفت إليى تحدييد دوافيع ممارسية ليبية ريرا الطيائرا ليدى 1221 جرى   بو سل ، 

العب  األندية ف  األردن ، وذلك تبيًا لمتغيرات الدرجة، الخبرا، اليمر، المنطقة الجغرافية ومررز 
( العبيًا مين 200ة عأليوائية مرونية مين  الاي  ، واستخدم الباحث المنيج الوصيف ، اختييرت عيني

لقيييياس دوافيييع  – نديييية األردن ، وسيييد تيييم تطبيييي  اسيييتبيان اليييدوافع اليييذي تيييم بنييياؤه مييين سبيييل الباحيييث 
ممارسة ليبة ررا الطائرا لدى العبي  األنديية في  األردن ، وتيم تيوخ  الأليروط الياميية مين صيد  

ندية في  األردن ىي  دوافيع الاياسية البدنيية ، و بات . ران ترتي  دوافع ممارسة ررا الطائرا لدى األ
دوافيع النجيياح واالنجيياز ، الييدوافع النفسييية ، دوافيع الميييول الريانييية ، الييدوافع االجتماعييية ، دوافييع 
طبيييييية الايبييية، دوافيييع المراسييي  ، واليييدوافع المينيييية ، ووجيييود فيييرو  ذات داللييية إحصيييائية عنييييد 

ررا الطائرا لدى العب  األندية ف  األردن ، تييزى  ف  دوافع ممارسة (  œ  ≤   0.05 مستوى  
لمتغير الدرجة بين العب  و لمتغير الخبرا بين الالعبين و لمتغير اليمر ف  دوافع المراس  بيين 

لمتغييير مررييز الاييي  فيي  الييدوافع و  الالعبييين و لمتغييير المنطقيية الجغرافييية فيي  الييدوافع االجتماعييية
نيوء النتيائج باالىتميام بيدوافع العبي  ريرا الطيائرا في  األردن النفسية . و سيد  وصيى الباحيث في  

واليميييل عايييى تطويرىيييا ، وتيزييييز وتنميييية اليييدوافع المينيييية ليييدى العبييي  اليييدرجات المختافييية ، وعقيييد 



دورات بياييم اليينفس والدافيييية لمييدرب  األندييية، واليمييل عاييى نأليير الايبيية وتسييويقيا ، والتوصييية فيي  
 راسات مما اة تتناول األليا  الجماعية والفردية األخرى .نوء ىذه الدرساا بالقيام بد

( دراسييية ىيييدفت إليييى التييييرض عايييى دوافيييع الممارسييية الريانيييية ليييدى 1222 جيييرى  البيييار 
العبيي  رييرا الطاوليية فيي   ندييية المماريية اليربييية السيييودية، تبيييًا لمتغيييرات اليميير، الخبييرا ، مسييتوى 

( الع  ميوزعين 022عية ، وسد األتمات الدراسة عاى  المألاررة، المؤىل اليام ، الحالة االجتما
عاييييى  ندييييية الدرجيييية الممتييييازا و ندييييية الدرجيييية األولييييى و وائييييل الدرجيييية ال انييييية فيييي  مختاييييض منيييياط  
السييييودية ، وسيييد اسيييتخدم الباحيييث المييينيج الوصيييف  واسيييتخدم االسيييتبيان ريييلداا لجميييع البيييييانات ، 

را ، وسييد  نيييرت النتييائج ترتييي  الييدوافع حسيي  ( فقيي12وتنييمن االسييتبيان عألييرا مجييالت، بواسييع  
%( ، الصيييييداسة واليالسيييييات 10ر  1النجييييياح واالنجييييياز   - ىميتييييييا ونسيييييبيا المئويييييية رميييييا ياييييي  ا

%( 14ر  2%( ، المنافسة الريانية       14ر  2%( ، التفو  الذات   11ر  2االجتماعية  
%( ، 02ر 2، المييييول الريانيييية   %(12%( ، التفرييييال االنفييييال   11ر  0، الاياسييية البدنيييية  

ر  2%( ، الموافقيية االجتماعييية  00ر  2%(، المراسيي  المادييية والمينوييية  01ر  2االعتييراض  
02. )% 

( دراسيية ىييدفت إلييى اتيييرض عاييى دوافييع ممارسيية ليبيية رييرا اليييد عنييد 2222 جييرى  سيييادا 
الدرجية، اليمير، الخبيرا، المنطقية العبي   نديية الدرجية األوليى وال انيية في  األردن ، تبييًا لمتغييرات 

( العي  222( العبيًا ميوزعين  240الجغرافية ، مرريز الايي . وسيد األيتمات عينية الدراسية عايى  
( العبيييًا درجييية  انيييية ، وسيييد اسيييتخدم الباحيييث المييينيج الوصيييف  والسيييتبيان ريييلداا 40درجييية  وليييى و 

رجة األولى التفو  الريان  ، الاياسة لجمع البيانات ، وسد  نيرت النتائج ترتي  الدوافع ألندية الد
 البنية، الترويحية، النفسية ، االجتماعية ، المينية والمادية .

( دراسييية ىيييدفت إليييى مقارنييية الدافييييية الريانيييية لالعبيييات 2224 جيييرت  صيييفاء وسييييير 
ار التمرينيات الفنييية االيقاعييية ، والعبييات الجمبيياز الفنيي  ، وعالستيمييا بمسييتوى االنجيياز ، وتييم اختييي

( العيي  ، والعبييات 22عينيية الدراسيية ميين العبييات ريانييت  التمرينييات الفنييية االيقاعييية وعييددىن  
( العبية ، وسيد اسيتخدم الباح تيان 21الجمباز المأليتررات في  البطولية اليربيية ايفريقيية وعيددىن  

نييات، الميينيج الوصييف  لمناسييبتو وطبيييية ىييذه الدراسيية باينييافة إلييى االسييتبيان رييلداا لجمييع البيا
و نيرت نتائج الدراسة وجود سيمات دافييية ريانيية خاصية بالعبيات التمرينيات الفنيية تيؤ ر عايى 
مسييتوى االنجييياز وىييي  الحيييافز، ال قييية بيييالنفس ، التيييدريب  ا، ال قييية، رميييا  ن ىنييياك بييييا السيييمات 

ال قيية المألييتررة بييين العبييات التمرينييات الفنييية االيقاعييية ، والعبييات الجمبيياز الفنيي  وىيي   الحييافز، 
 بالنفس ، التدريبية ، المسؤولية( .

( دراسييية ىيييدفت إليييى التييييرض عايييى دوافيييع التحيييا  الطابييية براييييات 2221 جيييرى  بطانيييية 
التربيييييية الريانيييييية فييييي  الجامييييييات األردنيييييية ، وسيييييد اسيييييتخدم الباحيييييث االسيييييتبيان لاحصيييييول عايييييى 



( 210البيية المجمييوا  ( ط10( طالبييًا و  221المياومييات ميين عينيية الدراسيية، وتللفييت اليينيية ميين  
طالبًا وطالبة، وجاء ترتي  الدوافع عاى التحو التال  ارتسا  الصيحة الجييدا، رفيع مسيتوى الاياسية 
البدنيييية ، ارتسيييا  القيييوام الجيييييد ، لتحميييل المسيييؤولية ، االعتمييياد عاييييى الييينفس ، ميييدررات النيييياس 

 الخاطئة عن التربية الريانية .
التيييرض عاييى  ىييم دوافييع العبيي  رييرا القييدم فيي   ( دراسيية ىييدفت إلييى2221 جييرى  ذيابييات 

 الدرجة، اليمر ، الخبرا ، الدخل، المؤىل اليام  .  -االردن حس  المتغيرات التالية ا
( العبية ميوزعين عايى 101وسد اسيتخدم الباحيث المينيج الوصيف  وسيد ترونيت عينية الدراسية مين  

فع بييين العبيي  الييدرجات المختافيية، الييدرجات اليي الث . وسييد  نيييرت النتييائج وجييود فييرو  فيي  الييدوا
 ورانت ىذه الفرو  لصالح العب  الردجة األولى .

( دراسيية ىييدفت إلييى التيييرض عاييى الييدوافع الياميية لممارسيية 2222 جييرت  نبيايية ويخييرون 
( طالبيًا وطالبية مين 012السباحة لطابة وطالبات المدارس بمصر . حيث تنمنت عينة البحيث  

( وسيييد تيييم اسيييتخدام المييينيج الوصيييف  2210وريييية لاميييدارس سييينة  الممأليييتررين فييي  بطولييية الجمي
لمناسبتو و ىداض الدراسة ، واالستبيان الخاص بيدوافع الممارسية الريانيية لييالوي لجميع البيانيات 
، وسييييد  نيييييرت النتييييائج إلييييى  ن دوافييييع الاياسيييية البدنييييية ىيييي  ميييين  ىييييم الييييدوافع التيييي  تحفييييز الطابيييية 

ة ، رما اتنح  ن ىناك اختالفًا ف  باس  الدوافع وفقًا لاجنس ، والطالبات لممارسة ريانة السباح
وخبرا الممارسة ، حيث تيتبر دوافع الصداسة  ىم مين دوافيع اليميل الجمياع  لطالبيات الميدارس . 

  ما دوافع اي ارا والتحدي في   سل الدوافع  ىمية لاطالبات . 
 التعليق على الدراسات السابقة :

لباحييث لابحييوث والدراسييات اليربييية التيي  جييرت فيي  ىييذا المجييال، ميين خييالل إسييتيراا ا  
فيي  مجييال الدافيييية عاميية وفيي  مجييال ممارسيية السيياوك الريانيي  واألليييا  خاصيية تييم إسييتخالص 

 مجموعة فروا وى  ا
 
 

 . تتحدد دوافع ممارسة كرة السمة عند الالعبين المعاقين سمعيًا في األردن بالدوافع التالية:1
 البدنية . دوافع الاياسة  -  
 دوافع إجتماعية .   -  

 دوافع نفسية .  - ت

 دوافع إستصادية .  - ث

 دوافع فنية .  - ج



 دوافع مينية .  - ح

(  فــي مختمــ   œ  ≥   0.05. ليســت ىنالــو فــرود لات داللــة إحصــاتية عنــد مســتوى   1
 الدوافع لممتغيرات التالية : 

متغييييييييييييييييييييييير اليميييييييييييييييييييييير  -  
 ومستوياتو .

متغييييييييييييييييييييير الخبييييييييييييييييييييرا   -  
 ومستوياتيا .

ىيييييييييييييييييل متغيييييييييييييييييير المؤ   - ت
 اليام  ومستوياتو . 

متغيييييييييييييييييييييير المينييييييييييييييييييييية  - ث
 ومستوياتيا . 

  -مجتمع الدراسة :
تريييون المجتميييع الراييي  لادراسييية مييين جمييييع العبييي  الفريييي  األول لريييرا السييياة الميييياسين سيييمييًا     

والمسييجاين رسييميًا نييمن رألييوفات نييادي سييمو األمييير عايي  بيين الحسييين لاصييم  عمييان(، لاموسييم 
عييدد الالعبييين المسييجاين حسيي  مييا ورد فيي  رألييوفات ىييذا النييادي  م( ، وسييد باييال1222الريانيي   

 ( العبًا.24 
 -عينة الدراسة  :

 (1 ن تييييم اسييييتبيًاد  ( بيييييد  24صييييل    ميييين ( العبييييين  2ترونييييت عينيييية الدراسيييية ميييين   
مييين مجتميييع الدراسييية  %14اسيييتبانات لييييدم إسيييتيفائيا الأليييروط، وسيييد م ايييت ىيييذه اليينييية ميييا نسيييبتو 

 ( يبين توصيض اليينة.2م  األصا  والجدول رس
 ( 1جدول   

 التكرارات والنسب المتوية الفراد عينة الدراسة موزعة تبعًا لمتغيراتيا المستقمة
 النسبة العدد الفتة المتغير

 العمر

 %11.11 1 سنة  12 صغر من  

 %44.44 4 سنة 11اربر من 

 %222 2 المجموا

 العمر التدريبي

 %11.11 1 سنوات فما دون 22

 %44.44 4 سنوات 22ار ر من 

 %222 2 المجموا



 المؤىل

 %11.12 1  انوية فما دون

 %22.22 2 جامي 

 %222 2 المجموا

 المينة

 %00.00 0 طال 

 %11.10 1 مونض

 %222 2 المجموا

 
  -منهج الدراسة :

 ًسب لووضود الذراست .إسخخذم الباحث الوٌهج الوصفٌ بصورحَ الوسحَت ، فرلك باعخبارٍ الوٌهج األ
  -أداة جمع البيانات :

 

و نياجح  1222وسد استخدم الباحث  داا االسيتبيان اليذي اسيتخدميا  الصيالح والينيداوي  
م ( لجمع البيانات الالزمة مين عينية الدراسية ، وىي  إسيتبانو 2221ذيابات ف  رسالتو الماجستير 

، ترونيت االسيتبيان مين و صيد  عياليين  محرمة من سبل اليديد من الخبراء و حققيت نسيبة  بيات
، والت  يمرين مين خاللييا التوصيل إليى ايجابية عين تسياؤالت الدراسية ( فقرا 01( مجاالت و  1 

 . وبالتال  تحقي   ىدافا
 معامالت صدد وثبات األداة :

 صدد األداء  
تيييم التوصيييل إليييى داللييية صيييد  محتيييوى  داا الدراسييية   مقيييياس ، دوافيييع، ...( عييين طريييي  

( خبراء جامييين من ذوي االختصاص و الخبرا وسد 22عرنيا عاى لجنة محرمين ترونت من  
 ( . 1%( . ماح  رسم   01 جميوا عاى صالحيتيا بنسبة  

 ثبات األداء 
تيييم التحقييي  مييين  بيييات األداا   مقيييياس ، دوافيييع، ...( باسيييتخدام طريقييية تطبيييي  االختبيييار 

عادا تطبيقو   عاى اليينة االستطالعية  عينة تقنين( التي   ( Test- Re-Test Reliability) وان
( الالعبين المياسين سمييًاتم إستبيًادىم من عينة الدراسة   م  عيد االختبار عاى نفس 22باغت  

المجموعة بيد  سبوعين  الستبيًاد عامل التذرر( ، وتم استخدام ميادلة بيرسون الستخراج ميامل 
( وىي  سيمية مرتفيية نسيبيًا 2.11باط بيين التطبيي  األول وال يان   ايرتباط حيث رانت درجة االرت

 . 
 -:متغيرات الدراسة 

 

 ااألتمات  الدراسة عاى المتغيرات التالية 
 اليمر ويقسم إلى ا -2



 ( سنة .12 صغر من    -                  
 . سنة (11 ربر من   -                 

 الخبرا وتقسم الىا -1
 . سنوات (22ل من   س  -              
 . سنوات (22 ر ر من   -             

 المؤىل اليام ا -0
 .  انوية فما دون -                 
 جامي  . -                  

 ي المينةا4
 . طال  -                 
 مونض . -                  

 

  عــرض الـنـتـائـج
 
 

 (   2جدول   
  المعياري واألىمية النسبية لكل فقرة من فقرات                            المتوسط الحسابي واالنحرا
 [( 9دوافع المياقة البدنية   ن = ] مجال 

 

الوســـــــــــــــط  الــــــــــــــــــــالمج
 الحسابي

نحـــــــــــرا  ال 
 المعياري

األىميـــــــــــة 
 النسبية

الترتيـــــــــب 
فـــــــــــــــــــــي 
 المجال

الترتيــــــــــب 
فــــــــــــــــــــــي 
 االستبيان

 2 2 222.22 2 1 لامحافنة عاى لياست  البد نية

 1 1 20.12 2.00 4.12 لتحسين الرفاءا الونيفية ألفراد جسم 

 1 2 222.22 2 1 ألنيا توفر ل  الحررة والنألاط الالزمين لجسم 

 11 1 12.22 2.1 0 ألنيا تساىم ف  وسايت  من األمراا

 21 4 11.12 2.21 4.00 لامحافنة عاى اعتدال سوام 

 20 0 11.12 2.00 4.44 البد نيةلتطوير ميارات  الفنية و 

 0 2 222.22 2 1 ألنيا تتف  وسدرات  الجسمية

   22.42 2.04 4.11 يــــــــــــــالكم



( سيييم المتوسييط الحسيياب  واالنحييراض الميييياري واألىمييية النسييبية لرييل فقييرا ميين  1يبييين الجييدول   
فييي  الجيييدول نجيييد  ن الفقيييرا االوليييى    فقيييرات مجيييال دوافيييع الاياسييية البدنيييية وباسيييتيراا القييييم المبينييية

ل  ألنيــا تــوفر لــي الحركــة والنمــاط الالزمــين لجســميل وال ال يية للممحافظــة عمــا ليــاقتي البــد نيــةل
ل  سييد احتاييت الترتييي  األول بييين فقييرات المجييال بمتوسييط ألنيــا تتفــد وقــدراتي الجســميةوالسييابية ل

% ، بينميييا احتايييت الفقيييرا الرابيييية 222.2وبلىميييية نسيييبية باغيييت  ( 2±1.2  حسييياب  باغيييت سيمتيييو
ل المرتبة االخيرا بمتوسيط حسياب  باغيت ألنيا تساىم في وقايتي من األمراضوالت  تنص عاى  ل

 %.12.2وبلىمية نسبية باغت ( 2.1±0.2 سيمتو  
 %.22.42وبلىمية نسبية باغت  ( 2.04±4.11  ما المتوسط الحساب  لامجال ررل فقد باال 

 
 
 

 ( 3جدول   
توسط الحسابي واالنحرا  المعياري واألىمية النسبية لكل فقرة من فقرات                         الم 

 (  [ 9الدوافع االجتماعية   ن = ] مجال 
 

 
نحرا ض الميياري واألىميية النسيبية وترتيي  ريل فقيرا الوسط الحساب  وايسيم   ( 0   يبين الجدول

ومن خالل مالحنة القييم اليواردا في  الجيدول نجيد  لدوافع ايجتماعيةاالمتيا  بمن فقرات المجال 
المرتبية  ل سيد احتايتىمـي وأقـاربيأالننـي وجـدت تمـجيعا مـن والت  تنص عايى ل الفقرة الرابعة ن 

3( بينميييا 222.2وبلىميييية نسيييبية    ( 2±1.2 األوليييى مييين بيييين فقيييرات المجيييال بوسيييط حسييياب  

الوســـــــــــــــط  الــــــــــــــــــالمج
 الحسابي

نحــــــــــــرا  ال 
 المعياري

ــــــــــــة  األىمي
 النسبية

الترتيـــــــــب 
فـــــــــــــــــــــي 
 المجال

الترتيــب فــي 
 ستبيانال

 01 1 00.42 2 2.10 الأليرا محاياً  ألنيا توفر ل 

 01 1 14.42 2.44 2.11 ألن  صدسائ  يمارسوىا  يناً 

 21 1 11.12 2.02 4.00 ليزداد  صدسائ  وميارف 

 4 2 222.22 2 1 ألنن  وجدت تألجييًا من  ىا  و سارب 

 02 4 00.12 2.20 2.12 ألنيا تيتبر الايبة األر ر أليبية ف  بادي

 02 0 10.11 2.02 2.22 جتماع لتحسين وني  اي

 22 0 14.42 2.10 4.11 ألنيا تنم  عادات وسيم اجتماعية
   12.12 2.02 0.21 يـــــــــــــــالكم



ل جتمـاعيلتحسين وضعي ال  تنص عاى لف  المجال المرتبة األخيرا وى الفقرة السادسةاحتات 
 3 . 10.11وبلىمية نسبية ( 2.02±2.22 بوسط حساب  

3 12.12وبلىمية نسبية سدرىا ( 2.02±0.21  ما بالنسبة لاوسط الحساب  لامجال ررل فقد باال 
. 

 
 
 
 
 
 
 

 (  4جدول   
                    المتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري واألىمية النسبية لكل فقرة من فقرات 

 ( [ 9الدوافع النفسية   ن = ] مجال 
 

الوســـــــــــــــط  الـــــــــــــــــالمج
 الحسابي

نحــــــــــــرا  ال 
 المعياري

ــــــــــــة  األىمي
 النسبية

الترتيـــــــــب 
فـــــــــــــــــــــي 
 المجال

الترتيــب فـــي 
 ستبيانال

 1 2 222.22 2 1 ألنيا ترسبن  االعتماد عاى نفس 

 20 4 11.12 2.42 4.00 ليرون لدي ألخصية مؤ را

 11 1 00.12 2.01 0.12 ألنيا تزيل مناىر القا  والتوتر عندي

 12 1 14.42 2.02 4.11 ألنيا تأليرن  بالرنا والسرور

 24 0 11.12 2.00 4.44 حتى ارتس  سمات ساورية جيدا رالجر ا والألجاعة

 2 1 20.12 2.00 4.12 لاحصول عاى  احترام ا خرين

 11 0 41.12 1 1.00 يوميةألنيا تبيدن  عن مألارل الحياا ال

   10.12 2.21 4.21 يــــــــــــــالكم

 
( سيم المتوسط الحساب  واالنحراض الميياري واألىمية النسبية لرل فقرا من  4يبين الجدول   
وباستيراا القيم المبينة ف  الجدول نجد ان الفقرا االولى والت   الدوافع النفسيةفقرات مجال 
ل سد احتات الترتي  االول بين فقرات المجال سبني االعتماد عما نفسيألنيا تكتنص عاى ل

% ، بينما احتات الفقرا 222.2وبلىمية نسبية باغت  ( 2±1.2 بمتوسط حساب  باغت سيمتو 



ل المرتبة االخيرا بمتوسط ألنيا تبعدني عن مماكل الحياة اليوميةالسابية والت  تنص عاى ل
 % .41.12وبلىمية نسبية باغت ( 1.2±1.00 حساب  باغت سيمتو 

وبلىمية نسبية باغت ( 2.21±4.21  ما بالنسبة لامتوسط الحساب  لامجال ررل فقد باال 
10.12.% 

 
 
 
 
 
 
 
 ( 5جدول   

المتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري واألىمية النسبية لكل فقرة من فقرات                     
 ( [ 9الدوافع االقتصادية   ن = ] مجال 

 
ساب  واالنحراض الميياري واألىمية النسبية لرل فقرا من ( سيم المتوسط الح 1يبين الجدول   
وباستيراا القيم المبينة ف  الجدول نجد ان الفقرا الخامسة  الدوافع االستصاديةفقرات مجال 

ل سد احتاتا الترتي  ألنيا غير مكمفة مادياً ل والسادسة لألنيا تتيحمي مجال السفر لمخارج مجاناً ل
وبلىمية نسبية باغت ( 2.00±4.12 توسط حساب  باغت سيمتو االول بين فقرات المجال بم

الوســـــــــــــــط  الـــــــــــــــــالمج
 الحسابي

نحــــــــــــرا  ال 
 المعياري

األىميـــــــــــة 
 النسبية

الترتيـــــــــب 
فـــــــــــــــــــــي 
 المجال

الترتيـــب فـــي 
 ستبيانال

 01 4 11.12 2.00 2.44 ألنيا تيود عا  بالرس  المادي
 00 0 02.12 2.00 2.11 لاحصول عاى الحوافز المادية والمينوية

 04 0 02.12 2.22 2.11 لتوفر األدوات الخاصة بالايبة
 02 1 00.12 2.20 2.12 لر را االمتيازات المادية الممنوحة لالعبات
 22 2 20.12 2.00 4.12 ألنيا تتيحا  مجال السفر لاخارج مجاناً 

 22 2 20.12 2.00 4.12 ألنيا غير مرافة مادياً 
   14.22 2.12 1.0 يــــــــالكم



ل ألنيا تعود عمي بالكسب المادي%،  بينما احتات الفقرا االولى  والت  تنص عاى ل20.12
 %.11.12وبلىمية نسبية باغت  ( 2.00±2.44 المرتبة االخيرا بمتوسط حساب  باغت سيمتو 

وبلىمية نسبية باغت  ( 2.12±1.0 باال   ما بالنسبة لامتوسط الحساب  لامجال ررل فقد
14.2.% 

 
 (  6جدول   

المتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري واألىمية النسبية لكل فقرة من فقرات                        
 [ ( 9الدوافع الفنية   ن = ] مجال 

 
 

( سيم المتوسط الحساب  واالنحراض الميياري واألىمية النسبية لرل فقرا من  1يبين الجدول   
لرفع اسم وباستيراا القيم المبينة ف  الجدول نجد ان الفقرا ال انية  ل الدوافع الفنيةات مجال فقر 

لتتاح لي فرصة االحتكاو مع فرد خارجية لتحسين ل وال ال ة لبالدي عاليًا في المحافل الدولية
ل سد احتاتا الترتي  االول بين فقرات المجال بمتوسط حساب  باغت سيمتو مستواي الفني

% ، بينما احتات الفقرا السادسة والت  تنص عاى 222.2وبلىمية نسبية باغت  ( 1.2±2 
ل المرتبة االخيرا بمتوسط حساب  باغت ألنيا تيد  إلا إمباع التلود الفني والجمالي لديل

 % .11.12وبلىمية نسبية باغت ( 2.01±0.00 سيمتو 
وبلىمية نسبية باغت  ( 2.40±4.00  ما بالنسبة لامتوسط الحساب  لامجال ررل فقد باال 

10.42. % 
 

الوسط  الــــــــــالمج
 الحسابي

نحرا  ال 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

في الترتيب 
 المجال

الترتيب في 
 ستبيانال

 21 1 22.12 2.00 4.11 من  جل الوصول إلى درجة التفو  والتميز الريان 
 1 2 222.22 2 1 لرفع اسم بالدي عاليًا ف  المحافل الدولية

لتتيياح ليي  فرصيية االحتريياك مييع فيير  خارجييية لتحسييين 
 مستواي الفن 

1 2 222.22 2 
0 
 

 21 0 11.12 2.10 4.00 يبةألنن   تقن ميارات ىذه الا
 12 4 12.22 2.01 4 لميرفت  بقوانينيا

 14 1 11.12 2.01 0.00 ألنيا تيدض إلى إألباا التذو  الفن  والجمال  لدي
   10.42 2.40 4.00  ييييييييالرا



 (  7جدول   
المتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري واألىمية النسبية لكل فقرة من فقرات                     

 ( [ 9الدوافع المينية   ن = ] مجال 

 
النحراض الميياري واألىمية النسبية لرل فقرا من ( سيم المتوسط الحساب  وا 0يبين الجدول   
ألنيا وباستيراا القيم المبينة ف  الجدول نجد ان الفقرا الرابيو ل الدوافع المينيةفقرات مجال 

ل سد احتات الترتي  االول بين فقرات المجال بمتوسط تؤىمني أن أصبح حكمًا في المستقبل
% ، بينما احتات الفقرا ال ال ة 00.12بية باغت وبلىمية نس( 2.12±0.12 حساب  باغت سيمتو 
ل ألن الكثير من المؤسسات في بمدي تيتم في ىله المعبة أكثر من غيرىاوالت  تنص عاى ل

 % .11.12وبلىمية نسبية باغت  ( 2.02±2.00 المرتبة االخيرا بمتوسط حساب  باغت سيمتو 
وبلىمية نسبية باغت ( 2.21±1.41  ما بالنسبة لامتوسط الحساب  لامجال ررل فقد باال 

42.1. % 
 
 
 
 
 
 
 
 

الوســـــــــــط  الــــــــــــــــــــــــــالمج
 الحسابي

نحـــــــــرا  ال 
 المعياري

ــــــة  األىمي
 يةالنسب

ــــــب  الترتي
ــــــــــــــــــي  ف
 المجال

ـــــــــــب  الترتي
ـــــــــــــــــــــــي  ف

 ستبيانال
 11 1 14.42 2.11 0.11 ألنن   رغ   ن  رون مدربًا ف  المستقبل

 12 4 41.12 2.01 1.22 ل  المجال لاحصول عاى عمل تتيحألنيا 
ألن الر ييير ميين المؤسسييات فيي  باييدي تيييتم فيي  ىييذه الايبيية  ر يير ميين 

 غيرىا
2.00 2.02 11.12 1 

00 
 

 10 2 00.12 2.12 0.12 ىان   ن  صبح حرمًا ف  المستقبلألنيا تؤ 
 10 0 11.12 2.02 1.01 حتى  تمرن من القيام بيما  بصورا جيدا

 01 1 11.12 2.00 2.44 حتى  حوز عاى رنا وتقدير رئيس  ف  اليمل
   42.12 2.21 1.41 يــــــــــــــــــالكم



 (  8جدول   
 المتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري واألىمية النسبية لكل مجال من مجاالت الدراسة

 ( 9  ن = 
 

 المجال
المتوسط 
 الحساب 

االنحراض 
 الميياري

األىمية 
 النسبية

 الترتي 

 2 22.42 2.04 4.11 دوافع الاياسة البدنية
 4 12.12 2.02 0.21 وافع االجتماعيةالد

 0 10.12 2.21 4.21 الدوافع النفسية
 1 14.22 2.12 1.0 الدوافع االستصادية
 1 10.42 2.40 4.00 الدوافع الفنية
 1 42.12 2.21 1.41 الدوافع المينية

  02.22 2.0 0.11 الرا 
 

واألىمية النسبية لرل مجال من  ( سيم المتوسط الحساب  واالنحراض الميياري 1يبين الجدول   
سد  دوافع المياقة البدنية مجالمجاالت الدراسة  وباستيراا القيم المبينة ف  الجدول نجد ان 

وبلىمية نسبية باغت  ( 2.04±4.11 احتل الترتي  االول بمتوسط حساب  باغت سيمتو 
حساب  باغت سيمتو  المرتبة االخيرا بمتوسط الدوافع المينيةمجال %  ، بينما احتل 22.42

 % .42.12وبلىمية نسبية باغت  ( 1.41±2.21 
وبلىمية نسبية باغت  ( 2.0±0.11  ما بالنسبة لامتوسط الحساب  لامجاالت ررل فقد باال 

02. % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ( 9جدول   
المتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري واقيمة ت المحسوبة لمجاالت الدراسة تبعًا         

 العمر لمتغير 
 

 العمر المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

فرد 
 مستوى الداللة قيمة ت المتوسطات

 البدنية دوافع المياقة
 2.04 4.02 سنة فما دون 11

2.41 1.42 2.241 
 2.21 4.12 11ار ر من 

 الدوافع االجتماعية
 2.11 0.20 سنة فما دون 11

2.1 2.20 2.110 
 2.11 0.21 11ار ر من 

 الدوافع النفسية
 2.01 4.12 سنة فما دون 11

2.14 1.02 2.211 
 2.21 0.12 11ار ر من 

 الدوافع االقتصادية
 2.12 1.00 سنة فما دون 11

2.21 2.21 2.110 
 2.01 1.10 11ار ر من 

 الدوافع الفنية
 2.44 4.20 سنة فما دون 11

2.41 2.01 2.220 
 2.11 4.10 11ار ر من 

 الدوافع المينية
 2.10 2.10 سنة فما دون 11

2.02 0.02 2.220 
 2.12 0.41 11ار ر من 

 الكمي

 

 2.02 0.12 سنة فما دون 11
2.22 2.41 2.141 

 2.00 0.12 11ار ر من 

 
( سيم المتوسط الحساب  واالنحراض الميياري وسيمة ت المحسوبة لمجاالت  2يبين الجدول   

سة تبيًا لمتغير اليمر وباستيراا سيم ت المحسوبة نجد انيا غير دالة احصائيا الن مستوى الدرا
ف  جميع  سيم ت المحسوبة  2.21( وى   عاى من 0.02 – 2.21داللتيا باغت مابين   

 سنة( . 11سنة فما دون /  ر ر من  11لامجاالت  ولجميع  سسام متغير اليمر  
 
 
 

 
 
 



 (  11جدول   
الحسابي واالنحرا  المعياري واقيمة ت المحسوبة لمجاالت الدراسة تبعًا          المتوسط 

 لمتغير الخبرة  العمر التدريبي(
 

 العمر التدريبي المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

فرد 
 قيمة ت المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 البدنية دوافع المياقة
 2.04 4.02 سنوات  22 صغر من  

2.41 1.42 2.241 
 2.21 4.12 سنوات 22اربر من 

 الدوافع االجتماعية
 2.11 0.20 سنوات  22 صغر من  

2.1 2.20 2.110 
 2.11 0.21 سنوات 22اربر من 

 الدوافع النفسية
 2.01 4.12 سنوات  22 صغر من  

2.14 1.02 2.211 
 2.21 0.12 سنوات 22اربر من 

 الدوافع االقتصادية
 2.12 1.00 سنوات  22غر من  ص 

2.21 2.21 2.110 
 2.01 1.10 سنوات 22اربر من 

 الدوافع الفنية
 2.44 4.20 سنوات  22 صغر من  

2.41 2.01 2.220 
 2.11 4.10 سنوات 22اربر من 

 الدوافع المينية
 2.10 2.10 سنوات  22 صغر من  

2.02 0.02 2.220 
 2.12 0.41 سنوات 22اربر من 

 الكمي

 

 2.02 0.12 سنوات  22 صغر من  
2.22 2.41 2.141 

 2.00 0.12 سنوات 22اربر من 

 
( سيم المتوسط الحساب  واالنحراض الميياري وسيمة ت المحسوبة لمجاالت  22يبين الجدول   

غير دالة  الدراسة تبيًا لمتغير الخبرا  اليمر التدريب ( ،  وباستيراا سيم ت المحسوبة نجد انيا
ف  جميع   2.21( وى   عاى من 0.02 – 2.21احصائيا الن مستوى داللتيا باغت مابين   

سنوات /  ربر من  22سيم ت المحسوبة لامجاالت  ولجميع  سسام متغير الخبرا    صغر من 
 سنوات( . 22



 ( 11جدول   
لدراسة تبعًا          المتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري واقيمة ت المحسوبة لمجاالت ا 

 لمتغير المينة
 

 المينة المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

فرد 
 المتوسطات

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

 البدنية دوافع المياقة
 2.02 4.11 طال 

2.22 2.22 2.22 
 2.01 4.11 مونض

 الدوافع االجتماعية
 2.44 0.22 طال 

2.21 2.11 2.011 
 2.42 0.21 مونض

 الدوافع النفسية
 2.14 0.01 طال 

2.42 2.10 2.421 
 2.12 4.01 مونض

 الدوافع االقتصادية
 2.20 1.01 طال 

2.22 2.14 2.121 
 2.00 1.10 مونض

 الدوافع الفنية
 2.22 4.11 طال 

2.11 2.02 2.120 
 2.12 4.44 مونض

 الدوافع المينية
 2.22 1.22 طال 

2.12 2.10 2.402 
 2.14 1.12 مونض

 الكمي

 

 2.12 0.01 طال 
2.11 2.20 2.100 

 2.02 0.10 مونض

 
( سيم المتوسط الحساب  واالنحراض الميياري وسيمة ت المحسوبة لمجاالت  22يبين الجدول   

ية الدراسة تبيًا لمتغير المينة ، وباستيراا سيم ت المحسوبة نجد  ن مجال دوافع الاياسة البدن
ولصالح المونفين . بينما رانت  2.21(  سل من 2.22رانت دالة احصائيا الن مستوى داللتيا  

باس  سيم ت المحسوبة لباس  المجاالت غير دالة احصائيا وذلك الن سيم مستوى الداللة المرتبطة 
 ، ولجميع  سسام متغير المينة   طال  / مونض( . 2.21من   عاىرانت 

 
 
 
 
 



 ائييجمناسأليية النت
الوسيييط الحسييياب  واالنحيييراض المييييياري واألىميييية النسيييبية لريييل عبيييارا مييين  (2يبـــين الجـــدول   .1

عبارات المجال  حيث  نيرت النتائج  ن الفقرات للامحافنية عايى ليياست  البيد نييةل و لألنييا تيوفر 
األول بالنسبة ل  الحررة والنألاط الالزمين لجسم ل و لألنيا تتف  وسدرات  الجسميةل  رانوا الدافع 

وتتصيييض ىيييذه بالنسيييبة بلنييييا  222.2الالعبيييين الميييياسين سيييمييًا حييييث حقييي   ىميييية نسيييبية باغيييت 
مرتفييية جييدًا ممييا يألييير إلييى وجييود دافيييية سوييية لييدى الالعبييين المييياسين سييمييًا لممارسيية ليبيية رييرا 

تمييد عاييى السيياة وييييزو الباحييث ىييذه النتيجيية إلييى  ن ليبيية رييرا السيياة ريانيية ذات جيييد عييال  تي
خايييط ميين عناصيير الاياسيية البدنييية وىيي  بييذلك تحتيياج لميييارات فنييية وبدنييية ، بينمييا احتاييت الفقييرا 
لألنيا تساىم ف  وسايت  من األمراال المرتبة األخيرا في  تيبر عن نتيجة وانحة ومنطقية بلن 

رسيين لييا ممارسة  ي نوا ريانة  و مجيود بيدن  يسياىم في  تحسيين لياسية األفيراد وبخاصية المما
ممييا يينيي  الوساييية الطبييييية ميين األمييراا إنييافة إلييى  ن رييرا السيياة ميين الريانييات ذات الجيييد 
 اليال  الذي يؤدي إلى تحسين الدورا الدموية والامفاوية والتنفسية وبالتال  جيل الجسم صحيحًا.

ارا مييين الوسيييط الحسييياب  واالنحيييراض المييييياري واألىميييية النسيييبية لريييل عبييي (3. يبـــين الجـــدول  2
عبييارات المجييال حيييث  نيييرت النتييائج  ن الفقييرا لألننيي  وجييدت تألييجييًا ميين  ىايي  و سييارب ل رييان 
الييدافع األول بالنسييبة لاالعبييين المييياسين سييمييًا فيي  مجييال الييدوافع االجتماعييية وتييدل ىييذه النتيجيية 

يًا فيي  رييرا عاييى  ن ىيياك سبييواًل وتألييجيياا ميين األىييال  واألسييار  بمأليياررة الالعبييين المييياسين سييمي
السييياة وتأليييير ىيييذه النتيجييية  ينيييًا إليييى تطيييور المفييياىيم االجتماعيييية المتياقييية بالريانييية ومألييياررة 

رى الباحيث في  ىيذه يياالناث فييا فيميا تيدل الفقيرا للتحسيين ونيي  االجتمياع ل المرتبية األخييرا و 
ممارسة ريرا السياة  النتيجة إألارا وانحة  ن ىناك تفيمًا نمنيًا من الالعبين المياسين سمييًا بلن
 . سد ترون ألىداض  خرى غير اجتماعية منيا م اًل الاياسة البدنية والترويح وغيرىا

الوسيييط الحسييياب  واالنحيييراض المييييياري واألىميييية النسيييبية لريييل عبيييارا مييين  (4. يبـــين الجـــدول  3
 عبييييارات المجييييال حيييييث  نيييييرت النتييييائج عاييييى  ن ممارسيييية رييييرا السيييياة تييييدعو الالعبييييين األسييييوياء
والميييياسين سيييمييًا لرسييير حييياجز الخيييوض ليييدييم وريييذلك االعتمييياد عايييى  نفسييييم فيييي  ريانييية تبيييرز 
ألخصييية الالعيي  رفييرد نييمن فرييي  وجماعيية ، يييؤ ر ويتييل ر ولييو مسيياىمو فيي  الفرييي  فيي  تحقييي  
 االنتصييار إذا رييان فييردًا متميييزًا وىييذا ال يتييلتى إال إذا رييان الفييرد سييادرًا عاييى االعتميياد عاييى نفسييو

 .المؤ رات و اليوامل النفسية الت  تيترنو وتخط 
الوسيييط الحسييياب  واالنحيييراض المييييياري واألىميييية النسيييبية لريييل عبيييارا مييين  (5. يبـــين الجـــدول  4

عبارات المجال حيث  نيرت النتائج إلى  ن ممارسة ريرا السياة غيير مرافية استصياديًا  و مادييًا إذ 
متطابييات بسيييطة باسييتطاعت  ي فييرد ميين متطابييات ممارسيية ىييذه الريانيية ىيي   يييرى الباحييث  ن



األسوياء  و المياسين فقير  و  ري  ن يوفرىا  و يؤمنيا،  ما بالنسبة لافقرا الت  تنص عاى ل ألنيا 
تيود عاييا بالرس  المادي والت  احتات المرتبة األخييرا فييذه نتيجية طبيييية تتياي  بييدم  اىتميام 

ألردنيية بييذه الفئية وريذلك عيدم إساميت  ي بطولية حتيى وليو اتحاد ريرا السياة  و الاجنية البارالمبيية ا
تنألييييطية  و وديييية لييييم ، عيييدا عييين  نييييا غيييير مألييييورا لييييذه الفئييية فاييين يريييون ىنييياك نيييوادي تييييتم 

 بالالعبين المياسين سمييًا  و حتى إنألاء منتخ  ليم  و دعميم.
سبية لرل عبارا من الوسط الحساب  واالنحراض الميياري واألىمية الن (6. يبين الجدول  5

 لرفع اسم بالدي عاليًا ف  المحافل الدوليةل  حصول الفقرتان و الباحثعبارات المجال حيث ييز 
لتتاح ل  فرصة االحتراك مع فر  خارجية لتحسين مستواي الفن ل عاى المرتبة األولى  ل و ل

ة الوحيدا ولمرا واحدا لاأليور الذي  حس فيو الالعبين المياسين سمييًا  عندما ُ تيحت ليم الفرص
م و حرزوا المررز ال ان  وبرزوا 2221فقط السفر لامألاررة ف  بطولة خارجية ف  لبنان ف  اليام 

رلبطال متفوسين ف  ىذه الريانة وأليورىم بلنيم سدموا الر ير ورفيوا إسم الوطن عاليًا ف  
فقرا األخيرا ف  المجال الت  الخارج وحبيم لتم يل الوطن ف  المسابقات القادمة ، بينما تألير ال

تنص عاى ل ألنيا تيدض إلى األباا التذو  الفن  والجمال  لدييا ل إلى عدم ارتراث الالعبين 
 المياسين سمييًا بالمنير الجمال   و األباا حالة التذو  الفن  ليم بل لامألاررة واالستمتاا

 .وتحقي  النتائج وان بات الذات 
حسييياب  واالنحيييراض المييييياري واألىميييية النسيييبية لريييل عبيييارا مييين الوسيييط ال (7. يبـــين الجـــدول  6

عبارات المجال حيث تألير الفقرا الت  احتات الترتي  األول وتينص عايى ل ألني   رغي   ن  ريون 
حرمًا ف  المستقبل فقد يرى بيا الالعبين المياسين سمييًا منفيذًا مينييًا مين خيالل مينية التحرييم 

الساة وصفة ت بت ألخصيتيم،  بينما تألير الفقرا األخييرا التي   ف  ريانة ذات صفة أليبية رررا
إذ  ن من  ل حيث يفسر الباحث ذلك تنص عاى ل حتى  حوز عاى رنا وتقدير رئيس  ف  اليمل

الميييروض  ن ال عالسيية لانييواح  اليماييية بالريانيية وميين المفييروا  ن يرييون ىنالييك فصييل مييابين 
نيمييا وحرصيًا عاييى  صييحا  اليمييل و المييدراء عاييى سييير اليميل والريانيية فييال عالسيية وال تييداخل بي

 اليمل عاى  رمل وجو وعدم االرتراث لامونفين الريانيين.
ترتييي  مجيياالت الدراسيية حسيي  اىميتيييا النسييبية ويتنييح  ن مجييال الييدوافع  (8. يبــين الجــدول  7

س  ن فسييير الباحيييث ىيييذه النتيجييية عايييى اسييياي% و 22.4البدنيييية سيييد احتيييل المرتبييية األوليييى بنسيييبة 
النواح  البدنية المطاوبية في  ليبية ريرا السياة عاليية فيي  تحتيوي عايى ميزيج مين اليناصير البدنيية  
م يييل التحميييل والسيييرعة و القيييوا و الرألييياسة والتوافييي  وغيرىيييا وال بيييد مييين اميييتالك واتقيييان اليناصييير 

مينيييية المرتبطييية بالايبييية حتيييى يييينجح الالعييي  فييي  ىيييذه الريانييية  ميييا بالنسيييبة لمجيييال  اليييدوافع  ال
را الساة حيث  نيا ليبة غير ميتم بييا يواالستصادية إذ ال منفية حاليًا من خالل ممارسة ريانة ر
 .عاى الصييد الريان   و المين  من ذوي االختصاص وال داعم ليا بلي ألرل من األألرال



واالنحراض الميياري وسيمة ت  ةالحسابي اتسيم المتوسط (11(  11(  9. تبين الجداول  8
المينة ، وباستيراا اليمر و الخبرا  اليمر التدريب ( و  محسوبة لمجاالت الدراسة تبيًا لمتغيرال

 ى  الوحيدا فقط رانت بالنسبة لمتغير المينة سيم ت المحسوبة نجد  ن مجال دوافع الاياسة البدنية
ت باس  ولصالح المونفين . بينما ران 2.21(  سل من 2.22دالة احصائيا الن مستوى داللتيا  

ييزو الباحث ذلك غير دالة احصائيا و الدراسة مجاالت  المتغيرات ولجميع سيم ت المحسوبة لباس 
إلى صغر حجم عينة الدراسة إذ  ن عددىا متقار  وال يمرن التباين فيما بينيا ورذلك عدم 

 .(1222ي ، وى  بذلك تتف  مع نتائج دراسة  الصالح و الينداو  التباين الربير ما بين متغيراتيا
 -االستنتاجــــات :

 -ف  نوء مناسألة نتائج الدراسة استطاا الباحث التوصل الى االستنتاجات التالية ا
جاء ترتي  مجاالت دوافيع الممارسية الريانيية ليدى الالعبيين الميياسين سيمييًا لريرا السياة  .2

دوافييع  نفسييية ،دوافييع فنييية، دوافييع  ، الاياسيية البدنيييةفيي  األردن عاييى النحييو التييال  ا دوافييع 
 مينية. دوافع استصادية ، ، دوافع اجتماعية ،

  ييرًا وانييحًا عاييى تبيياين دوافييع  والمينيية  ي ليييس لمتغييير الخبييرا واليميير والمؤىييل الياميي  .1
 الالعبين المياسين سمييًا لررا الساة ف  األردن.

ن دوافيييع دوافيييع الممارسييية الريانيييية ليييدى الالعبيييين الميييياسين سيييمييًا لريييرا السييياة فييي  األرد .0
 ايجابية .

 .لاالعبين المياسين سمييًا ف  األندية والمينوي سات الدعم المادي .4

مييييين سبيييييل المختصيييييين وخصوصيييييًا الاجنييييية  إىميييييال الجانييييي  وايعالمييييي  التسيييييويق  لايبييييية .1
 . البارالمبية األردنية ورذلك ايتحاد األردن  لررا الساة

بييييذه الفئييية مييين الالعبيييين فييي  ىيييذه  لاميييدربين و االدارييييين ساييية اليييدورات التدريبيييية الخاصييية .1
 الايبة .
 -التوصيـــــات :

 ف  نوء النتائج يوص  الباحث بما يا  ا
ميين سبييل المختصييين فيي  ىييذه الدراسيية واليمييل عاييى تطويرىييا بصييورا مسييتمرا  تيميييم نتييائج .2

 .الاجنة البارالمبية األردنية االتحاد األردن  لررا الساة

رياني  والدافييية لميدرب  ريرا  السياة في  األردن عقد دورات متخصصة ف  عايم الينفس ال .1
 و االستيان بخبراء عام النفس لتطوير وتيزيز دوافع الالعبين المياسين سمييًا.

الدوافع االيجابية اليالية بين الالعبين المياسين سمييًا لايميل بمجيال  يتلىيل الالعبين ذو  .0
 ررا الساة . 



البارالمبيييية األردنيييية عايييى اسامييية البطيييوالت  ان ييميييل رييياًل مييين اتحييياد ريييرا السييياة والاجنييية .4
الخاصة ليذه الفئة ورذلك إسامة البطوالت التنأليطية وذلك لزيادا التفاعل االجتماع  بيين 
اعناء الفري  الواحد من ناحية وحتى يرتس  الالعبين المياسين سمييًا الخبرات الالزمية 

 من ناحية  خرى .

منيياط  والتييياون مييع المييدارس المختصيية بيييذه اليمييل عاييى نأليير ىييذه الايبيية فيي  جميييع ال .1
 الحاالت ليرون ليا دور ف  زيادا القاعدا وتطوير ونألر الايبة إعالميًا .

والجامييات  با تيزيز دوافع الممارسة لدى الالعبين لررا الساة ف  المدارس و مرارز الألي .1
 ونألرىا وتنأليطيا .

ء دراسييية مقارنييية بيييين االلييييا  اجيييراء دراسيييات مأليييابية عايييى بقيييية االلييييا  ، وريييذلك اجيييرا .0
 الجماعية والفردية خصوصًا لمياسين سمييًا ف  األردن .
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 المــالحــق
 (1ممحد  
 الستمارة

 ……المحترمة الالعب
 



 السالم عميكم و رحمة اهلل و بركاتو 
 بإجراء دراسة بعنوان : حـصـالـمـيم الـساجـد ـيقوم الباحث م

 
 "دوافـع الممارســة لــدى العبي كـرة السمة المعاقين سمعيًا في األردن " 

 
تكم التكرم بملء االستمارة التي بين أيديكم بدرجة من العناية والصدد التام لغرض البحث اأرجو من حضر 

 ة .الجابة المناسب( أمام  ×   العممي وللو بوضع إمارة
 عممًا بأن جميع المعمومات سو  تعامل بسرية تامة .

            
 مع جزيل المكر والتقدير

 الباحث                                                                                      
 

 : البيانات المخصية
  االسم
  العمر

  العمر التدريبي
  المؤىل العممي
  المينة

 
 مجال المياقة البد نية

 أمارس لعبة كرة السمة :  

 موافد
 بدرجة

 كبيرة جداً  

 موافد
 بدرجة 
 كبيرة

 موافد
 بدرجة 
 متوسطة

 موافد
 بدرجة 
 قميمة

 موافد
 بدرجة

 قميمة جداً  
      لامحافنة عاى لياست  البد نية

      لتحسين الرفاءا الونيفية ألفراد جسم 
النأليييييياط الالزمييييييين ألنيييييييا تييييييوفر ليييييي  الحرريييييية و 

 لجسم 
     

      ألنيا تساىم ف  وسايت  من األمراا
      لامحافنة عاى اعتدال سوام 
      لتطوير ميارات  الفنية والبد نية
    ألنيا تتف  وسدرات  الجسمية

 
  



 مجال الدوافع االجتماعية
 أمارس لعبة كرة السمة :  

 موافد
 بدرجة

 كبيرة جداً  

 موافد
 بدرجة 
 كبيرة

 موافد
 بدرجة 
 متوسطة

 موافد
 بدرجة 
 قميمة

 موافد
 بدرجة

 قميمة جداً  
      ألنيا توفر ل  الأليرا محاياً 

      ألن  صدسائ  يمارسوىا  يناً 
      ليزداد  صدسائ  وميارف 

      ألنن  وجدت تألجييًا من  ىا  و سارب 
      ألنيا تيتبر الايبة األر ر أليبية ف  بادي

    جتماع حسين وني  ايلت
 

  

 مجال الدوافع النفسية
 أمارس لعبة كرة السمة :  

 موافد
 بدرجة

 كبيرة جداً  

 موافد
 بدرجة 
 كبيرة

 موافد
 بدرجة 
 متوسطة

 موافد
 بدرجة 
 قميمة

 موافد
 بدرجة

 قميمة جداً  
 ألنيا ترسبن  االعتماد عاى نفس 

 

     

      ليرون لدي ألخصية مؤ را
      مناىر القا  والتوتر عندي ألنيا تزيل

      ألنيا تأليرن  بالرنا والسرور
حتيييييى ارتسييييي  سيييييمات سييييياورية جييييييدا ريييييالجر ا 

 والألجاعة
     

      لاحصول عاى  احترام ا خرين
      ألنيا تبيدن  عن مألارل الحياا اليومية
 مجال الدوافع القتصادية

 أمارس لعبة كرة السمة :  

 موافد
 بدرجة

 يرة جداً كب 

 موافد
 بدرجة 
 كبيرة

 موافد
 بدرجة 
 متوسطة

 موافد
 بدرجة 
 قميمة

 موافد
 بدرجة

 قميمة جداً  
      ألنيا تيود عا  بالرس  المادي

      لاحصول عاى الحوافز المادية والمينوية
      لتوفر األدوات الخاصة بالايبة

      لر را االمتيازات المادية الممنوحة لالعبات
      يا تتيحا  مجال السفر لاخارج مجاناً ألن



      ألنيا غير مرافة مادياً 
 مجال الدوافع الفنية

 أمارس لعبة كرة السمة :  

 موافد
 بدرجة

 كبيرة جداً  

 موافد
 بدرجة 
 كبيرة

 موافد
 بدرجة 
 متوسطة

 موافد
 بدرجة 
 قميمة

 موافد
 بدرجة

 قميمة جداً  
مييييز مييين  جيييل الوصيييول إليييى درجييية التفيييو  والت

 الريان 

     

      لرفع اسم بالدي عاليًا ف  المحافل الدولية
لتتييياح ليييي  فرصيييية االحترييياك مييييع فيييير  خارجييييية 

 لتحسين مستواي الفن 
     

      ألنن   تقن ميارات ىذه الايبة
      لميرفت  بقوانينو

ألنييا تيييدض إلييى إألييباا التييذو  الفنيي  والجمييال  
 لدي

     

 نيةمجال الدوافع المي
 أمارس لعبة كرة السمة :  

 موافد
 بدرجة

 كبيرة جداً  

 موافد
 بدرجة 
 كبيرة

 موافد
 بدرجة 
 متوسطة

 موافد
 بدرجة 
 قميمة

 موافد
 بدرجة

 قميمة جداً  
      ألنن   رغ   ن  رون مدربًا ف  المستقبل

      ل  المجال لاحصول عاى عمل تطيحألنيا 
م فيي  ألن الر ييير ميين المؤسسييات فيي  باييدي تيييت

 ىذه الايبة  ر ر من غيرىا
     

      ألنيا تؤىان   ن  صبح حرمًا ف  المستقبل
      حتى  تمرن من القيام بيما  بصورا جيدا

      حتى  حوز عاى رنا وتقدير رئيس  ف  اليمل
 (2ممحد  

 لجنة المحكمين

 كان العمل إسم المحكم 
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