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   ووسائلالرياضية األنشطة في الطلبة مشاركة قلّة  إلىالمؤديةالعوامل 
  بجامعة آل البيت ةنظر الطلب عليها من وجهة التغلّب

  
  

  ** هيثم ممدوح القاضي.د               * إسماعيل سعود العون.د
  
 

  صالملخّ
 األنـشطة في   الطلبة مشاركة   قلّة إلى   المؤدية العوامل   تعرفالدراسة إلى   هذه  هدفت  

 تكـون و .بجامعـة آل البيـت     ةنظر الطلب  عليها من وجهة     التغلّب ووسائل   الرياضية
المنتظمين في كليات ومعاهد جامعة آل البيت فـي         هم  جميعمجتمع الدراسة من الطلبة     

م للجامعة  2010/2011 من العام الدراسي     انيالثمرحلة البكالوريوس الفصل الدراسي     
 ،تانـا البي لجمـع    انةاالسـتب  اسـتخدام    جـرى ولتحقيق ذلك    .ممثلّة عينةأخذت منه   

للمـشاركة  طلبة جامعة آل البيت  حول عوامل تشجيع     آراء مجتمع الدراسة     استطالعو
 وتفريغها تمت   تاناالبيوبعد جمع     من ذلك،  تحد التي   لوسائلوا،  الرياضية األنشطةفي  

  . تحليلية ووصفية إحصائية طرق ممعالجتها باستخدا
 العوامل التـي وردت     يؤيدون معظم أفراد الدراسة     أن: رت الدراسة النتائج اآلتية   أظه
 فـي الجامعـة، إذ      األنشطة مشاركتهم في    قلّة إلى   المؤدية الدراسة  العوامل     أدلّهفي  

 من أكثر العوامل    أنو). 3.1(و )4.1( عالية تتراوح بين     الحسابيةجاءت المتوسطات   
أوقات ضيـق   في الجامعة فقرة     الرياضية األنشطة الطلبة في     مشاركة قلّة  إلى المؤدية

 والجـنس،  الكليـة؛ ( الدراسـة  متغيراتفي جميع ) ف( قيمة أنالفراغ لدى الطلبة، و   
                                                 

 .كلية التربية، قسم المناهج والتدريس، جامعة آل البيت *
 .كلية التربية، قسم المناهج والتدريس، جامعة آل البيت **
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 إلى المؤديةفي العوامل ) 0.05(غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة    )  اإلقامة انومك
 أيضاً  ، كما كشفت نتائج الدراسة    لجامعة في ا  الرياضية األنشطة مشاركة الطلبة في     قلّة
دون معظم أفراد الدراسة     أنـة  الدراسة   أدلّه العوامل التي وردت في      يؤيإلـى   المؤدي 

إذ جاءت درجـة الموافقـة عليهـا    .  بالجامعةالرياضية األنشطةتقوية مشاركاتهم في   
 المؤديةلعوامل   من أكثر ا   أنو) 3.8(و) 4.2( عالية تتراوح بين     الحسابيةبالمتوسطات  

، الرياضـية  األنشطةفي   المشاركين   صدقاء األ وجود األنشطةإلى مشاركة الطلبة في     
ـ وفي ضوء النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسـة أوصـى              مـن   اً عـدد  انالباحث

  .التوصيات
  

  .قلّة إلى المؤدية، مشاركة الطلبة، العوامل الرياضية األنشطة: مفتاحيةالكلمات ال
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تهامشكلة الدراسة وأهمي:  
مةالمقد :  
 ركيزة  من الركائز التـي تعمـل علـى تبـادل             ة  الالمنهجي  الرياضية األنشطةل  تمثّ

  وتعـد ، الطلبة من الروتين، وإبراز المواهب وتوسيع مدارك     الخبرات والمعرفة والحد 
 على الحيـاة خـارج      الطلبةالة لتدريب   وسيلة فع أيضاً   الالمنهجية     الرياضية األنشطة

الشخصية المتكاملة فضالً عن بناء أسوار الجامعة بما يحقق التكيف االجتماعي السليم،       
  . عن طريق إكسابهم  العديد من المهاراتلديهم
م خاصة النامية منها اآلمال على طلبة الجامعات في التقد        بو ،هاجميع  العالم انبلدتعقد  و

 ،فر فيـه التخطـيط الـسليم   اه بالقدر الـذي يتـو  أنّ ومن البديهي ،والرقي لمجتمعاتها 
 وتعمل معظـم الجامعـات      .ة المخرجات سليمة ومضمون   نتكو ،لرعايةا و ،الهتماماو

 تعمل هذه الجامعات علـى      إذ المناسبة لطلبتها،    األنشطة على توفير الخطط و    المتقدمة
ـ  وال ،الرياضـية  األنـشطة  فتسعى إلـى تـوفير       ،توفير الجو المالئم لطلبتها    ةثقافي، 

ةواالجتماعي، ة والفني، طلبتها، بحيث تسهم فـي الكـشف عـن           منها  ليستفيد ،ة والعلمي 
 بهـا   ان تعمل على رصد مبالغ ال يسته      المتقدمةالجامعات  ؛ ف مواهبهم وتنمية إبداعاتهم  

 الالمنهجية التي تعمل على التخفيف من الـضغوط النفـسية           نشطةضمن موازنتها لأل  
 وإعـدادهم   الطلبـة  ةة، وتسهم أيضاً في صقل شخصي      األكاديمي انبالجوالناتجة عن   

  .)2002الدعيج،(للحياة العملية 
لمـشاركة فـي    ا طلبة جامعة آل البيت على    تشجيع   هاأن ش  التي من  عوامل ال تعرفلو

 هذه العوامـل     تعرف من   البد كان  من ذلك  تحد والمشكالت التي    ،الرياضية األنشطة
  وضـع  الخطـط      بهـا    وذلك للحصول على نتائج يمكن       ،ة مدروسة وفق أسس علمي

  .الرياضية نشطةالمناسبة لأل
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  :   اإلطار النظري للدراسة
ـ ظهر في   ي والتربية الحديثة    التقليديةالفرق بين التربية     نإ :  ولهمـا  أساسـين أ   ينانبج

 تحـول   همـا انيوث. تحول التربية من التركيز على المنهج إلى التركيز على الطالـب          
على تنمية شخصية الطالـب      لتربية من التركيز على تنمية عقل الطالب إلى التركيز        ا

  .العقليةو المهاريةالمختلفة النفسية و انبالجو فيورعايته 
 ة األنشطة إلى التحول في     انبان الج انهذى  وقد أدإلى  يةانوث أنشطةمن كونها    الرياضي 
 أهميـة    وأصبحت أهدافها ال تقـلّ ،ةامعية الج أساسية في العملية التربوي  أنشطةجعلها  

   مهاريـاً  لدورها الكبير في بناء الطالـب  ،ة في الجامعاتعن أهداف البرامج التدريسي 
وتـساعد فـي   ،  تسهم في تنمية ميوله وتشبع حاجاته ، كونها  وروحياً  واجتماعياً ونفسياً

  ).Smith et.. 1993(إرشاده النفسي والتربوي والمهني
 ورعاية  اهتماماًمة لطلبة الجامعات     والبرامج والمشاريع المقد   الرياضية األنشطةوتلقى  

 حظي هذا الموضوع في اآلونة األخيرة باهتمام خـاص مـن            ، إذ المتقدمةمن الدول   
 أن إلـى ى ذلـك    بل تعد ، فلم يكن هدفها تزويد الطلبة بالمعرفة     ،  المؤسسات التربوية 

 األنـشطة قها تزويد الطالب بعدد مـن       تحقيإلى  أصبح من ضمن األهداف التي تسعى       
، التخـرج والخبرات التي تحاكي الواقع الذي سيعيشه الطالب في الحياة العملية بعـد             

بحيث تكـشف   ،  القياس الخاصة بذلك   بوسائلة   بطريقة علمي  األنشطةثر هذه   أوقياس  
 .)(rossi and feeman ,1993  األنـشطة  األهداف المرسـومة  لهـذه   قتحقعن مدى 

  هاأنّ بة الالمنهجياألنشطة  (rossi and freeman ,1993)انفريم من روسي و كّلفعرو
 الالمنهجيـة   األنـشطة التطبيق المنظم إلجراءات البحث العلمي في تقيـيم بـرامج           "

  ".من حيث التصميم والتنفيذ والفائدة والفعالية، هاوتقدير
كوست وروسـت   من كٌلفهاوعر  (kuset and rest ,2004) التقيـيم المـنظم    "هـا أنّب

مـن حيـث    ،   أو الـسياسات   ، أو المنهجية  ، القائمة األنشطةوالموضوعي للمشاريع و  
 مـع األهـداف     األنشطةمة  مدى مواء  تعرفوالهدف هو   ". اجنتواإلالتصميم والتنفيذ   
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ومدى استمراريتها لدى الفئة المستهدفة والمستفيدة من       ،  الموضوعة وفعاليتها وتأثيرها  
  .ة  الموضوعة والمحددةاألنشطبرامج 

 األنـشطة  أن إلـى  (Dobosz and Beaty,1999) ي وبيت دوبز كل مندراسةوخلصت 
وتـربيتهم فـي    المتعلمين  بناء   الوسائل التربوية التي تسهم في        من أهم  هي الرياضية

  واالجتماعيـة  ، والبدنيـة  ، والنفسية ،العقلية انبالجومن  و ،هاجميع المراحل التعليمية 
 من ممارستهم ومـشاركتهم     الطلبة الخبرات المتنوعة التي يكتسبها      فضالً عن ،  هاجميع
  .  المختلفةاألنشطةفي 

 فم  ومما تقدة األنشطة تعرة  األنشطة هاأنّ المنهجية على    الرياضيالمقـرر   الرياضـي 
كـل  ل العامة ولها مناهج خاصـة       يةانوالث حتى   ،هاجميع تعليمها في المراحل التعليمية   

 هاجميع األنشطة هاأنّفها على   عرنف الالمنهجية   الرياضية األنشطة اأم. هى حد مرحلة عل 
   ة أو المراكز التدريبية التابعة لالتحادات       ديةنّاألا في   التي يمكن ممارستها إمالرياضي، 

 : الفرديـة مثـل    األلعـاب الطلبة مـن    وحاجات   وحسب ميول ورغبات     ،وبشكل حر 
لمبارزة، القـوس والـسهم، الـشطرنج، الـسكواش         ا الفروسية، الرماية، الدراجات،  

، التايكونـدو،   هالكراتيالمالكمة، المصارعة، الجودو،    : لعاب القوة مثل  أو. والبلياردو
 فـي   الرياضـية  في مناهج التربيـة      أدراجها  ال يتم  األلعابومثل هذه   . ثقالاألرفع  و

أدواتهـا،  ا و  مالعب كبيرة وتـامين مـستلزماته      أو لصعوبة تأمين صاالت     ،المدارس
ـ  ،ولخطورتها لبعض المراحل العمريـة     ، لصعوبة تعليمها وتدريبها   ونظراً ا فـي    أم

  .  المنهجية والالمنهجيةالرياضية األنشطة فيمكن ممارسة جميع ،المرحلة الجامعية
  : السابقةاتالدراســ

  :الدراسات العربية: أوالً
بة جامعة الكويت عن    بحث أسباب عزوف طل   هدفت إلى   دراسة   )2002(أجرى الدعيج 

ة هذه الدراسة من أهـدافها      وتأتي أهمي . المتاحة بالجامعة  الرياضية األنشطةممارسة  
 األنـشطة  األسباب الداعية لمنع الطلبة من االستفادة مـن  ة في الكشف عن أهم    الرئيس
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ب هذه األسباب، ورفع مـستوى      مما يدعو إلى تقديم أفضل التوصيات لتجنّ      ،الرياضية
 األنشطةطالباً ممن شاركوا في     ) 20( عشوائية من    عينة اختيار   وجرىم بها،   مشاركته

ـ الون الكليات الدراسية المختلفـة فـي        ، يمثّ )1999-98(في العام الدراسي     . هلجامع
 ،في الجامعة  الرياضية األنشطةقصور في تطبيق    ال انبجويد  تحد الدراسة إلى    هتانتو

إلى تطوير مستوى    اًسعي،   المناسبة لمواجهتها  مما استلزم تقديم مجموعة من التوصيات     
  .  لطلبة الجامعةالمهم انبالجالخدمات المتعلقة بهذا 

 أسباب عـزوف طالبـات المـدن        تعرفهدفت إلى    ةدراس) 2003(أجرى برسوم   و
 أن وأظهرت نتائج الدراسـة      .الرياضية األنشطة عن ممارسة    انحلوالجامعية بجامعة   

 قلّـة و ،لطلبـة دم اهتمام التعليم قبل الجامعي بإشباع هوايات ا      ع:  تلك األسباب  من أهم 
لنوم بعد اليوم الدراسـي،     اإلرهاق والشعور بالحاجة ل   و الوعي الرياضي في المجتمع،   

زيادة عدد ساعات المحاضرات،    و في الدروس،     طويالً العملية تستغرق وقتاً   انبوالجو
  .نقص األجهزة والمالعب وعدم صالحيتهاو

 الرياضـية  دوافع المشاركة في البـرامج       تعرفإلى  ) 2004 (دويالت سةوهدفت درا 
  وأظهرت نتائج   .ة لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية بفلسطين      التنافسية لأللعاب الجماعي 

 انـت ك التنافسية مجتمعة    الرياضية البرامج   ي مستوى دوافع المشاركات ف    أنالدراسة  
البعـد  و ،محور األداء الفني  ة كما يأتي    هميرتيب الدوافع حسب األ   وجاء ت ،  كبيرة جدا 
 وجـد ته ال   أنّ إلى   أيضاًأشارت النتائج   و .البعد النفسي و /البعد الشخصي  و ،االجتماعي

لعبة على محـاور    لار   الدراسة تعزى لمتغي   عينةفروق ذات داللة إحصائية لدى أفراد       
 الدراسة تعـزى    نةعيوجود فروق ذات داللة إحصائية لدى أفراد        ، و هاجميع الدراسة
عـن خمـس     الذين لديهم خبرة تقلّ   ر الخبرة على المحور النفسي لصالح الطلبة        لمتغي 

  . سنوات
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 وأهميتهـا   ،الجامعية الرياضية األنشطة تعرف إلى) 2004(  الخراشي وهدفت دراسة 
 األنـشطة ومدى تـأثير هـذه      ، في إكساب وتنمية المسؤولية االجتماعية لدى الطالب      

واستخدمت الدراسة مقياس المسؤولية    .  شخصية الطالب الجامعي   فيالمتاحة  والبرامج  
وإجراء مقابالت شبه مقننة   ،  ةاالجتماعي. نةقت هذه األدوات على      وطبعي نة مـن    مكو

ـ . والمستويات داخـل الجامعـة     هاجميعطالباً من الكليات واألقسام     ) 149( لت وتوص
هي  الرياضية األنشطة من معوقات أنمها  من أهكانالدراسة إلى مجموعة من النتائج 

فر األدوات والمنشآت الالزمة    اوعدم تو ، عدم التعاون والمشاركة من الطالب مع غيره      
  .األنشطةلممارسة 

مـشاركة   قلّة إلى   المؤديةالعوامل   تعرفإلى  هدفت   ةدراس )2005 ( السبيعي أجرىو
 وتحقيقاً لهـذا الهـدف اسـتخدم        . عليها التغلّبووسائل   الرياضية األنشطةفي   الطلبة

طالب ) 1200( بلغ حجمها    عينة توزيعها على    جرى ، لجمع المعلومات  انةاستبالباحث  
ها  من أهم  كانلت الدراسة إلى العديد من النتائج        وتوص .من كليات مختلفة في الجامعة    

ة األنشطة نسبة الطالب غير المشاركين في       أنن تراوحـت بـي   ،  عالية جداً  الرياضي
 مشاركة الطلبـة   واقع   أنو،  المختلفة األنشطةموزعة على   %) 93.6(إلى  %) 65.4(

األكثر ممارسة في  الرياضية األنشطة أنو، ضعيف بصفة عامة الرياضية األنشطةفي 
  . الثقافيةاألنشطةليها ت، الرياضية األنشطةيليها ،  االجتماعيةاألنشطةالجامعة هي 

دوافع المشاركة في    تعرف إلىدراسة هدفت   ) 2006( وآخرون   ةبو عريض أ أجرىو
وترتيـب هـذه    ،   عند الطلبة المتفوقين رياضيا في جامعة اليرمـوك        الرياضيةالفرق  

 الفروق بالدوافع تبعا لمتغيـر الجـنس    تعرف أيضاً إلى هدفت  والدوافع تبعا ألهميتها،    
  دوافـع    أنراسة   وأظهرت نتائج الد   .عبة والمستوى الدراسي  للاوطريقة القبول ونوع    
 الدراسة تبعا ألهميتها جاءت على النحو       عينة عند أفراد    الرياضيةالمشاركة في الفرق    

      ، والنفـسية  ،الرياضـية الميـول   و،  ياقة البدنية، الصحة  لالو الرياضي،   ازنجاال :األتي
 .يـة والترويح ،والماديـة  ،واالجتماعية ، والنفسية ،والمعرفية ،العقليةوتطور القدرات   
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 الدراسـة   عينة وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى أفراد         أيضاً إلى أشارت النتائج   و
والمستوى الدراسي، عبةللاونوع ،  ونوع القبول،ر الجنستعزى لمتغي.  

 دوافع ممارسة النشاط الرياضـي      تعرف إلى تدراسة هدف ) 2007(الظاهر   أجرىو
أظهـرت  و. ر الجنس والكلية   لمتغي تبعاًوتأثير هذه الدوافع    ،  لدى طلبة جامعة بيرزيت   

ياقة البدنية جـاء    ل مجال ال  أنو،   عالية انتك العينة درجة الدوافع لدى أفراد      أنالنتائج  
ل توصو نسبة مئوية،    قّلأ وحصل مجال العالقات االجتماعية على       ،في المرتبة األولى  

ة للـدوافع   لدرجة الكلي  إحصائية  في ا    داللة فروق ذات    ه ال توجد  أنّ أيضاً إلى الباحث  
  .ةر الجنس ونوع الكلي لمتغيتبعاً

ة المعلمين بجامعـة     بكلي  الرياضية األنشطةتقويم   إلى )2008( موسىوهدفت دراسة   
ل إلـى   التوصو،  األنشطة أبرز الصعوبات التي تواجه تلك       إلى تعرفالملك سعود، ال  

ـ  نشطةاأل تفعيل تلك    ى المقترحات التي قد تزيد من مستو      بعض واسـتخدمت  . ة بالكلي
) 362(نـة مـن    مكو عينةقت على   طب، ة المعلمين  وجهت لطالب كلي   ،انةاستبالدراسة  

: هـا  من أهم  كانلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج        وتوص .طالباً من شعب متنوعة   
ة األنشطة من أكثر الصعوبات التي تواجه       أنمرتبة على التوالي من األكثـر      الرياضي

 قلّـة و ،األنـشطة  وتعارض مواعيدها مع ممارسـة       ،كثرة المقررات : هياألقل  إلى  
، ي إلي مضيعة الوقـت     تؤد األنشطة أن وقناعات الطلبة ،  األنشطةعوامل الجذب في    

عدم تشجيع أعضاء هيئة التـدريس      و،  ة وأهدافها في الكلي   األنشطةعدم وجود دليل ب   و
ـ    األنشطةخصصة لممارسة    األماكن الم  قلّةو،  األنشطةالطالب لممارسة    ة فـي الكلي ،

ـ الميز قلّـة و،  األنشطةزات لتشجيع الطالب علي االشتراك في       عدم وجود محفّ  و  ةاني
أنشطةوجود  و،  نشطةصة لأل المخص   عدم تشجيع األسرة أبناءها  و،  ة منافسة خارج الكلي

  . األنشطةلممارسة 
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  :الدراسات األجنبية: اًانيث
، األنـشطة اسة هدفت إلى استقصاء قيمة التنوع فـي   در(Chang, 2002) انكج أجرى

ة األنشطةع في اشتراك الطالب في كلية المجتمع في وأثر هذا التنومن وجهة  الرياضي
.  الطالبيـة  األنـشطة لين القائمين علـى     وؤفسهم، ومن وجهة نظر المس    أنّطلبة  نظر ال 

طالبا من  ) 180(ة من    الدراس عينةت  تكون و .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي    
 انتوك. انيالث مع بداية الفصل الدراسي (Community College)طالب كلية المجتمع 

  هدف أن :ها من أهم  ،توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج      الدراسة ة أدا انةالستبا
. هو التسلية والترفية والتنـوع     الرياضية األنشطة اشتراكهم في     هو ٪ من الطالب  76

 وهي فئة الوسائل التي تعتمد على Direct Experienceم على الخبرة المباشرة وحصوله
رة  ذات الخبرة المصونشطةيميلون لأل منهم  ٪  63 أنو. الخبرة المباشرة والتعلم بالعمل   

Pictorial Experience ،وهي فئة الوسـائل التـي تعتمـد علـى     ، كاأللعاب واألفالم
 األنشطةلين القائمين على    وؤ٪ من المس  65 أنو. زالصور والرمو م ب االستبصار والتعلّ 

 ، المقامـة فـي الكليـة المتجـددة        األنـشطة ثر  أ أننوا  في كلية المجتمع بي    الرياضية
وهو السبب الرئيس فـي زيـادة اشـتراك الطـالب           ،  يجابيإ والمتنوعة   ،ةوالمستمر

  .األنشطةفي المختلفة التخصصات واالهتمامات ب
 درجة تـأثير أبعـاد      تعرف إلىدراسة هدفت   ) Alexandris,2002 ( األكسندرز أجرىو

 الدافعية الذاتيـة والخارجيـة      في الرياضية الترويحية   األنشطةمعوقات المشاركة في    
لت الدراسة إلـى وجـود مجموعـة مـن      وتوص.اناليون في األنشطةللمشاركين في   
معوقات : منها،  فيها  الترويحية أو االستمرار   األنشطة من ممارسة    تحدالمعوقات التي   

شخصي قلّـة  و،األنـشطة  أمـاكن  قلّةو المعرفة بالبرامج،  قلّةو الوقت،   قلّةة، و ة ونفسي 
                                                      .الموارد المادية

 فـي  المعوقـات المدركـة وتأثيرهـا    تعرف إلى) Young,2003(ك انوهدفت دراسة ي 
  الدراسة  وخلصت . الترويحية الرياضية األنشطةت األمريكية في    مشاركة طالب الكليا  
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 األنشطةبسبب العمل أو الدراسة أو العائلة، وعدم معرفة         ه ال يوجد وقت كاف،    أنّ إلى
  . المعوقاتى من أقوانتك إذالمتاحة للطالب 

 الرياضية أثر التربية البدنية تعرف إلى (Fairclough,2006) وهدفت دراسة فايركلوف
 المـنهج  استخدم الباحثو.  الطالبيةاألنشطةفي تحسين مستويات اشتراك الطالب في    

  الدراسة من طالب وطالبات الجامعة التخصـصات       عينةت  تكونالوصفي التحليلي، و  
توصـلت  و. ة بالجامعة قسام العلمي  واأل ،ةلون المستويات التعليمي   يمثّ الذينمن   المختلفة

يزيـد   هوتقنيات استخدام وسائل التعليم     أن: هائج من أهم  الدراسة إلى مجموعة من النتا    
 التي تعرض بعض الرياضية األفالم : وهي،الرياضية األنشطةفي  مشاركة الطلبةمن  

 استخدام لوحة   فضالً عن ،  .....) كرة قدم    –ة   كرة سلّ  – جمباز   –كاراتيه  (المباريات  
 لعـرض أخبـار المباريـات       ناكمك والسبورة المغناطيسية    ، أو المعلومات  ،النشرات
  .الرياضية

   : الرياضية األنشطةفي مشاركة الطلبة  قلّة إلى المؤديةالعوامل :أوال 
  الرياضـية  األنـشطة  أنيتـضح    من استعراض الدراسات السابقة العربية واألجنبية     

 تنويع تقديم هـذه الرعايـة بأشـكالها         أنتحظى بعناية خاصة في معظم الجامعات، و      
 أنكما تظهر الدراسات الـسابقة      . لفة للجامعات، له أهمية خاصة بالنسبة للطلبة      المخت

 وأساليب  ،الباحثين على اختالفهم درسوا هذا الدور للجامعات من خالل مناهج علمية          
عـدم  : هـا  مـن أهم  كان، المعوقاتمن  كثير  ال حددتقد   هذه الدراسات    أنمختلفة، و 

 الماديـة المناسـبة     تانااإلمكعدم توفير   ، و رياضيةال  األنشطة الحقيقي بقيمة    اناإليم
عدم تخصيص أوقات محـددة فـي الجـدول         ، و الرياضية األنشطةلتحقيق متطلبات   

 وافتقادهـا لعناصـر     ،مةنمطية البرامج المقد  ، و الرياضية األنشطةالدراسي لممارسة   
  .  واإلعالم، والتشويق،التنويع
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 واختيـار   ،يد مشكلة الدراسة  تحد المختلفة، في     من هذه الدراسات   انالباحثوقد استفاد   
 االستفادة من أدواتها المستخدمة في تصميم أداة        انبجهذا إلى   . المنهجية المناسبة لها  

  .جمع المعلومات وأساليب تحليلها، وبالتالي دعم نتائج الدراسة الحالية
  : كاألتي  هيالرياضية األنشطة على عدم مشاركة الطلبة بالتغلّبوسائل : اًانيث
ـ     الرياضية األنشطةتعميق اتجاهات الطالبات نحو        فـي    لهـم  ىبمواد دراسـية تعط

ـ ممارسة بعض   للطالبات ل  مع تخصيص أماكن      المختلفة، السنوات  واع الرياضـة،  أنّ
تراعـي  ،  ن بها العاملون في مجال النشاط الرياضي       يؤم  وطنية ضرورة وجود خطة  و

تشجيع الممارسـة   و،   الطلبة  واالجتماعية لدى  ،ة والمعرفي ، والصحية ، النفسية انبالجو
مثل هذه الممارسـة    احنجإلة للنشاط الطالبي عن طريق تهيئة العوامل الالزمة         الحر  ،

 الطالبيـة  نشطة أو الفنية، وإشراك الطلبة في التخطيط لأل       ،سواء من النواحي اإلدارية   
العـاملين بمجـال     االجتماعيين   المختصينبعض المقررات الخاصة بها، زيادة عدد       ب

ة واحد منهم، االسـتفادة مـن بعـض          كلي  يكون في كلّ   أنعلى  ،  الرياضية األنشطة
  الطالبية في المساعدة بالنشاط الطالبي بالكليات،      نشطةالقيادات الطالبية الممارسة لأل   

 مادية أو معنوية،    انتكأ سواء   األنشطة الحوافز المقدمة للمشاركين في      دضرورة إيجا 
ـ  داخل المؤسـسات ب    الرياضية األنشطة برامج   هجيتدعيم وتو و  المختلفـة،   اتالرياض
 خـالل   منتسهيل الظروف التي يعيشها الرياضيون الطلبة لحسن استغالل خبراتهم،          و

 واإلرشادية الخاصة للتعامل    ، والتثقيفية ، البشرية اتانياإلمكالبرامج اإلرشادية، وتوفير    
  .  انبالجومع هذه 

  :مشكلة الدراسة
 انبالجو إعداد الشباب من     : تحقيقها هي  إلى م األهداف التي تسعى الجامعات    من أه  نإ

 قيادة العمل لتحقيـق التنميـة       ى، حتى يكونوا قادرين عل    كافةً  واالجتماعية األكاديمية
 انسـك لون النسبة األعلى فـي عـدد        هم يمثّ أنّوما   السي ،دة المتعد هاانببجوالمجتمعية  
 الرعاية  انبجو من الضروري توفير     كانجامعات أهدافها    وحتى تحقق ال   .المجتمعات
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 األنـشطة  لممارسـة    الفـرص ت عمادات شؤون الطلبة إلتاحـة       َئشُأنالمختلفة، لذلك   
  ). 2000عبد الرازق، (واعها المختلفة أنوالبرامج ب

لكونها تساعد في بلوغ األهداف التربوية،      و أهمية بارزة،     لها الرياضية األنشطة نوأل
 بجامعـة   الرياضية األنشطةفي  مشاركة الطلبة    قلّة إلى   المؤديةالعوامل   تعرفي  فينبغ

 وفـضالً عـن تـوافر       ،جامعةالد دائرة النشاط الرياضي ب    و وج  من رغمالب،  آل البيت 
فـي  مـشاركة الطلبـة    مستوى  أنه يالحظ   أنّ إالّ .لطلبة الجامعة لإلفادة منها   الفرص  
 . ائرة النشاط الرياضـي دون المـستوى المطلـوب         التي تقدمها د   الرياضية األنشطة

مـشاركة   واقع تعرف لةانيميد إجراء دراسة  أن انالباحثيعتقد   من هذا الواقع     القاًانطو
 التغلّـب  مشاركتهم ووسـائل     قلّة إلى   المؤدية والعوامل   ،الرياضية األنشطةفي  الطلبة  

يد مشكلة الدراسـة    تحدمكن   على ذلك ي   وبناء. عليها من وجهة نظرهم جدير باالهتمام     
 التغلّب  ووسائل الرياضية األنشطةفي  مشاركة الطلبة    قلّة إلى   المؤديةيد العوامل   تحدب

  .عليها
  :أهداف الدراسة

 في جامعـة آل     الرياضية األنشطةفي  مشاركة الطلبة    قلّة إلى   المؤديةيد العوامل   تحد . 1
 . اإلقامةمكانة، الجنس، الكلي:  الدراسةمتغيرات في ضوء  الطلبةالبيت كما يراها

 فـي   الرياضية األنشطة مشاركة الطلبة في     قلّةب على    الوسائل المناسبة للتغلّ   تعرف . 2
الكليـة،  :  الدراسة متغيراتفسهم في ضوء    أنّجامعة آل البيت من وجهة نظر الطلبة        

 . اإلقامةمكانالجنس، 

  :أسئلة الدراسة
  : اآلتيةسئلةإلجابة عن األا إلىتسعى  هذه الدراسة 

 في جامعة آل البيت     الرياضية األنشطة مشاركة الطلبة في     قلّة إلى   المؤديةما العوامل    . 1
 . اإلقامة؟مكانة، الجنس، الكلي:  الدراسةمتغيرات في ضوء ،فسهمأنّكما يراها الطلبة 

 في جامعة آل    الرياضية األنشطة مشاركة الطلبة  في      لتفعيلما الوسائل المناسبة     .2
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الكليـة، الجـنس،    :  الدراسة   متغيرات في ضوء    ،فسهمأنّيت كما يراها الطلبة     الب
 . اإلقامة؟انمك

ة الدراسةأهمي:  
  :اآلتية انبالجوص أهمية الدراسة في تتلخّ

 مـشاركة   قلّـة  إلى   المؤديةالعوامل   على   قد تساهم نتائج الدراسة في إلقاء الضوء       .1
 .البيت في جامعة آل الرياضية األنشطة في الطلبة

2.  ل إلى توصيات ومقترحات     محاولة التوصـة العوامـل   من   للحدقلّـة  إلـى    المؤدي 
 . في جامعة آل البيتالرياضية األنشطة في الطلبةمشاركة 

اإلجراءات العملية الهادفة لزيـادة     ب القياملين على   تساعد نتائج هذه الدراسة المسؤو     .3
 .ا جامعة آل البيتمه التي تقدالرياضية األنشطةمشاركة الطلبة في 

دات الدراسةمحد :  
  : لآلتياً وفقاًانيومك اًحددت الدراسة زمني

1. الدراسة تعكس وجهة نظر الطلبة المنتظمين في كليات و معاهد جامعـة آل              أن 
 من العام الجامعي انيالثوهي الفصل الدراسي ، انيالميد التطبيق مدةالبيت خالل  

  .م2010/2011
2. جامعـة آل   و معاهد   نظر الطلبة المنتظمين في كليات       الدراسة تعكس وجهة     أن

 .البيت في مرحلة البكالوريوس

  : مصطلحات الدراسة
   : الرياضية األنشطة
ة األلعاب الجماعي : التي تشمل و،  طلبةللالجامعة  مها   التي تقد  الرياضية البرامج   هي كلّ 

،  الدراجات ،تنس الطاولة ،   اختراق الضاحية  ، اليد ، الطائرة ،ة السلّ ،كرة القدم (والفردية  
  ،ا بشكل حر عام    ويمارس النشاط الرياضي إم    ،)ولعبة الدفاع عن النفس   ،  ألعاب القوى 

  . )2004السبيعي، ( .مةمنافسات ومباريات منظّبأو 
 



   ...ةنظر الطلبالتغلّب عليها من وجهة  وسائل في األنّشطة الرياضية والطلبة مشاركة  قلّةالعوامل المؤدية إلى

 604 

   :الطلبةمشاركة 
 الرياضـية  األنشطةأثناء مشاركتهم في     في   الطلبة يها  يؤدالممارسات التي   : بهايقصد  

 برغبـة مـنهم وفقـا لميـولهم         ،الجامعة معاهد  عات الدراسية في كليات و    خارج القا 
  .)2004السبيعي، (.لينمتخصصين مؤهوبإشراف ، واهتماماتهم

  :  المشاركةقلّة إلى المؤديةالعوامل 
  جامعـة الفـي     الرياضـية  األنـشطة فـي    ةمشاركة الطلب  ليقلّ أنه  أنّ من ش   ما كّل
  .)2004السبيعي، (

راسة وإجراءاتها ة الدمنهجي  
  :واإلجراءات الطريقة

 وإجـراءات الـصدق   الدراسـة،  وأداة   ألفراد الدراسة، وصفاً  تتناول منهجية الدراسة    
لمعالجات اإلحـصائية    ل وصفاًأيضاً   تتناول   كما الدراسة، المستخدمة في    ةوالثبات لألدا 

يجاد المتوسطات  ل في إ   تتمثّ التي واستخراج النتائج    ،تاناالبي تحليل في   تستخدماالتي  
 مناسـبة كتحليـل التبـاين       تحليلية وطرقاً إحصائية    المعيارية، رافاتنحواال ،الحسابية
طبيعـة الدراسـة     لمالءمتـه المنهج الوصفي التحليلي     انالباحث استخدم، وقد   األحادي
  .الحالية

نتهامجتمع الدراسة وعي :  
ليات و معاهـد جامعـة آل       المنتظمين في ك   همجميع مجتمع الدراسة من الطلبة      تكوني

     طالبـاً وطالبـة،    ) 10747(عددهم بحوالي    رالبيت في مرحلة البكالوريوس الذين يقد
  .م للجامعة2010/2011وذلك حسب إحصائية العام الدراسي 
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  )1(جدول ال
   ونسبتها إلى المجتمع األصليالعينةمجتمع الدراسة وتوزيع 

 %النسبة المئوية  الدراسةعينة ةمجتمع الدراس الكلية  ت
1.   الكلي0.049 223  4462  ةات العلمي 
2.   ناإلنساات الكلي0.049  314  6285  ةي 

  0.049  537  10747 المجموع  
  )2(جدول ال

  ر الجنس الدراسة حسب متغيعينةتوزيع 
  ةليالك          

 الجنس
النسبة المئوية المجموع النسبة المئوية يةنإنسا النسبة المئوية ةعلمي 

  43.2  232  44.6  140  41.3  92  ذكر
  56.8  305  55.4  174  58.7  131  إناث

  100  537  100  314  100  223  المجموع
  )3(جدول ال

   اإلقامةمكانر  الدراسة حسب متغيعينةتوزيع 
 النسبة المئوية العدد  اإلقامةمكان

 11.7 63  في مدينة المفرق
 45.8  246  خارج مدينة المفرق
 42.5  228  داخل الجامعة
 100 537  المجموع

  : تاناالبيجمع أداة 
حـول   آراء مجتمع الدراسـة      باستطالع ،اناالستبية استمارة   اطبوس تاناالبيجمع   تم

 التي  لوسائلوا،  الرياضية األنشطةللمشاركة في   طلبة جامعة آل البيت     عوامل تشجيع   
بالموضوعقة  الدراسات السابقة المتعلّ  بمراجعة   انةاالستب تصميم جرىو من ذلك،  تحد ،

ـ و ،دراسات في هذا المجال    وال المتخصصينوآراء ووجهات نظر     ت األداة مـن    تكون
   :ينانبج

ـ الجـنس،   :  تتضمن دراسةال عينة  على معلومات شخصية عن    يشتمل: األول ة، الكلي
العوامـل   األول: مجالين عة على فقرة موز ) 38 (على يشتمل: انيالث.  اإلقامة انومك
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 مـن   تكـون  وي اضيةالري األنشطة مشاركة طلبة جامعة آل البيت في        قلّة إلى   المؤدية
في  ي إلى زيادة مشاركة طلبة جامعة آل البيت         العوامل التي تؤد   انيوالث،  فقرة) 19(

   .فقرة) 19( من تكونوي ،الرياضية األنشطة
موافـق،   موافق بـشدة،  : اآلتي، ك لى شاكلة مقياس ليكرت الخماسي    ت األداة ع  قد بني و

ل رقمياً بالعالمـات اآلتيـة علـى        ثّ موافق، وغير موافق بشدة، وتم     غيرغير متأكد،   
  ).1، 2، 3، 4، 5: (الترتيب
  :وثباتها األداة صدق
  فـي  المتخصصينعلى عدد من     اناالستبياستمارة   من صدق األداة عرضت      قللتحقّ

 أن انالباحثى  ، وقد توخّ   في مجال التربية الرياضة    القياس والتقويم المجال التربوي، و  
الموضوعية، والصدق، وسـالمة اللغـة،      : هم شروط فر لدي ان ممن تتو  ويكون المحكم 

الشهرة بثبات الرأي من     عن   فضالًوسعة االطالع، والتخصصية األكاديمية واللغوية،      
؛ ولمعرفة مـدى صـدق   أجل الوصول بالبحث إلى درجة عالية من الصدق الظاهري   

 حـساب نـسبة     جـرى فاعلية المجاالت ونسبة اتفاق السادة المحكمين على مجاالتها         
  ).4(االتفاق وفقاً للجدول 

  )4(الجدول 
  نااالستبين على مجاالت  السادة المحكميالتفاقة المئوينسبة ال

  نسبة االتفاق  عدد الفقرات  المجاالت
  %89.47  19  الرياضية األنشطةمشاركة طلبة جامعة آل البيت في  قلّة إلى المؤديةالعوامل 

  %94.73  19  الرياضية األنشطةة جامعة آل البيت في العوامل التي تؤدي إلى زيادة مشاركة طلب
 المراد قياسه، ومـدى وضـوح الفقـرات،    انبللج فقرة مدى قياس كلّ على   تعرفلو

 تعـديل    تـم  ن المتخصصين  ضوء مالحظات المحكمي   وفيوسالمة الصياغة اللغوية،    
الحة  بذلك ص  وعدت  بصورتها النهائية،  انةاالستبوقد ظهرت   . صياغة بعض الفقرات  

 وإعادة ، االختبار  حسابه عن طريق   جرىلثبات فقد   ا بالنسبة ل  أم. لغايات هذه الدراسة  
 عينـة مـن خـارج    وطالبة اً طالب)35(نة من  مكوعينةلى   ع )Test-Retest(االختبار  

رتباط بيرسـون  الا  باستخدام معاملهمعامل استخراج جرى، و أسبوعينالدراسة بفارق   
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)Pearson Correlation Coefficient (ه أنّ فوجد)مقبـول   وهو معامـل ثبـات   ،)0.80 
 علـى  انتفك مجال  لقيم معامالت الثبات لكّلبالنسبةا أم. هذه الدراسة األداة ألغراض   

  :اآلتيالنحو 
  .)0.75 ( الرياضية األنشطة مشاركة الطلبة في قلّة إلى المؤديةلعوامل ا

  .)0.78 ( الرياضية األنشطةة في مشاركة الطلب قلّة على عوامل التغلّبوسائل 
  :ومناقشتهادراسة ال نتائج
 األنـشطة  في   الطلبةمشاركة   قلّة إلى   المؤديةالعوامل   تعرف إلى هذه الدراسة    هدفت

وسـيجري   ،بجامعة آل البيت   ةنظر الطلب  عليها من وجهة     التغلّب ووسائل   ،الرياضية
   :، كاآلتيسةفي ضوء أسئلة الدرابة مرتّ  وتفسيرها النتائجعرض

 فـي   الرياضية األنشطة في   الطلبة مشاركة   قلّة إلى   المؤديةما العوامل    :األولالسؤال  
 الجنس،  ،ةالكلي:  الدراسة متغيراتفسهم في ضوء    أنّالطلبة  جامعة آل البيت كما يراها      

  . اإلقامة؟انومك
ة والمتوسطات   ، والنسب المئوية  ،التكرارات) 5(ح الجدول   يوضرافاتنحواال ،الحسابي 

 مشاركة الطلبة قلّة إلى المؤدية الدراسة إزاء العوامل عينة الستجابات أفراد    ،المعيارية
  .بة تنازليا تبعاً لدرجة الموافقة عليهافي جامعة آل البيت مرتّ الرياضية األنشطةفي 
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  )5(جدول ال
النسب المئوية الستجابات أفراد الدراسة إزاء  المعيارية والتكرارات وواالنحرافات الحسابيةالمتوسطات 

   في الجامعة مرتبة تنازليا تبعاً لدرجة الموافقة عليهااألنشطة مشاركتهم في قلّة إلى المؤديةالعوامل 
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) 5( تتمة الجدول رقم
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5(ح من الجدول    يتض (دون معظم أفراد الدراسة     أنالعوامـل التـي وردت فـي        يؤي 
 جـاءت   ، إذ  في الجامعة  األنشطة مشاركتهم في    قلّة إلى   المؤديةمل  العوا) 5(الجدول  

 أيـضاً   )5(من جدول  ويتضح   .)3.1(و) 4.1( عالية تتراوح بين     الحسابيةالمتوسطات  
ةمن أكثر العوامل     ،أوقات الفراغ لدى الطلبة   ضيـق   أنمـشاركة  قلّـة  إلـى    المؤدي  

ويعـزو   .)4.1( المتوسط الحـسابي    بلغ إذ ،في الجامعة  الرياضية األنشطة في   الطلبة
علـى ثـالث أيـام      لون المواد   م طلبة جامعة آل البيت يسج      معظ أن إلىلك   ذ انالباحث

  نسبة عاليه منهم تأتي من خارج أنو ،وذلك للتوفير المادي بالدرجة األولى ،باألسبوع
 يكون  وقد. لذلك ال يوجد وقت فراغ لدى الطلبة لممارسة النشاط الرياضي         ،  المحافظة

 معظم طلبة الجامعة الذكور خاصة، يعملون خارج وقت الـدوام، فهـم             أنالسبب في   
هذا مـن   .الرياضية وبممارسة األلعاب    ، بالترفية غالهمانشمنشغلون بأعمالهم أكثر من     

 ومن ناحية أخرى قد يكون الخلل في توزيع الحصص الدراسـية فـي اليـوم                ،ناحية
  . األنشطةتاً مناسباً لمزاولة هذه الجامعي، بحيث ال يتيح للطلبة وق

 إذ ،ةانيالثبالمرتبة   هاوفوائد الرياضية األنشطة  بأهداف الطلبة وعي   قلّة فقرة   جاءتو
 هاوفوائـد  الرياضية األنشطة وعي الطلبة بأهداف     قلّةو،  )3.9(المتوسط الحسابي بلغ  

 أن، و األنشطةهذه   اإلعالمي في الجامعة في توعية الطلبة بقيمة         انبالج قلّة إلىيشير  
، إذ ينعكس ذلك على غياب الوعي       األنشطةلهذه   ة خاصة أهمي ال تولي    الجامعة أصالً 

  . الرياضية األنشطةلدى الطلبة بأهمية ممارسة 
واعتبـر  ) 3.1(إلـى  )3.7( للعوامل األخرى من     الحسابيةوقد تراوحت المتوسطات    

ل استجابة عاليـة للعوامـل   يمثّ) 2.5( ما زاد عن متوسط حسابي قدره  كلّ أن انالباحث
 هاجميع العوامل   أن وهذا يعني    ،الرياضية األنشطة في   الطلبة مشاركة   قلّة إلى   المؤدية

 األنـشطة  مشاركة طلبة جامعـة آل البيـت فـي           قلّة إلىهي عوامل موجودة تؤدي     
   . انالباحثتفسير ذلك يرى لو، الرياضية

بةالمناسفر المرافق   ا عدم تو   فقرات اأم  ة  األنشطةع على ممارسة     التي تشجالرياضـي ،
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ـ   قلّة واألجهزة واألدواتعدم توفر و ،األنشطةوعدم تجديد   دمها  التـسهيالت التـي تقّ
 الطلبة عوامـل  هاعد هذه الفقرات كّل. عدم وجود خطة محددةو الطلبة،عمادة شؤون  

ة األنشطة مشاركتهم في    قلّة إلىي  تؤدت مرافق مناسـبة  أ هي ما ذاإفالجامعة  . الرياضي
 كـان  ما هو جديد في عالم الرياضة، سـواء        ، وجلبت كلّ  األلعاب و األنشطةلممارسة  

دة ، فضالً عن وضع خطـة محـد       األجهزة أو ،األدوات أو ،األنشطةذلك التجديد في    
 على  بأخرى أو الطلبة بطريقة     االهتمام من الجامعة سيحثّ     هذا نإ، ف األنشطةلمزاولة  

عـن  الجهة المسؤولة   بتوجهات   رونيتأثّ الطلبة   نأل ومزاولتها،   األنشطة االهتمام بهذه 
 األخـذ عدم  (ة  روتشير فق .  ذاك أو لهذا النشاط     أو  ذاك أو قيمة لهذا التخصص     عطاءإ

 المسؤولين فـي    أن إال) الرياضية األنشطة رغبات الطلبة وميولهم لممارسة      بالحسبان
 فهؤالء. األنشطة و األلعابواياتهم في ممارسة     رغبات الطلبة وه   ونيلبهذا القطاع ال    

هـذه  ي الرغبات كافة، و   ه يلب أنّ الواحد على     النشاط الرياضي  إلى ينظرون   لونالمسؤو
عدم ( فقرة   أنل على ذلك    وما يدلّ . األنشطة بتنوع    على عدم الوعي   نظرة قاصرة تدلّ  

ة األنشطةع  تنوةوامل  جاءت هي األخرى بوصفها عامال من الع       )الرياضيإلى المؤدي 
   . الرياضية األنشطة مشاركة الطلبة في قلّة
على    فيدلّ ،األنشطة لمزاولة   انالمك و انالزم عدم مناسبة    ا فقرت اأم ليـست  الجامعة  أن 

 منهااعتقادا  )  للطالبات األخص(وعلى  . األنشطة و األلعاب مناسبة لممارسة    أمكنهلديها  
أن    ات والمعاه  ذلك من اختصاص الكلي و،  ة بالرياضة د المختصلها الهدف األساس    أن

 عدم   ومما يشير إلى   .عينة رياضية م  أنشطة بأداء غالنشاال وليس،   التخصص انإتقهو  
 ، اليـوم الجـامعي    أو ،دة في الجدول الدراسي    محد أوقاته ال توجد    أنّو هذا   ،االهتمام
   . غ الطالبب وقت فرااحسعلى  ذلك يكون نإذ إ، الرياضية األنشطةلمزاولة 

 األمـور  أوليـاء ع   ال يشج  إذكبر،  أ نتكو المشكلة   نإ ف األمور بأولياء األمرق  علّ ت وإذا
 ذاإ ا الوضع الطبيعي أم    في الرياضية األنشطةهم وخاصة الطالبات على ممارسة      ءأبنا

 ويصبح  ،اً يزداد تعقيد  األمر نإ ف ، المخصصة غير مناسبة ومكشوفة    األماكن أنعلموا  
 أوليـاء  كون معظـم     ،األنشطة على عدم ممارسة     اًإجبار بل   ، فحسب اً منع ليس األمر
 فـي   نشطةلأل الطالبة   أويرفض فكرة ممارسة الفتاه     ، و  ينتمون لمجتمع محافظ   األمور

بعض نظر   وجهة   أن عن    وكذلك بنسبة للطلبة الذكور، فضالً     ، لذلك ئةمهيأماكن غير   
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 أنفالمهم  .  للوقت  مضيعة الرياضية وخاصة   ،األنشطةسة   ممار أن الطلبة   أمور أولياء
جهده وقته و  ص الطالب جلّ  يخص   هامش من الوقت أو الجهـد       لتحضير دروسه، وأي 

باء علـى حـساب الـدرس        نظر اآل  ةه يكون من وج   األنشطة ة لممارس الطلبةيعطيه  
  . والتحصيل األكاديمي

ء المـشرفين غيـر      هؤال أن على   تدّلبالمشرفين الرياضيين   الخاصة    الفقرات وجاءت
  علـى   غير قادرين  همأنّ، و الرياضية األنشطة على تنظيم     بعضاً  مع بعضهم  متعاونين

 أن ذلك على ويدّل.  الحاليةالرياضية األنشطةب نعينتمق غير همأنّ، واألنشطةتفعيل هذه 
 ،احهنجإل التعاون بين المشرفين  يستحقّ اليانوث موضوع  الرياضية األنشطةموضوع  

 هذه  إشاعةالت التي تجعلهم قادرين على      يمتلكون المؤه   ال همأنّفضالً عن   ،  ويرهتط أو
 أن مـن    اولد عدم القناعة هذ   ي الحالية، و  األنشطةب غير مقتنعين    أيضا همأنّو. األنشطة
 التي تمارس بجامعات الدول األخرى      األنشطةمتخلفة قياساً ب   الحالية   الرياضية األنشطة

  .  اهتماماً خاصاًرياضيةال األنشطةالتي تولي 
 األنـشطة  أن يعتقـدون    فسهمأن الطلبة   أن إلى في هذا الجدول     األخيرة ةالفقر وأشارت
 فـي  األمور تأثير أولياء  إلىويعزى ذلك   . األكاديمير سلباً في مستواهم      تؤثّ الرياضية
ـ    متشعبة و ، مناهج الدراسة في الجامعة كثيرة     أن أو،  أبنائهم  أن أوة،   ينشغل فيها الطلب

 هـو للا هذا  أن وهو ال يدرك      مع أصدقائه  للعباو هوللا في   فراغهالطالب يقضي وقت    
   . من وقته الرياضية األنشطةمما تأخذه  أكثر دراسته عن يصرفه األصدقاء مع واللعب

 الدراسـة إزاء العوامـل      عينة استجابات أفراد    والختبار داللة الفروق بين متوسطات    
 أنفي الجامعة والتـي يمكـن        الرياضية األنشطةفي   ةمشاركة الطلب  ةقلّ إلى   المؤدية
ـ    .  اإلقامة انمك الجنس، نوع الكلية،  راسة، الد متغيراتتعزى ل  ية أي اختبـار الفرض
فـي   0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة           : ة التالية الصفري 

في  الرياضية األنشطة في   الطلبةمشاركة   قلّة إلى   المؤدية في العوامل    الطلبةمشاركة  
ن الجدول   اإلقامة، يبي  انومكة، الجنس،    تعزى إلى اختالف نوع الكلي     أنالجامعة يمكن   

 األنشطة في   الطلبةمشاركة   قلّة إلى   المؤديةنتائج تحليل التباين األحادي للعوامل      ) 6(
  .الطلبةر عنها في الجامعة كما عب الرياضية

  



 هيثم القاضي               -  إسماعيل العون                           2014 األول العدد – 30 المجلد –مجلة جامعة دمشق 

 613 

  )6(جدول ال
في  الرياضية األنشطةفي مشاركة الطلبة  قلّة إلى المؤديةنتائج تحليل التباين األحادي للعوامل 

رات وفقا لالطلبةر عنها الجامعة كما عبالدراسةمتغي  )اإلقامة ومكانالجنس،و ،ةالكلي (  
مجموع  مصدر التباين  المتغيرات

  المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 مربعات

قيمة 
 )ف(

 مستوى
 داللة

  بين المجموعات الجنس
 )الجنسنوع  (

24.6 38 .64 3.0 .000 

بين المجموعات ةنوع الكلي  
) ةنوع الكلي( 

1.2 38 .03 .12 1.00 

  بين المجموعات  إقامةمكان 
 ) اإلقامةمكان (

42.2 54 .782 1.844 .000 

  مكـان  الجنس، ة؛لكلي(جميعها   الدراسة   متغيراتفي  ) ف( قيمة   أن) 6(يتضح من الجدول    
 قلّـة  إلـى   المؤديـة في العوامـل    ) 0.05(غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة       ) اإلقامة

 تعـزى  أن يمكـن  الطلبةر عنها   كما عب ،في الجامعة  الرياضية األنشطة في   الطلبةمشاركة  
 عند  ةه ال توجد فروق ذات داللة إحصائي      أنّأي  ، اإلقامة  مكان الجنس، ة،الكلي: إلى اختالف 

 الرياضـية  األنشطة في   الطلبةمشاركة   قلّة إلى   المؤدية في العوامل    0.05مستوى الداللة   
   يمكن   الطلبةر عنها   في الجامعة كما عب ـ   :  تعزى إلى اختالف   أن الجـنس،  وة،  نـوع الكلي

  .  إقامة الطالبومكان
 فـي   لرياضـية ا األنـشطة ما الوسائل المناسبة لتفعيل مشاركة الطلبة في        : الثاني السؤال

ـ :  الدراسة متغيراتفسهم، في ضوء    أنّجامعة آل البيت كما يراها الطلبة        ة، الجـنس،   الكلي
 . اإلقامة؟مكان
7(ح الجدول   يوض (  نـة ة الستجابات أفـراد     التكرارات والنسب المئويالدراسـة إزاء    عي 

ها فـي جامعـة آل   واعأنّب الرياضية األنشطة في الطلبة إلى تقوية مشاركة    المؤديةالعوامل  
  . أفراد الدراسة على العباراتالطلبةالبيت تبعاً لدرجة موافقة 
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  )7(جدول ال
   الدراسة إزاء العواملعينةالتكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد 

  واعها بالجامعةأنّب الرياضية األنشطة في الطلبة إلى تقوية مشاركة المؤدية
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 العوامـل التـي وردت فـي        يؤيدون معظم أفراد الدراسة     أن) 7(يتضح من الجدول    
 جـاءت   إذ. ةبالجامع الرياضية األنشطة إلى تقوية مشاركاتهم في      المؤدية) 7(الجدول  

وقـد  ). 8.(و) 4.2( بـين    تتـراوح عالية   الحسابيةبالمتوسطات  درجة الموافقة عليها    
كذلك و.  استجابة عالية  يعد) 2.5(عن   متوسطة الحسابي     كل ما زاد   أن انالباحثاعتمد  
 إلـى   المؤديـة  إزاء العوامل    الطلبةاستجابات   أعلى أنأيضاً  ) 7(من الجدول   يتضح  

 صدقاء األ وجود ،انتكالطالبية بالجامعة    الرياضية األنشطة في   الطلبةتقوية مشاركة   
 مشرفشخصية  و ،)4.2( بلغ المتوسط الحسابي   ، إذ الرياضية األنشطةفي  المشاركين  

 وجـود   ،)4.2( بلغ المتوسط الحسابي     ، إذ الطلبة وقدرته على جذب     نشاط الرياضي ال
 ،)4.2(بلـغ المتوسـط الحـسابي       ،  الرياضيةات   النشاط مشرفي و  الطلبة التعاون بين 

بلـغ   الرياضـية أعضاء الهيئة التدريسية الطلبة على ممارسـة النـشاطات          تشجيع  و
 اسـتجابات الطلبـة إزاء       اقلّ أن) 6(يتضح من الجدول    ، و )4.2(المتوسط الحسابي   

 الطالبيـة بالجامعـة    الرياضية األنشطة إلى تقوية مشاركة الطلبة في       المؤديةالعوامل  
 الطلبة بلغ المتوسط    تاناإمك بحسب   الرياضية نشطةلوقت المخصص لأل  ل مناسبة   انتك

ات  المادية المناسـبة لتـسهيل ممارسـة النـشاط         تانااإلمكتوافر  و ،)3.8(الحسابي  
بالمهـارات   الرياضية نشطةألاارتباط  و ،)3.8( الحسابي   هابلغ متوسط   إذ ،الرياضية

 الرياضـية  األنشطةوأثر   ،)3.8( الحسابي   هاالحياتية اليومية للطلبة حيث بلغ متوسط     
 األنـشطة  ي مـشرف  وقدرة ،)3.8(بلغ المتوسط الحسابي    ،  مهارات الطلبة في تطوير   
 هابلغ متوسط ،  المناسبة لقدراتهم  الرياضية األنشطةعلى   الطلبة توزيع   على الرياضية
 هابلغ متوسـط  ، و الرياضية األنشطةواختالف فرص ممارسة    تنوع  و ،)3.8(الحسابي  
  ).  3.8(الحسابي 

 تقوية مشاركاتهم في    إلىي  تؤد) 7(في الجدول    هاجميع الفقرات   أن اعتقاد الطلبة ب   نإ
فاألصدقاء عامل  . األنشطةالطلبة في ممارسة هذه      على رغبة    ، يدلّ الرياضية األنشطة

 تكـوين   إلـى اب الجـامعي يميـل      ب الش نمهم من عوامل التشجيع على المشاركة، أل      
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هـا مجـال    نّأل األنشطةقات بشكل واضح في ممارسة      اوتتجلى هذه الصد   ،قاتاالصد
  . مناسب إلظهار الشخصية الشبابية الحقيقية

 اًوالذي يكون صديق   ، منهم اًالرياضة الذي يكون قريب    مشرف   إلىوالطلبة أيضاً يميلون    
  . اً رياضياًلهم أكثر من كونه مشرف

 ،الرياضـية  على ممارسة النشاطاتالطلبة  الهيئة التدريسية   أعضاء فقرة تشجيع    وتدّل
غلب األكاديميين ال يعيرون اهتمامـا      أ نإ إذ   ، هذا النوع من التشجيع    إلىبحاجة  هم  نّأل

  .  هذا التشجيعإلىهم بحاجة أنّلذا يرى الطلبة ، األنشطةلهذه 
 تمنع الطلبة من    انتكالتي  لمشكالت  ل التي هي في الواقع حل       األخرىوتشير الفقرات   

بتعاون المشرف، وتلبية رغبـات      المتعلقة   ، وهي الفقرات  الرياضية األنشطةممارسة  
 التعارض بين   ، وعدم األنشطة وتنوع   أهداف، ووضع   األمور  وتشجيع أولياء  الطالب،
 ومناسـبة   ،أخـرى  في تطوير مهـارات      األنشطةثر  أ والتحصيل، و  األنشطةممارسة  

 األنـشطة  الطلبة يميلـون كثيـرا لممارسـة         أن على    يدلّ هكلّذلك  . انوالمك انالزم
 مشاركتهم في ممارسـة هـذه       قلّة إلىي   ما عولجت العوامل التي  تؤد      ذاإ الرياضية
    . النشاطات

 الدراسـة إزاء العوامـل   عينـة ة الفروق بين متوسطي استجابات أفراد     والختبار دالل 
والتي يمكن  واعها بالجامعة   أنب الرياضية األنشطةإلى تقوية مشاركة الطلبة في       المؤدية

رات تعزى ل  أنمتغي   ـ ة، والجـنس،     الدراسة، نوع الكلي أي اختبـار   .  اإلقامـة  انومك
  ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة        ال توجد فروق  : الفرضية الصفرية التالية  

 أنيمكن   الرياضية األنشطة تقوية مشاركة الطلبة في       إلى المؤدية في العوامل    )0.05(
    انومكة، الجنس،   تعزى إلى اختالف نوع الكلي  نتائج تحليل  ) 8(ن الجدول    اإلقامة، يبي

فـي   الرياضية األنشطة تقوية مشاركة الطلبة في    إلى   المؤديةالتباين األحادي للعوامل    
الطلبةر عنها الجامعة كما عب.  
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  )8(جدول ال
 الرياضية األنشطة إلى تقوية مشاركة الطلبة في المؤدية نتائج تحليل التباين األحادي العوامل

  واعها بالجامعةأنّب
 اللةد مستوى )ف(قيمة  المربعات متوسط الحرية درجات  مجموع المربعات مصدر التباين  المتغيرات

 الجنس
 
 

بين المجموعات 
 000. 2.069 459. 54 24.797 )الجنسنوع (

 نوع الكلية
 
 

بين المجموعات 
 1.000 169. 045. 54 2.420 )نوع الكلية(

  اإلقامةمكان
 
 

بين المجموعات 
 000. 1.844 782. 54 42.236 ) اإلقامةمكان(

 الجـنس،  الكلية؛( هاجميع الدراسة   متغيراتفي  ) ف( قيمة   أن) 8(يتضح من الجدول    
 إلى  المؤديةفي العوامل   ) 0.05( عند مستوى الداللة     غير دالة إحصائياً  )  اإلقامة انمك

 أن يمكن الطلبةر عنها في الجامعة كما عب الرياضية األنشطةتقوية مشاركة الطلبة في     
 إقامة  ناومكة، والمستوى الدراسي، والمعدل التراكمي،      نوع الكلي : تعزى إلى اختالف  

 فـي   )0.05(ة عند مستوى الداللة     ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائي      أنّأي  . الطالب
ر  في الجامعة كما عب    الرياضية األنشطةتقوية مشاركة الطلبة في      إلى   المؤديةالعوامل  

 . إقامة الطالـب   انومكة، الجنس،   نوع الكلي :  تعزى إلى اختالف   أن يمكن   الطلبةعنها  
 ، )2002(ها جاءت متفقة مع دراسـة الـدعيج         أنّن   هذه النتائج تبي   ومن خالل عرض  

، )2007(الظاهر  و،  )2004( الخراشيو،  )2004(دويكات   ،)2003(برسوم  دراسة  
ها جـاءت متعارضـة مـع       أنّ، في حين    )2002( Changودراسة   ،)2008( موسىو

ـ و،  )2005 ( وأبـي، وآخـرين    السبيعيدراسة   ، )2006(ن  ي عريـضة وآخـر    يأب
)Alexandris) (2002(  ،Fairclough) 2006( .  انالباحثويعتقد سبب عدم االتفـاق     أن 

  . أو االختالف التام مع الدراسات السابقة يعود إلى اختالف طبيعة أفراد الدراسة
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 :التوصيات
  :في ضوء نتائج الدراسة يمكن تقديم التوصيات التالية

1-    ةر عنها أفراد الدراس   االهتمام بالعوامل التي عب،  مشاركة ي إلى زيادة     والتي تؤد
توفير المـستلزمات مـن األجهـزة       : ها المتنوعة، ومن أهم   األنشطةفي  الطلبة  

 األنـشطة ، التنويع والتجديد في المسابقات و     الرياضية األنشطةالمناسبة لممارسة   
تفعيـل دور وسـائل     و ،عينيةالجوائز  الرصد  و،  الرياضيةالثقافية واالجتماعية و  

 أنو ،لنمو المتكامل لشخـصية الطالـب     ل الرياضيةبراز أهمية التربية    اإلعالم إل 
   .تخصص موازنة محددة موجهة للنشاط الرياضي

2- أن بأهميـة   والمقتنعين المؤمنين تعيين إدارة النشاط الرياضي من األشخاص         يتم 
 . بهاواالرتقاء، والعمل على نشرها وتطويرها الرياضيةالتربية 

 وذلك من   ،في الجامعة  الرياضية األنشطة يية تطوير أداء مشرف   التأكيد على أهم   -3
 األنـشطة تدريبية في مجـال تطـوير       الدورات  العقد  وخالل عقد ورش عمل،     

تبادل الزيارات والخبرات والمعلومات مع المشرفين في الجامعـات         والطالبية،  
 .األخرى

ادة فـي بـرامج      الجامعة المبدعين لالستفادة منهم كق     طلبةالعمل على استقطاب     -4
 األنـشطة للمـشاركة فـي     لزمالئهم الطلبة   وعناصر جذب    ،الرياضية األنشطة
  .الجامعية

 من ضمن المواد اإلجبارية التي يدرسـها طلبـة     الرياضيةربية   ماده الت  تكون أن -5
 . الجامعة

ه مـارس    أنّ تثبت ب  ةال بعد حصوله على وثيق    إ التخرج   ة وثيق لطلبة ال يمنح ا   أن  -6
 دارة النشاط الرياضـي   إ ومن   ،ب المختص  موثقة من المدر   اً معين اًي رياض اًنشاط

 . في الجامعة
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  :  العربيةالمراجع
 عنـد   الرياضيةدوافع المشاركة في الفرق      .)2006(أبو عريضة، فايزو آخرون      •

 مجلة جامعة النجاح لألبحاث، العلوم      الطلبة المتفوقين رياضيا في جامعة اليرموك،     
    .1، ع20 مجلدية، نّاسنّاأل

 ودورهـا فـي اكتـساب       الرياضـية  األنشطة .)2000(خالد، عبد الرازق الدايل      •
 .  رسالة ماجستير كلية التربية، جامعة آل البيت،"المهارات االجتماعية

 فـي تنميـة     الرياضـية  األنـشطة   دور  .)2004(العزيـز    وليد عبد ، الخراشي •
ختارة من طالب جامعة الملـك   معينة ي علميدانيةالمسؤولية االجتماعية دراسة 

 . الرياض،جامعة الملك سعود.  رسالة ماجستير،سعود

 أسباب عزوف طلبة جامعة الكويت عن االشـتراك   .)2002(الدعيج ، عبد العزيز      •
 .العدد أربعة وستون، المجلد السادس المجلة التربوية، . الطالبيةاألنشطةفي 

 التنافـسية   الرياضيةي البرامج   دوافع المشاركة ف   .)2004(دويكات ، بدر رفعت      •
، مجلة جامعة النجاح    لأللعاب الجماعية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية بفلسطين       

  . 1، ع18ية، مجلد ناسنلألبحاث، العلوم األ
 األنشطة مشاركة الطالب في     قلّة إلى   المؤديةالعوامل   .)2004(السبيعي، صالح     •

، مجلة   نظر الطالب بجامعة الملك سعود      عليها من وجهة   التغلّبالطالبية ووسائل   
 . 94رسالة الخليج العربي، العدد 

أسباب عزوف طالبات المدن الجامعيـة بجامعـة         .)2003(، فهمي برسوم    ناسوز •
 الرياضـية رسالة ماجستير، كلية التربيـة        عن ممارسة النشاط الرياضي،    ناحلو

   .أنبنات، جامعة حلو
: الثانوية التربوية بالمدرسة    األنشطةى تحقق   مد .)2006.(محمد مبارك ، الشمري •

جامعة الملـك   . رسالة ماجستير  ، على مدارس البنين بمدينة حائل     ميدانيةدراسة  
  .الرياض. سعود
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، دوافع ممارسة النشاط الرياضي لدى طلبة جامعة بيرزيت         )2007(علي، الظاهر    •
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