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 معوقات المبادرات الرياضية والعمل التطوعي من وجهة نظر طلبة جامعة اليرموك

 غدير محمد عميرة 
 آمنه علي الظهيرات

 ملخص:
من وجهة نظر  لتطوعيوالعمل ا ،المبادرات الرياضيةمعوقات هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى 

( طالبًا وطالبًة، تم 290وتكونت عينة الدراسة من) ،واستخدم المنهج الوصفي ،طلبة جامعة اليرموك
للدراسة والمكونة من  كأداة  االستبانةاستخدمت الباحثتان و  ،اختيارهم عشوائيًا من مجتمع الدراسة

لألسرة واألصدقاء أن  ظهرت النتائجومعوقات العمل التطوعي(، وأ ،دور االسرة واألصدقاء) مجالين
بناء الوطن، ودعم مسيرة لما لهم من دور في الرياضية التطوعية مًا في المشاركة بالمبادرات همدورًا 

، والجنس ،السنة الدراسية كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائًيا في كل من متغيرات ،التنمية
وتوصي الباحثتان بزيادة تفعيل   ،ة الثانية بالكليات العلميةولصالح الذكور بالسنة الدراسي ،والكلية

 .وإيجاد الحوافز إلنشاء المبادرات الرياضية .دور المدرسة
  .طلبة جامعة اليرموك ،العمل التطوعي ،المبادرات رياضيةالكلمات المفتاحية: 
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Sport initiatives obstacles and volunteer work from the Viewpoint of 

Yarmouk University students  

Ghadeer Mohammad Amireh 
Amena Ali Al-dheirat 

  
Abstract: 

The study aimed to identify the sports initiatives and volunteer work 

from the Viewpoint of Yarmouk University students. A descriptive 

methodology was used; the study sample consisted of 192 students who 

were chosen by a random sampling method from the study population. The 

researchers used a questionnaire, which consisted of two fields (the role of 

family and friends and volunteer work obstacles). The results showed that 

the parents and friends had an important role on volunteer work, which is 

building the society and supporting the development process. The results 

also showed statistically significant differences in the variables of the school 

year, sex, college and age benefit for males on the second year in scientific 

colleges. The researchers recommended the necessity of activating the role 

of the school and creating an establishment for sports initiatives. 

Keywords: Sports initiatives, volunteer work, Yarmouk University 

students. 
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 مقدمة ال
مورًدا وعنصًرا اساسيًّا وحيويًّا في تنشيط عملية  اذ ُيعدون  ،يشكل الشباب طاقة المجتمع وثروته

وينصب االهتمام االكبر على ودفعها  ،والرياضية ،والسياسية ،واالجتماعية ،التنمية االقتصادية
؛ بهدف أن يصبحوا مواطنين فاعلين على مختلف هممقدراتتنشئتهم بشكل إيجابي وتطوير 

 .( (Al-Taher, 2010الرياضية مأ ،السياسية مأ ،االقتصادية مأ ،المستويات سواء االجتماعية
المقومات االساسية لتنمية المجتمع؛ لما تلعبه من دور  حدأوتشكل المشاركة المجتمعية 

قامت بتشجيع أفراد مجتمعاتها  ،همية الموضو وإدراكًا من الحكومات المختلفة أل ،أساسي في تطوره
ومؤسساتها المدنية على المشاركة في األطر المختلفة؛ والن الشباب يشكلون اللبنة االساسية في 

والتي هي فئة ال يستهان  ،هنا عن فئة الشباب الجامعي والحديث ،تحركه مهمةالمجتمع وهم فئة 
ومن  ،ومعرفيًا في كافة مجاالت الحياة ،راد المجتمع علمياً فمن خاللهم يكمن التطوير والرقي باف ،بها

دورًا أساسيًا في رفع  يؤديأبرز هذه المجاالت على صعيد الجامعة تحديدًا النشاط الرياضي والذي 
-Al. )النشطة الرياضيةوبدنيًا من خالل ممارسة الطلبة لبعض ا ،كفاءة الطالب ذهنياً 

Nabulsi,2009) 
وعنصرًا قويًا في تنمية  ،من ميادين التربية مهماً ي بمفهومه الحديث بعدًا يشكل النشاط الرياض

واتجاهات  ،لذلك وبما أن ممارسة الطلبة لالنشطة الرياضية تأتي من خالل ميول ،شخصية الطالب
والعمل الطالبي نحو  ،نحو نشاط معين أو لعبة ما؛ لذا فان من المهم معرفة توجيه المشاركة

اذ يعد النشاط الرياضي في الجامعة عاماًل مهمًا في تكوين العالقات  ،ضيةالمبادرات الريا
وما يثمر عنها من لقاءات تنافسية  ،االجتماعية وتطورها ما بين الطلبة الممارسين للنشاط الرياضي

وفي الكليات بشكل خاص. ولذلك  ،في الجامعة ككل همتجاهاتإو  ضمن منهاج يعكس دوافع الطلبة
والمحافظة  ،وتطبيقها ،وتوجيهها ،وتفعيلها ،االهتمام بالمبادرات الطالبية الرياضيةيجب التركيز و 

 .Al-Hasanat,2009)) ومعارف محددة ،على استمراريتها وفق أسس
فمن خاللها  ينخرط  ،بالممارسة اً تعد تعلم إذللمبادرات دور مهم في تنمية الشباب والمجتمع، 

تساعدهم على  مهماتعمليات وأدوات من أجل تحقيق الشباب في نشاطات يستخدمون خاللها 
يتعلمون  ،أي يعملون ضمن خطة وهدف يستخدمون منهجية االستقصاء والبحث ،الوصول لغاياتهم

من خالل التفكير والفعل معًا داخل سياق حياتي يتعلمون في الحياة ويعملون من أجل بناء الحياة 
والبحث عن حلول  ،عداد ورصد المشكالت وصياغتهاواال ،في التخطيط مقدراتهمخالل ذلك تتطور 
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"قد يشك الناس  :وكما يقولون  (Saadeh,2013) والخلق والتحول من التذمر الى الفعل ،واالبتكار
 .ولكنهم سوف يؤمنون بما تفعل" ،فيما تقول

ثوا وأن يبح ،يوفر فرصًا للشباب كي يعملوا معاً  ،وإنشاء المبادرات ،إن العمل التطوعي الشبابي
 ،عن الفرص والموارد المتاحة داخل مجتمعاتهم التي يمكن أن تساعدهم في ممارسة حقوقهم المختلفة

  Al-Hasanat,2009) ) .وصنع تغيير إيجابي في أنفسهم ومجتمعاتهم
 مشكلة الدراسة 

ومن خالل  ،بالعمل التطوعي الرياضي والمبادرات مان وإهتمامهيخالل إطال  الباحثت من
من المناقشات المستفيضة مع  عديدالي كمدربتين في مجال اللياقة البدنية، وبعد إجراء عملهن الح

من األبحاث، والدراسات  كثيرأصحاب االختصاص من المدربين واألكاديميين، وكذلك الرجو  إلى 
ندرة في تبني المبادرات  تاحظال  (Ay,2011)آي ( ودراسةAli,2003) علي مثل دراسة ،السابقة

معوقات الشباب الجامعي نحو المشاركة  إلىفي هذه الدراسة الى التعرف  إرتأتاة؛ لذلك الرياضي
دور االسرة واالصدقاء بهذا  إلىوإنشاء المبادرات الرياضية، والتعرف  ،بالعمل التطوعي الرياضي

 .الموضو  من خالل دراسة الواقع الحالي 
 أهمية الدراسة:

 تنبع أهمية هذه الدراسة من اآلتي:
 ،تأتي أهميتها في كونها تتناول ثالثة جوانب فقد ؛هذه الدراسة من الدراسات القليلة باألردن عدت

  :وهي
 ففيها تتبلور معالم  ،؛ تعد مرحلة الشباب من المراحل المهمة في حياة االنسانأواًل: فئة الشباب

وعليها  ،تجددةتعد فئة الشباب الطاقة الم إذ ،الشخصية من خالل إكتساب المهارات والمعارف
 .يتوقف نجاح المجتمع وتطوره

  ًيعد التطو  من  إذ ،مؤشرات المشاركة لدى الشباب كأحد ؛العمل التطوعي والمبادرات :ثانيا
 ،وتكمن أهميته بأنه تعبير عن حيوية ،االمور المهمة التي تسعى المجتمعات الى االهتمام بها

 .وديناميكية العالقة بين السكان والمجتمع
  ًإذ أن المشاركة الرياضية تعد انعكاًسا لتفاعل الشباب مع المجتمع  ؛المشاركة الرياضية :ثالثا

 .في صياغة مالمح المستقبل في نشر فكرة الرياضة من أجل الصحة
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 تساؤالت الدراسة
والمبادرات الرياضية من وجهة نظر  ،ما دور االسرة واالصدقاء في المشاركة بالعمل التطوعي .2

 يرموك؟طلبة جامعة ال
 وإنشاء المبادرات الرياضية من وجهة نظر طلبة جامعة اليرموك؟  ،ما معوقات العمل التطوعي .0
( في دور األسرة واالصدقاء α≤0.05هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .3

الرياضي من وجهة نظر طلبة جامعة اليرموك تبًعا  ومشاركة الشباب ،على العمل التطوعي
 رات )الجنس، السنة الدراسية، نو  الكلية(؟لمتغي

 أهداف الدراسة 
 سعت هذه الدراسة للتعرف إلى:

والمبادرات الرياضية من وجهة نظر  ،االسرة واالصدقاء في المشاركة بالعمل التطوعي دور .2
 .طلبة جامعة اليرموك

 .اليرموكوإنشاء المبادرات الرياضية من وجهة نظر طلبة جامعة  ،معوقات العمل التطوعي .0
( في دور االسرة واالصدقاء على α≤0.05الفروق ذات الداللة إالحصائية عند مستوى داللة ) .3

الرياضي من وجهة نظر طلبة جامعة اليرموك تبعا لمتغيرات  ومشاركة الشباب ،العمل التطوعي
 .)الجنس، السنة الدراسية، نو  الكلية(

 حدود الدراسة
 جامعة اليرموك / إربدُأجريت الدراسة في  :الحد المكاني. 
 (.  20/4/0222 – 20/0/0222الثاني )الفصل الدراسي في ُأجريت الدراسة  :الحد الزماني 
  جامعة اليرموك من خالل توزيع االستبانة على العينة  طلبةُأجريت الدراسة على  :الحد البشري

  وطالبة. اً طالب (290) بلغ عدد افرادهاالتي 
 مصطلحات الدراسة:

 ،في المجتمع اً معين اً وأول خطوة في خطة عمل تعالج أمر  ،فكرة :إجرائيًا بأنها مبادرةالعّرفت 
ويلزم ذلك  ،ووضوح األدوار والمسؤوليات ،على تقدير االحتياجات المقدرةتتطلب وضوح االهداف و 

 لقيادات الفاعلة لتحقيق اهدافها.وجود ا
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تبناه مجموعة من االفراد تاو مشرو   ،هي نشاط :إجرائيًا بأنها المبادرات الرياضيةعّرفت 
لها خطة عمل محددة تنمي العالقات  ،المتطوعين بهدف توعية المجتمع بأهمية الرياضة

 الرياضية. اوقات الفراغ وتنشر الروح  وتمأل ،االجتماعية
العمل الذي يقوم الفرد لتحقيق أهداف إجتماعية " :مفاهيميًا بأنه العمل التطوعيوعّرف 

أو جني الربح المادي أو إقتسامه، أو تحقيق المنفعة  ،عمله األجر أن يستهدف من ، دون محددة
 ( Al-Khatib,2002) .الشخصية

 ذات العالقة:الدراسات السابقة 
 الدراسات العربية:

هدفت الى  (Supreme Council for Youth,2010) المجلس األعلى للشباب دراسة في
 وقد ُأستخدمت ،في األردن (S.W.O.T Analysis) ةابيتحليل واقع بيئة منظومة الحركة الشب

منهجية التحليل الرباعي باألردن، بتحليل الواقع الحالي لبيئة منظومة الحركة الشبابية في االردن، 
 ،والسلبية في بيئتها الداخلية )مثل الدعم المعنوي والمادي من القيادة العليا ،ومعرفة جوانبها اإليجابية

ووجود االندية  ،والتجهيزات’ ورعايتهم وتوافر البنى التحتية ،ية لدعم الشبابووجود وثائق وطن
بلغت  إذفي المملكة(، تبين ارتفا  نسبة الشباب من السكان هم وبيوت ومراكز الشباب ،الرياضية

وقد نتج عن هذه  ،مما يجعل تمكينهم امنيا وعقليا عملية استثمارية ،من سكان المملكة %33حوالي 
مثل تزايد الوعي والحماس ماد عليها في اتخاذ قرارت جيدة )قاعدة معلومات يمكن االعت الدراسة

والمستقبلية( كما نتج عنها )قائمة  والتمكين للشباب؛ لمواجهة التحديات الراهنة ،بضرورة توافر الرعاية
ت امور حرجة تحتاج الى استجابات محددة( مثل ضعف ثقة المجتمع المحلي بعمل بعض المؤسسا

 .المالية واالزمة االقتصادية والضغوط ،الشبابية
هدفت الى التعرف الى اتجاهات اولياء االمور نحو  ،((Ay,2011في دراسة قامت بها آي و 

( ولي امر موزعين على 02تكونت عينة الدراسة من ) ،المراكز الشبابية في ثالث مناطق في األردن
الكرك(، وتم استخدام المنهج ،)عجلون،عمان ووسط وجنوب المملكة هي ،ثالث مناطق في شمال

كما تم  ،على افراد العينة للثالث مناطق بالتساوي  اتم توزيعه استبانةالباحثة  وطورت ،المسحي
 ،واالنحرافات المعيارية ،تم حساب المتوسطات الحسابية إذ(SPSS) استخدام البرنامج االحصائي

اظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة  واختبار شيفيه، وقد ،وتحليل التباين األحادي
 .احصائية تعزى لمتغير المنطقة
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بعنوان: "اتجاهات طلبة  (Al-Zyod& Al-Kubaisi,2014) الزيود والكبيسي وكانت دراسة
هدفت الدراسة التعرف إلى توجيهات طلبة جامعة  ."جامعة البتراء نحو العمل التطوعي في األردن

التطوعي، ومناقشة أهداف التوجه نحو العمل التطوعي ومجاالته، كما أشارت البتراء نحو العمل 
الدراسة إلى أهم أسباب عزوف الطلبة بجامعة البتراء عن التوجه نحو العمل التطوعي ومعوقاته، 

االستبانة على عينة الدراسة المكونة من ت قالمنهج الوصفي التحليلي، وقد طب  واستخدمت الدراسة 
وطالبة من طلبة جامعة البتراء، وتوصلت الدارسة إلى أن أهم أهداف التوجه نحو  ( طالباً 302)

في معالجة مشكالته من خالل المجاالت  سهامالعمل التطوعي هو خدمة المجتمع، وتنميته، واإل
التي تجذب الطلبة في عملهم التطوعي، والتي احتل الجانب الصحي فيها األولوية ليتلوه المجال 

نسبة للمعوقات فقد مثل العامل االقتصادي للمستجوبين أهم معوق، ومثل اكتساب البيئي وبال
كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق  .المهارات والخبرات أهم اآلثار المتوقعة لعملهم التطوعي

إحصائية في اتجاهات الطلبة للتوجه نحو العمل التطوعي باختالف الجنس ومكان السكن، ومقارنة 
 .ختالف الكلية والتخصصمع وجودها با

 الدراسات األجنبية:
الى النتائج غير المقصودة للتطو   فالتعر  (Primmavera,1999) برايمافيرا دراسةهدفت 
" في الواليات المتحدة االمريكية وكانت العينة Suburban Northeastern Jesuitفي جامعة "

إن المتطوعين استفادوا  :النتائج برزأومن  ،(00-22)( من الشباب الجامعي للفئات العمرية 220)
وتقدير التنو  في  ،والوعي بالقضايا االجتماعية ،في عدة مجاالت مثل معرفة الذات واحترامها

 .بين المساقات الدراسية والحياة العملية أكثروأصبح لديهم ربط  ،الحياة
ارات الحياة في ومه ،فكانت دراسته بعنوان " تقييم عنصر القيادة (Terry,2007) تيري  أما

برنامج التحدي " والذي بحث بأثر المشاركة في البرامج الالمنهجية على تطوير المهارات الحياتية 
( مبحوثًا تم إختيارهم من طالب المرحلة االعدادية والثانوية في مدرسة جيفيرسون في 30والقيادية ل)

 وخلصت نتائج الدراسة  ،مى التحديبرنامج مرتين في االسبو  يسالوالذين يشاركون في  ،كاليفورنيا
والسيطرة على  ،والمرونة الفكرية ،أن المشاركة في هذه البرامج حسنت من المهارات االجتماعيةإلى 

والدفا   ،للوقوف مقدراتهموأظهرت نتائج الدراسة أيضًا بان البرنامج طور  ،والثقة بالنفس ،العواطف
في  اإلسهامو  ،والمشاركة خارج إطار المدرسة ،تفاعللعلى ا مقدراتهمتطور  فضاًل عن ،عن أنفسهم

 .المجتمع
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 التعليق على الدراسات السابقة:
 تكونت عينات معظم الدراسات السابقة من شباب وشابات كدراسة (Al-Zyod & Al-

Kubaisi, 2014)  ودراسة(Terry, 2007)  ودراسة(Ali, 2003)  ودراسة
(Primmavera,1999) تناولت دراسة  فقدات االخرى فئات مختلفة، بينما تناولت الدراس

((Ay, 2011     .أولياء االمور في المراكز الشبابية 
 انات كأدوات ستبى اإلاستخدمت جميع الدراسات السابقة المنهج الوصفي، واعتمدت جميعها عل

 كهذه الدراسة الحالية. ،للدراسة
 مما وضح للباحثتين استخدام  ،قةتنوعت المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسات الساب

 األسلوب اإلحصائي األمثل للدراسة.
 المؤهل  ،تنوعت الدراسات السابقة بمتغيراتها المختلفة، وبعضها تناولت متغيرات: الجنس

 :أما الدراسة الحالية فقد تناولت متغيرات العمر، الحالة االجتماعية، ،سنوات الخبرة ،العلمي
 الجنس. و  ،الكلية ،سنوات الدراسة

 هذا وقد استفادت الباحثتان من خالل مراجعة الدراسات السابقة اآلتي:
 .اختيار المنهجية المناسبة للدراسة 
 .وضع أهداف الدراسة، وتساؤالتها بشكل صحيح 

 .وضع أداة الدراسة واختيار المجاالت المناسبة، وفقراتها بما يتناسب مع البيئة األردنية 
 يب اإلحصائية المناسبة.تحديد المعالجات، واألسال 
 ومقارنتها بنتائج  مناقشة نتائج الدراسة الحالية من خالل االستفادة من نتائج الدراسات السابقة

 .هذه الدراسة
بحثت معوقات  التي -نالباحثتيحسب علم –)الدراسة األولى :بأنهاوقد انفردت هذه الدارسة 

 .بة جامعة اليرموك(المبادرات الرياضية من وجهة نظر طلالعمل التطوعي و 
 المنهجية واإلجراءات:

 .: استخدمت الباحثتان المنهج الوصفيمنهج الدراسة
 : مجتمع الدراسة

من طلبة البكالوريس في جامعة اليرموك المسجلين رسميًا بالفصل تكون مجتمع الدراسة 
  .طالب وطالبة (40222) عددهم ( والبالغ0222 – 0223الدراسي الثاني لعام )
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 :الدراسةعينة 
( من طلبة جامعة اليرموك من أصل مجتمع الدراسة لعام 290)تكونت عينة الدراسة من  
  أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغيرات: وز ت( يبين 2والجدول) ،وتم اختيارهم عشوائياً  ،0223/0222
 .والكلية ،والسنة الدراسة ،الجنس

 الكلية()الجنس، السنة الدراسية، نوع  لديموغرافية( وصف افراد عينة الدراسة تبعا للمتغيرات ا1جدول )
 النسبة العدد الفئات المتغيرات

 الجنس

 % 02.22 90 ذكر

 % 02.22 90 أنثى

 % 222 290 المجمو 

 السنة الدراسية

 % 3.22 20 سنة أولى

 % 32.33 02 سنة ثانية

 % 02.22 40 سنة ثالثة

 % 32.04 34 سنة رابعة

 % 222 290 المجمو 

 الكلية

 % 00.22 200 علمية

 % 34.92 03 انسانية

 % 222 290 المجمو 

  :أداة الدراسة
وذلك بعد االطال  على  ،اعتماد االستبانة كأداة بحثية للحصول على البيانات والمعلومات تم

 نها دراسةفقد طورت اعتمادًا على المقاييس المستخدمة في الدراسات السابقة وم ،عدد من االستبانات
 :اآلتيةاالجراءات  . وتمت(Al-Nabulsi, 2009)النابلسي و  (Al-Taher,2010)الطاهر

 02تم توزيع االستبانة على عينة صغيرة ممثلة للعينة االساسية مكونة من  ية:العينة االستطالع .1
 :إلىوطالبة وليست من عينة الدراسة من مختلف الكليات؛ وذلك للتعرف  اً طالب

  .االستبانةحوثين ألسئلة مدى فهم المب .أ
  .االستبانةالتعرف الى مدى تجاوب المبحوثين مع  .ب
 .ن لالجابة عن فقرات االستبانةو رة الزمنية التي يحتاجها المبحوثقياس الفت .ج

 ،تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين ،للتحقق من صدق األداة  :صدق األداة .2
تم  إذ ،رة في العلوم الرياضية، والمجال الشبابيوالخب ،( محكمين من ذوي االختصاص2وعددهم)

مقسمة إلى  ،( فقرة04المكون من ) الشكل النهائيواالخذ بأرائهم التوصل إلى  ،بعد التعديل
( فقرات 22دور االسرة واالصدقاء على العمل التطوعي الرياضي والمكون من ، االول )مجالين

 .فقرة( 20كون من معوقات عمل المبادرات الرياضية والموالثاني )
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اإلتساق  اتها عن طريق معاملالتحقق من ثب تم ،األداة بعد التأكد من صدق  ثبات األداة: .3
  :( يوضح ذلك0والجدول ) كرونباخ الفا، الداخلي باستخدام معادلة

 :)كرونباخ ألفا( اليرموك باسلوبثبات مجاالت المبادرات الرياضية لطلبة جامعة  (2جدول )ال
 قيمة الفا كرونباخ لفقراتعدد ا المجال

 2.209 22 دور االسرة واالصدقاء على العمل التطوعي الرياضي

 2.232 20 معوقات عمل المبادرات الرياضية في جامعة اليرموك

( أن مجاالت دور المبادرات الرياضية الشبابية لطلبة جامعة اليرموك تتمتع 0يبين الجدول )
بلغت لفقرات دور االسرة واالصدقاء على العمل التطوعي  إذ ،بقيم اتساق داخلي بدرجة عالية

وتعد  ،معوقات عمل المبادرات الرياضية في جامعة اليرموكل( 2.232وبلغت ) ،(2.209الرياضي )
وتشير الى قيم ثبات مناسبة بحيث ان  ،جميع هذه القيم مناسبة وكافية الغراض مثل هذه الدراسة

 .الثبات هي الواحد الصحيح القيمة القصوى التي يمكن أن يصلها
 ي:أتلباحثتان بإجراءات الدراسة كما يقامت ا

  من الدراسات السابقة المتعلقة بالمشاركات الشبابية عديدمراجعة. 
 ومن ثم عرضها على مجموعة من المحكمين المختصين  ،(أداة الدراسة وهي )االستبانة تطوير

 إلى أن وصلت إلى شكلها النهائي.
  الكليات العلمية واالنسانية في جامعة اليرموك. طلبةتوزيع االستبانة على 
 جميعًا لشروط اإلجابة في تعبئة الفقرات. هافرز االستبانات، والتأكد من تطابق 

الباحثتان بعد ذلك بإجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة للدراسة، ومن ثم استخراج  قامت
 .النتائج ومناقشتها

 دراسة:متغيرات ال
 والكلية. ،والسنة الدراسية ،الجنس: الوسيطة المتغيرات المستقلة .2
والمشاركة  ،على المشاركة في العمل التطوعيدور االسرة واالصدقاء  :المتغيرات التابعة .0

 .والمعوقات في هذا المجال ،الرياضية
 المعالجات اإلحصائية:

( SPSSبرنامج الرزم اإلحصائية الـ) فقد استخدمت الباحثتان ،إلى نتائج هذه الدراسة للتوصل
 : اآلتيةاإلحصائية  باألساليب

 واالنحرافات المعيارية. ،المتوسطات الحسابية 
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 كرونباخ ألفا. -
 تحليل التباين اآلحادي  -

 عرض النتائج ومناقشتها
معوقات المبادرات  إلىمن حيث التعرف  يشمل هذا الجزء على عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

عرض نتائج الدراسة إذ تم  ،والعمل التطوعي من وجهة نظر طلبة جامعة اليرموكالرياضية 
 ومناقشتها حسب أسئلة هذه الدراسة.

 األول: لأواًل: التساؤ
والمبادرات الرياضية من وجهة نظر  ،ما دور االسرة واالصدقاء في المشاركة بالعمل التطوعي

 طلبة جامعة اليرموك؟
تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لدور  ،ولالجابة عن التساؤل األول

 :( يبين ذلك3االسرة واالصدقاء على العمل التطوعي الرياضي والجدول )
لفقرات دور النسبية والرتبة والمستوى واالهمية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (3جدول )ال

 نشاء المبادرات الرياضية مرتبة تنازلياً االسرة واالصدقاء على العمل التطوعي وإ
 الفقرة الرقم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

األهمية 
 الرتبة المستوى  %النسبية

3 
 على نقاطتأكد اسرتي أن ممارسة الرياضة تعرفني 

 القوة في شخصيتي
 2 مرتفع 78.80 0.95 3.94

0 
لذاتي من خالل  بأهمية تقديري أتناقش مع أصدقائي 

 مارسة الرياضةم
 0 مرتفع 77.80 0.95 3.89

 3 مرتفع 76.60 0.83 3.83 تشجعني أسرتي على المشاركة في النشاط الرياضي 2

22 
تؤيدني اسرتي في التعامل مع االختالف من خالل 

 الرياضة
 4 مرتفع 76.20 0.98 3.81

9 
تساعدني اسرتي في اكتساب مهارات اتخاذ القرار 

 0 مرتفع 76.00 1.02 3.80 ضةمن خالل ممارسة الريا

2 
التعامل مع الخجل من  اصدقائي فييساندوني 

 خالل الرياضة
 0 مرتفع 75.80 1.01 3.79

3 
يتفق اصدقائي بان المشاركة الرياضية للشباب أكثر 

 من الشابات
 3 مرتفع 74.60 1.03 3.73

4 
يشجعني اصدقائي على المشاركة في النشاط 

 الرياضي
 2 مرتفع 70.80 1.01 3.54

 9 مرتفع 69.00 1.06 3.45 اتناقش مع اصدقائي حول أهمية النشاط الرياضي 0

 22 متوسط 66.60 0.94 3.33 تشجعني أسرتي على االنتساب للفرق الرياضية 0

 
تأثير االسرة واالصدقاء على العمل التطوعي 

 الرياضي
  مرتفع 74.20 0.62 3.71
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االسرة واالصدقاء على العمل التطوعي الرياضي كان ( أن مستوى دور 3يالحظ من الجدول )
(، وتباين مستوى %34.02وبأهمية نسبية ) ،(3.32مرتفعا؛ إذ بلغت قيمة المتوسط الحسابي )

وجاءت  ،(3.33 –3.94الفقرات ما بين المتوسط الى المرتفع، وتراوحت المتوسطات الحسابية بين )
اسرتي ان ممارسة الرياضة تعرفني على  نقاط القوة في وهي " تأكد  ،(3في الرتبة األولى الفقرة )

الجسم السليم والجسم وذلك الن العقل السليم في ( %32.22و بأهمية نسبية ) ،(3.94شخصيتي"  )
( أتناقش مع أصدقائي بأهمية تقديري لذاتي من خالل 0، تلتها الفقرة )السليم ال يأتي اال بالرياضة

وذلك الن توجه الفرد نحو ممارسة الرياضة ( %33.22مية نسبية )و بأه ،(3829ممارسة الرياضة )
( وهي " تشجعني أسرتي 0وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة )الذات بالتي يفضلها تعزز من شعوره 

وذلك الن  )%00.02( بأهمية نسبية )3.33على االنتساب للفرق الرياضية " بمتوسط حسابي )
 . دها عن توجههم االكاديميمعظم االسر ال تفضل انشغال افرا

تشير النتائج أن دور االسرة واالصدقاء كان إيجابيًا في العمل التطوعي كون المتوسطات 
وهذا يدل أن االسرة االردنية تقوم بدورها بتوجيه أفرادها نحو  ،الحسابية تترواح بين المرتفع والمتوسط

قافة لدى االسرة االردنية نحو المشاركة وث اً أن هناك وعي فضاًل عن ،المشاركة في العمل التطوعي
الرغم من وجود بقايا لألفكار السلبية حول  وممارستها علىالمجتمعية وأيضًا أهمية الرياضة 

 .االنتساب للفرق الرياضية
 تيري  ةودراس (Primmavera,1999)بريما فيرا دراسةواتفقت نتائج هذا التساؤل مع 

(Terry,2007) ور االسرة واألصدقاء في تعزيز منظومة العمل التطوعي ويعزى ذلك الى أهمية د
 الرياضي.

  ثانيًا: التساؤل الثاني:
وإنشاء المبادرات الرياضية من وجهة نظر طلبة جامعة اليرموك؟  ،ما معوقات العمل التطوعي

 التساؤل الثاني تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لمعوقات عمل ولإلجابة عن
 .( يبين ذلك0المبادرات الرياضية في جامعة اليرموك والجدول )

لفقرات  واألهمية النسبية والرتبة والمستوى  ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية5جدول )ال
 معوقات عمل المبادرات الرياضية في جامعة اليرموك مرتبة تنازلياً 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ياري المع

األهمية 
 النسبية%

 الرتبة المستوى 

2 
ال أستطيع إنشاء مبادرة رياضية النشغالي 

 بالدراسة
 2 مرتفع جدا 84.80 0.95 4.24
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 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ياري المع

األهمية 
 النسبية%

 الرتبة المستوى 

 4 مرتفع 76.40 1.02 3.82 ليس هناك وقًتا كافًيا إلنشاء مبادرة رياضية 4

 3 مرتفع 74.00 1.00 3.70 عدم وجود حوافز إلنشاء مبادرات رياضية 3

0 
وجود جهة مختصة لمساعدتي في إنشاء  عدم

 مبادرة رياضية
 0 مرتفع 73.80 0.87 3.69

0 
عدم توفر معلومات كافية عن المبادرات 

 الرياضية
 0 مرتفع 72.00 0.95 3.60

22 
ليس هناك من يساعدك بإنشاء المبادرة 

 الرياضية
 22 مرتفع 71.00 1.05 3.55

24 
رة المالية إلنشاء مباد المقدرةليس لدي 

 رياضية
 24 مرتفع 69.20 0.98 3.46

 20 مرتفع 68.60 1.05 3.43 ال توجد مرجعية للمبادرات الرياضية بالجامعة 20

 20 متوسط 67.20 1.18 3.36 ليس لدي ثقافة رياضية كافية لتنفيذ مبادرة 20

 2 متوسط 66.00 1.09 3.30 أعتقد أن فرص المبادرات أمام الشباب ضعيفة 2

 22 متوسط 62.80 1.05 3.14 لمصداقية بالعمل الرياضي التطوعيتفتقد ا 22

 0 متوسط 60.80 1.28 3.04 ال يوجد مثل ُعليا أحتذي بها 0

 9 متوسط 58.20 1.11 2.91 لست مقتنًعا بالمبادرات الرياضية 9

 23 متوسط 56.80 1.17 2.84 أرى أن المبادرة الرياضية لن تضيف لي أي شي 23

 3 متوسط 55.60 1.11 2.78 ة للمبادرات الرياضية في الجامعةال أرى أهمي 3

 
معوقات عمل المبادرات الرياضية في 

 الجامعات األردنية
  متوسط 67.80 0.58 3.39

( أن مستوى معوقات عمل المبادرات الرياضية في جامعة اليرموك كان 0يالحظ من الجدول )
(، وتباين مستوى %03.22وبأهمية نسبية ) ،(3.39إذ بلغت قيمة المتوسط الحسابي ) ؛اً متوسط

وجاءت  ،(0.32–4.04وتراوحت المتوسطات الحسابية بين ) ،الفقرات ما بين المتوسط الى المرتفع
ال أستطيع إنشاء مبادرة رياضية النشغالي بالدراسة " بمتوسط ( وهي "2الرتبة األولى الفقرة ) في

لك لعدم معرفة الطلبة بكيفية انشاء مبادرة وذ( %24.22و بأهمية نسبية ) ،(4.04حسابي )
و بأهمية  ،(3820حسابي ) بمتوسطمبادرات"  إلنشاء( "ليس هناك وقًتا كافًيا 4تلتها الفقرة ) ،رياضية
ال أرى أهمية للمبادرات الرياضية في ( وهي "3الرتبة األخيرة الفقرة )وجاءت في  ،(%30.42نسبية )

وذلك لعدم وعي الطلبة بأهمية  )%00.02بأهمية نسبية )( 0.32الجامعة " بمتوسط حسابي )
 .المجتمع فيالمبادرات الرياضية وتأثيرها 

مشاركة الشباب  فيالتي تؤثر  مهمةمن االسباب ال اً عديدالتي تشير أن هناك  النتيجة
قناعتهم بأهميته، االمر الذي يستدعي البحث في هذه  من رغمعلى الالجامعي في العمل التطوعي 

المشاركة السلبية للشباب الجامعي في العمل  فيوالتحرك للحد أو التخفيف من تأثيرها  ،سباباال
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كذلك يتوجب على جهات عديدة للتحرك كل ضمن أعمالها ومسؤوليتها؛ لمعالجة  ،التطوعي
 هم في تفعيل مشاركة الشباب فيه.وتس ،المعوقات التي تحد من العمل التطوعي

 ( ودراسة Supreme Council for Youth,2010  (ة مع دراسةواتفقت نتائج هذه الدراس
 (Al-Zyod & Al-kubaisi, 2014) المالية واالزمة االقتصادية. من حيث الضغوط 

 (Primmavera,1999) برايمافيرا مع دراسة (Terry,2007) تيري  واختلفت مع نتائج دراسة
 .المساقات الدراسية والربط بينالمجتمع في  اإلسهامالدراسة و  إطارمن حيث تعزيز المشاركة خارج 

 الفروق في دور االسرة واالصدقاء على العمل التطوعي الرياضي حسب متغيرات الدراسة
 :الفروق في دور االسرة واألصدقاء على العمل التطوعي الرياضي حسب متغير الجنس أواًل:

ين تختبار الثائي لعينتم إيجاد المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية واستخدم اال
 ( يبين ذلك.0مستقلتين والجدول )

 ( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة6تشير النتائج في الجدول ) (6الجدول )
 مستوى الداللة قيمة ت اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الجنس

 0.50 3.81 96 ذكر
 0.70 3.61 96 أنثى 2.222 0.32

بين متوسطات ( α ≤ 0.05النتائيج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) تشير
الدرجة الكلية لدور االسرة واألصدقاء على العمل التطوعي الرياضي تعزى لمتغير الجنس، وذلك 

لة تعد هذه القيمة دا إذ( 2.222وبمستوى داللة ) ،(0.32إذ بلغت ) ،استناًدا إلى قيمة ت المحسوبة
وقد كانت داللة هذه لصالح الذكور الذين  ،(2.20إحصائيا؛ ألن قيمة مستوى الداللة كانت أقل من)

 .كان متوسطهم الحسابي أكبر مقارنة بمتوسط االناث
االسرة يدعمون مشاركة الشباب الذكور أكثر من االناث في مؤسسات  أفراد تشير النتائج إن

 .ور بعضهم أكثر من اإلناثويدعم االصدقاء الذك ،المجتمع المدني
 :الفروق في دور االسرة واالصدقاء على العمل التطوعي الرياضي حسب السنة الدراسية ثانيا:

المتوسطات الحسابية االنحرافات المعيارية لتأثير االسرة واألصدقاء على العمل التطوعي  (7الجدول )
 الرياضي تبعًا لمتغير السنة الدراسية

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي ددالع السنة الدراسية
 0.73 3.71 15 سنة أولى

 0.65 3.73 61 سنة ثانية

 0.50 3.79 42 سنة ثالثة

 0.62 3.64 74 سنة رابعة
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( وجود فروق ظاهرية بين متوسطات دور االسرة واألصدقاء على 3يالحظ من الجدول )
، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات العمل التطوعي الرياضي تبعًا لمتغير السنة الدراسية

 one way)تم تطبيق تحليل التباين األحادي  α)≥ 2.20)الداللة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ANOVA)( يبين ذلك2، والجدول ): 
نتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات دور االسرة واالصدقاء على العمل التطوعي الرياضي  (8جدول )ال

 تبعًا لمتغير السنة الدراسية
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0.22 3 0.65 بين المجموعات

 0.38 188 71.62 داخل المجموعات 0.636 0.57

  191 72.27 الكلي

 ئية عند مستوى الداللة( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصا2تشير النتائج في الجدول )

(α ≥ 0.05)  متوسطات دور االسرة واألصدقاء على العمل التطوعي الرياضي تبًعا لمتغير  بين
 ،(2.030وبمستوى داللة ) ،(2.03السنة الدراسية، وذلك استناًدا إلى قيمة ف المحسوبة إذ بلغت )

وتبين  ،)2.20نت أكبر من )تعد هذه القيمة غير دالة إحصائيا؛ ألن قيمة مستوى الداللة كا إذ
 .النتائج إن دور االسرة واألصدقاء ليس له عالقة بالسنوات الدراسية

 :الفروق في دور االسرة واألصدقاء على العمل التطوعي الرياضي حسب متغير الكلية ثالثًا:

ي الرياضي نتائج اختبار "ت" للفروق بين متوسطات دور االسرة واألصدقاء على العمل التطوع (9الجدول )
 تبعا لمتغير نوع الكلية

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الكلية

 0.56 3.66 125 علمية
 0.70 3.79 67 انسانية 2.200 2.39

  ( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة9تشير النتائج في الجدول )
(≤ 2.20(a وسطات الدرجة الكلية لدور االسرة واألصدقاء على العمل التطوعي الرياضيبين مت، 

وبمستوى داللة  ،(2.39إذ بلغت ) ،تعزى لمتغير الكلية، وذلك استناًدا إلى قيمة ت المحسوبة
 (2.20تعد هذه القيمة غير دالة إحصائيا؛ ألن قيمة مستوى الداللة كانت أكبر من) إذ (2.200)

دور الشباب الجامعي في  فيإنسانية لم يكن لها تأثير  مكانت علمية أألية سواء يتبين أن نو  الك
ولعل السبب في ذلك يعود الى غياب التوجيه االكاديمي للشباب الجامعي ألهمية  ،العمل التطوعي

وربما يتعلق هذا بدور الجامعة في هذا المجال من خالل المساقات  ؛المشاركة في العمل التطوعي
 والنشاطات الجامعية المختلفة التي تنمي حس التطو  والمشاركة في المجتمع. الدراسية
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 :االستنتاجات
  في المشاركة بالمبادرات التطوعية لما لهم  مهماً تجد عينة الدراسة أن لألسرة واألصدقاء دورًا

ة بينما ال نجد االمر كذلك عند النظر للمشارك ،ودعم مسيرة التنمية ،من دور في بناء الوطن
  .بالمبادرات الرياضية

 وعدم توفر المعلومات الكافية حول التطو  ،واالهتمام باألمور الشخصية ،االنشغال بالدراسة، 
معوقات المشاركة بالمبادرات الرياضية  أبرزوإنشاء المبادرات الرياضية وأماكنه وأوقاته، يشكل 

 التطوعية من وجهة نظر عينة الدراسة.
 ة الثانية في الكليات العلمية بوجود دور مهم لمشاركة األسرة يرى طالب السنة الدراسي

 واألصدقاء بالمبادرات الرياضية التطوعية.
  مزيد من الدراسات االجتماعية على أسس علمية تتناول دور الشباب في دعوة الباحثين إلجراء

 التغيير االجتماعي.
 :التوصيات

 :اآلتيةالحالية التوصيات  السابقة تقدم الدراسة االستنتاجاتاعتمادًا على 
  تفعيل المشاركة بالعمل التطوعي عن طريق المدرسة التي يقع على كاهلها العبء االكبر في

 ،فما نقش في الصغر سيرسخ في االنسان ،هذه العملية كمرحلة تسبق المرحلة الجامعية
بادرات وتشجيع للم ،وتجارب ،سيكون لديهم معلومات بالمدارسفاإلعداد المبكر للطلبة 

 .التعليمية فقطالتركيز على العملية  وعدم ،الرياضية
 وطرح بعض المساقات التي تهتم بالشباب بتوجيهه  ،تفعيل الجامعات لبرامج خدمة المجتمع

..( كمواد .العمل االجتماعي التطوعي ،علم االجتما  الرياضيمنه مثل مساق )للدور المطلوب 
 ماماتهم.مختصة تقوم بتناول قضايا الشباب واهت

  المناهج الجامعية موضوعات حول مشاركة الشباب في العمل التطوعي الرياضي  أحدتضمين
 ألحداث التغيير اإليجابي.

 وإنشاء المبادرات الرياضية مثل ،إيجاد الحوافز المعنوية للعمل التطوعي:  

 يها او تكريم المبادرين بإصدار شهادة اجتياز ومشاركة في انجاز مبادرات او المشاركة ف
 ،رحالت داخلية ،كحضور االحتفاالت ،بطاقة خاصة تكون له ضمن إمتيازات معينة

 مسرحيات وغيرها.



 .0202، الرابع خامس، العدداألردنية، المجلد المجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

824 

 تكريم أصحاب المبادرات الرياضية ضمن حفل جامعي.  

 إعطاء االولوية في التوظيف بعد التخرج والتوصية بهم من قبل الجامعة.  

  الطلبة وتعميمهاإعتماد المبادرة الرياضية المميزة ضمن عمادة شؤون. 
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