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ومستوى دافعية االنجاز عند العبي منتخبات كرة  ،العالقة بين مستوى التوافق النفسي االجتماعي
  اليد في الجامعات األردنية

 * منور نهار أبوهزيم

 ملخص:
ومستوى دافعية االنجاز عند  ،رفة مستوى التوافق النفسي االجتماعيت هذه الدراسة إلى معهدف

العبي منتخبات كرة اليد في الجامعات األردنية؛ كما هدفت إلى معرفة الفروق في مستوى التوافق 
لى معرفة العالقة بين اإلنجاز، تبعا لمتغير الجامعة، وإوالفروق في دافعية  ،النفسي االجتماعي
واختار  ،استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي اإلنجاز، وقدجتماعي ودافعية التوافق النفسي اال

، وبلغ عدد والبلقاء ،واليرموك ،ومؤتة ،عينة الدراسة بالطريقة القصدية من أربع جامعات هي األردنية
اعي وتم استخدام مقياس دافعية االنجاز ومقياس التوافق النفسي االجتم .( العبا  46فراد العينة )أ

واالنحرافات  ،وتم معالجة بيانات الدراسة باستخدام المتوسطات الحسابية ،كأدوات لجمع البيانات
 .ومعامل االرتباط ،واختبار شيفيه ،وتحليل التباين األحادي ،واألهمية النسبية ،المعيارية

توسط وأشارت نتائج الدراسة إلى إن مستوى التوافق النفسي االجتماعي جاء بدرجة متوسطه بم
 4726ودافعية االنجاز جاء بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي  66745وبأهمية نسبية   87,2حسابي 

كما أظهرت النتائج إلى عدم وجود فروق في التوافق النفسي االجتماعي بين  257,4وبأهمية نسبية 
لى عدم ، وإولصالح جامعة اليرموك ،وجامعة مؤتة ،الجامعات باستثناء الفرق بين جامعة اليرموك

وجود فروق في دافعية االنجاز بين العبي الجامعات االربعه، كما أظهرت النتائج إلى عدم وجود 
وأوصى الباحث إلى ضرورة  اإلنجاز،ودافعية  ،عالقة دالة إحصائيا بين التوافق النفسي االجتماعي

وذلك  ،االجتماعيورفع درجة التوافق النفسي  ،العمل من قبل مدربي الجامعات األردنية على تحسين
 . لتدريب وفي المناسبات االجتماعيةمن خالل تفعيل الروابط االجتماعية بين الالعبين إثناء ا

، العبي منتخبات الجامعات سي االجتماعي، دافعية االنجازالتوافق النف الكلمات المفتاحية:
 .األردنية

                                                 
 معة االردنية/ الجاالتربية الرياضيةكلية  *

 01/3/7102تاريخ قبول البحث                                      5/7/7102تاريخ استالم البحث 
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The Relationship between the Psycho-Social Compatibility Level and 

the Achievement Motivation Level of Handball Teams in Jordanian 

Universities  

Abstract 

The aim of this study is to know the level of psycho-social 

compatibility and the level of achievement motivation among handball 

teams in Jordanian universities. It also aimed to know the differences in the 

level of psycho-social compatibility and differences in achievement 

motivation according to the university variable, and to know the relationship 

between psychosocial compatibility and motivation of achievement. The 

researcher used the descriptive method and chose the sample of the study by 

the means of purpose of four universities, namely The University of Jordan, 

Mu'tah University, Yarmouk University and Balqa University. The study 

sample consisted of (64) players.  

The results of the study showed that the level of psycho-social 

adjustment was moderate with an average of 2.78 and a relative importance 

of 55.60. The achievement motivation was high with an average of 3.84 and 

a relative importance of 80.76. The results also showed that there were no 

differences in the psycho-social compatibility between the universities 

except for the difference between Yarmouk University and Mu'tah 

University in favor of the former one. In addition, there were no significant 

differences in the motivation of achievement among the players of the four 

universities. The results also assured that there were no significant 

relationship between psychological and social compatibility and motivation 

for achievement.  

The researcher recommended the necessity of working of Jordanian 

university coaches to improve and develop the degree of psychosocial 

compatibility, through the activation of social ties between players during 

trainings and in social events. 

Key Words: Psycho-social compatibility, achievement motivation, players 

of Jordanian universities. 
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 :مقدمة البحث وأهميته
البدنيية وعليوم والتربيية  ،كافيةشهد العالم في السنوات األخيرة تقدما  ملحوظا  فيي مجياالت الحيياة 

واحيدة مين هيذه المجياالت التيي شييهدت تطيورا  كبييرا  فيي مختلي  المسيتويات ومع يم األلعييا   الرياضية
إلييييى  الرياضيييةالحركيييية  ي الوصيييولكيييان لهييييا األثييير فيييي نتيجيييية لميييا قدمتييييه العليييوم المختلفيييية ،الرياضيييية

والكبيييار لميييا  ،والمحببييية للصيييغار ،المشيييوقة الجماعييييةمييين األلعيييا   ييييدالمسيييتويات العلييييا، وتعيييد كيييرة ال
نتيجية لتطيور مسيتوى الالعبيين بيدنيا  ومهارييا  وخططييا  ونفسييا ، إذ  ؛وتشويق ،وسرعة ،تحمله من أثارة

وتنسيق العمل مع أعضاء الفرييق الواحيد مين  ،ة من جهةتتطلب إتقانا  عاليا للمهارات األساسية الفردي
 باعتبارهييا يييدن كييرة الفيي م الفعاليييات واأللعييا  الرياضييية ن التقييدم قييد شييمل مع ييأوبمييا  جهيية أخييرى ،

فقيد تطيورت فيي جوانبهيا الخططيية حييث  ،التي تمتلك رصيدا  من االهتمام والشعبية الجماهيريةاللعبة 
 يييدومتطلبييات كييرة ال ،لمبكيير المبنييي علييى أسييح علمييية حديثيية أهييم عوامييليعييد البنيياء المهيياري السييليم ا

 .(8554)الروربياني ، الحديثة
المباشر في تطوير مستوى  التأثيرحد الموضوعات المهمة ذات أيعد علم النفح الرياضي و 

وتحسينه عند الرياضيين، وهو محور مهم من محاور الدراسات العلمية في ميدان التربية  األداء
والتعرف على الدوافع  ،وتحليلها ،من خالل دراسة ن ريات الشخصية أهميتهت هر ، لرياضيةا

 ،ونفسية مهمة تؤثر في الجانب المعرفي ،المحركة للسلوك الرياضي وتشخيص ظواهر اجتماعية
 التي تنفرد بطابع تنافسي يد إحدى األلعا  الرياضيةكرة الو  ،في الفرق الرياضية المختلفة واإلنساني

الحاالت من  يدكرة اللعبة في  الحاالت النفسيةن أمتميز، قد ال نجده في األلعا  األخرى، والشك 
ن تح ى باالهتمام والدراسة لما لها من أهميه كبيره في تحقيق التفوق في هذه أالتي تستحق 

 . (7115 ،خطا  وآخرون )لعبةال
ن العواميييل النفسيييية المهمييية فيييي مييياالجتمييياعي التوافيييق النفسيييي  ( أن8554ويشيييير الروربيييياني )

وذلييك لمييا  ،ن "التعامييل النفسييي مييع الالعبييين ال يكييون بالطريقيية نفسييها لجميييعهمأل ؛األلعييا  الجماعييية
مميا يضيي  بعيل التعقييدات فيي العميل  يمتلكه الالعبون من شخصية تختل  مين العيب إليى أخير،

أهميييية قصيييوى لجمييييع  طالميييا كانيييت هيييذه السيييمة ييييير واضيييحة، حييييث تكتسيييب الشخصيييية لالعبيييين
 ،المدربين للوقوف على أساسيات شخصية كل العب،ومن ثم التعامل معه لضمان نجاح العميل معيه

 مما يصب في نجاح العمل مع الفريق بأكمله.
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إذ  إن  ،واالجتماعي من المفاهيم األساسية والمهمة في مجال علم النفح ،ويعد التوافق النفسي
أو عيدم توافقيه ميع متطلبيات مواقي  حياتيه التيي تمليهيا علييه  ،ق الفيردهو علم دراسة تواف ،علم النفح

باعتبييار أن السييلوك اإلنسيياني عبييارة عيين  ،وهييذا العلييم يهييتم بتوافييق الفييرد مييع بي تييه ،طبيعتييه اإلنسييانية
 (.,782)فهمي ،توافقات مع مطالب الحياة وضغوطاتها

 ،وتقبلييه لذاتييه، حاجاتييه النفسييية( فييي هييذا الصييدد أن إشييبال الفييرد ل7885كمييا يشييير الطعيياني )
واستمتاعه بحياة خالية من التوترات والصرال واإلمراض النفسيية وكيذلك اسيتمتاعه بعالقيات اجتماعيية 

تقالييد فيي مجتمعيه والتكيي  الو  لعياداتلوتقبليه  ،ومشاركته فيي األنشيطة الرياضيية االجتماعيية ،حميمة
 .معها

السييطرة عليى ذاتيه  لمبيدأالنفسي السليم يمهيد للفيرد أن التوافق ( إلى 7884ويتفق عبداللطي  )
في المجتمع اليذي  لألشياء واألفرادوحسن التكي   ،والمرونة ،واالعتدال االجتماعي ،بالصبر واتسامه

 .للمشكالت الطارئة المناسبةالحلول  ابتكاريعيش فيه ومحاولة 
فالتوافق عملية  ،ة التكاملالتوافق النفسي االجتماعي عملي ( إلى أن 8552كما يوضح سعيد )

وفيي نفيح الوقيت يقيدم للمجتميع  المجتميع بطريقية فعالية، إليىيتضمن الفرد اليذي ينتميي  ،ذات وجهين
 الوسائل لتحقيق الطاقة الكامنة في داخل الفرد لكي يدرك ويشعر ويفكير ليحيدت تغيير فيي المجتميع ،

 ه.الفرد والمجتمع معا في عالقة تبادلية تأثري يرتبطبحيث 
لدى العبي كرة اليد ، حيث والمؤثرة  ،كما يعد دافع اإلنجاز من المتغيرات النفسية المهمة

 بينوخاصة  ،قيفي الفر  نهأقراومتميزا بين  ،يكون متقدما لكيعلى حث الالعب  اإلنجازيعمل دافع 
 ةالطاقنجاز والتفوق تعمل على تفجير واستثارة اإل إلىحاجة الالعب  إذ إن، الالعبين المتقدمين

لديه كما تعمل على تحفيزه لمضاعفة وتوجيه جهوده وطاقاته نحو تحقيق الهدف المنشود  ةالكامن
النجاز قبل اه من دافع و معرفة مايمتلك العب إلىن المدر  يحتاج  كذلك ف، وهو االنجاز العالي

اة استكشافية أو المنافسة وهذه حالة ال تأتي اعتباطا ، وإنما تأتي من خالل استخدام أد الدخول في
يتمكن عندها المدر  من معرفة هذا األمر ، ونعني بها أداة قياسية ذات سمة موضوعية  ،تشخيصية

 (.8556الخفاجي ،) في التعبير عن دافعية االنجاز لدى الالعبين
هو قوى تستثير سلوك الالعب لمواجهة مواق  التدريب والمنافسة  ،فدافع االنجاز الرياضي

لتحقيق أفضل مستوى أداء  ؛والتنافسية ،والتصميم ،والمثابرة ،فوق فيها من خالل السعيالرياضية والت
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رسن ) التفوق واالمتياز فضال عن الريبة في الفوز بالمنافسات الرياضية ممكن في ضوء معايير
،8558.) 

 مشكلة البحث:
ي الدول المتقدمة يلعب اإلعداد النفسي دورا هاما في تحقيق االنجاز في المسابقات الرياضية ف

 من مبدأ أنواإلعداد النفسي الرياضي  ،الكوادر التدريبية المتخصصة في مجال علم النفح الرياضي
وهذا يتطلب تهي ة الالعب للمنافسات لتحقيق الفوز وفي حالة إخفاق الالعب  ،الرياضة فوز وخسارة

لتخليصهم من اإلحباط الذي  من تحقيق الفوز البد من إخضال الالعب لبرنامج في اإلعداد النفسي
ون را لكون الباحث العبا  لكرة اليد ومدربا  في إحدى  ،ورفع دافعية االنجاز لديهم ،وقع به الالعب

الجامعات األردنية فقد الحظ خلو الساحة الرياضية من المختصين في اإلعداد النفسي للرياضيين 
 ،نبين هامين في علم النفح الرياضيوجاءت هذه الدراسة كمحاولة جادة إللقاء الضوء على جا

أن حلفت من األمور التي يجب  باعتبارهما اإلنجاز،ودافعية  ،التوافق النفسي االجتماعي :وهما
اهتمام المدربين والعاملين في مجال لعبة كرة اليد على تحقيقهما كون التوافق النفسي االجتماعي يزيد 

وإنكار الذات  ،والتعاضد ،لعبة جماعية تتطلب التعاون  لعبة كرة اليد إضافة إلى أنمن لحمة الفريق 
اذ  ،عند الالعبين ، وتأتي دافعية االنجاز كا متطلب أساسي في الرياضات التنافسية ومنها كرة اليد

ال فائدة من ممارسة الرياضات التنافسية دون تحقيق انجاز فيها سواء كان ذلك على مستوى األندية 
الباحث عن مدى امتالك العبي المنتخبات  لجامعية ومن هنا تساءلات الوطنية واأو المنتخب
معرفة العالقة  أخرى،ومن جهة  ،لى التوافق النفسي االجتماعي ودافعية االنجاز من جهةإالجامعية 

 بين التوافق  النفسي االجتماعي ودافعية االنجاز  .
 همية البحث :أ

 تكمن أهمية البحث من خالل النقاط التالية 
ل المدربين والعاملين مع المنتخبات كرة اليد الجامعية على مستوى التوافق النفسي اطال .7

 االجتماعي عند العبي فرقهم .
اطالل المدربين والعاملين مع المنتخبات كرة اليد الجامعية على مستوى دافعية االنجاز عند  .8

 العبي فرقهم .
لدى توافق النفسي االجتماعي لوتطوير مستوى ا ،البحث عن الوسائل المساعدة في تحسين .4

 .لالعبينا
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 .لدى الالعبينالبحث عن الوسائل المساعدة في تحسين وتطوير مستوى دافعية االنجاز  .6
اطالل المدربين والعاملين مع منتخبات كرة اليد الجامعية إذا كانت هناك عالقة بين التوافق  .6

 النفسي االجتماعي ودافعية االنجاز.
 أهداف البحث:

 :معرفة  البحث إلى هذا يهدف
 درجة امتالك العبي منتخبات كرة اليد بالجامعات األردنية للتوافق النفسي االجتماعي  . .7
 درجة امتالك العبي منتخبات كرة اليد بالجامعات األردنية لدافعية االنجاز . .8
 تبعا لمتغير الجامعة . ،الفروق في التوافق النفسي االجتماعي .4
 تبعا لمتغير الجامعة . ،الفروق في دافعية االنجاز .6
العالقة بين التوافق النفسي ودافعية االنجاز عند العبي منتخبات  كرة اليد في الجامعات  .6

 األردنية.
 البحث:تساؤالت 

 ما هو مستوى التوافق النفسي االجتماعي عند العبي منتخبات كرة اليد بالجامعات األردنية ؟ .7
 بات كرة اليد بالجامعات األردنية ؟ما هو مستوى دافعية االنجاز عند العبي منتخ .8
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي االجتماعي بين الجامعات األردنية  .4

 ؟(البلقاءو  ،اليرموكو  ،مؤتة، و األربعة )األردنية
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في دافعية االنجاز بين الجامعات األردنية األربعة  .6

 ؟(البلقاءو  ،اليرموكو  ،ةمؤتو  ،)األردنية
هل توجد عالقة دالة إحصائيا بين التوافق النفسي االجتماعي ودافعية االنجاز عند العبي  .6

 منتخبات  كرة اليد في الجامعات األردنية؟
 :محددات الدراسة

العبي منتخبات كرة اليد في الجامعات األردنية المسجلين ضمن اشتمل على  :المحدد البشري 
 (.,857-8574) النشاط الرياضي لعام  كشوفات دوائر
 .,857/  7/ 45ولغاية  ,857/  7/ 7من المدة  لزماني:ا المحدد
 ط الرياضي في الجامعات األردنية.دوائر النشا المكاني: المحدد
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 المصطلحات:تحديد 
 ،نهالتوافق النفسي االجتماعي على أ يطرح علماء النفح مفهومالتوافق النفسي االجتماعي : 

وإنما يؤثر فيه  ،خر، ال ينفصل عن اآلوكال المستويين ،وتوافقه مع الوسط ،افق الفرد مع ذاتهتو 
 (.8558فرد المتوافق ذاتيا هو المتوافق اجتماعيا. ) ابودلو ،، فالويتأثر به

استعداد ثابت نسبيا  في الشخصية يحدد  ::عرف أتكنسون دافعية االنجاز بأنهااالنجاز يةدافع
ترتب عليه درجة معينة من أو بلوغ هدف ي ،ومثابرته في سبيل تحقيق نجاح ،دمدى سعي الفر 

، وذلك في المواق  التي تتضمن تقييم األداء في ضوء مستوى معين لالمتياز )عالونه األشبال
،8556).  

 الدراسات السابقة:
( دراسة kaynak,can, Kirandi and Boz,2014وأجرى كايناك وكان وكيراندي وبوز )

ومعرفة إذا ما كان  ،ت إلى معرفة العالقة بين الرضا بالدور ودافعية االنجاز لدى الالعبينهدف
ومستويات دافعية  ،هنالك فروق كبيرة ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا بالدور لدى الالعبين

النجاز وطول مدة الممارسة ، ومستويات دافعية ا، االنجاز من حيث الف ة العمرية والنول االجتماعي
باإلضافة إلى األدوار التي  ،والدولة ،من حيث الف ة العمرية والنول االجتماعي ،وطول مدة الممارسة

 .رضها الالعبون ضمن الفريق الواحديفت
( من الذكور الالعبين الصفوة المخضرمين 64( من اإلنات و)88وتكونت عينة الدراسة )
لقد تم استخدام نموذج االستبانة و  ،العبين المخضرمينودية العالمية لالذين شاركوا في المباريات ال

ومقياس الرضا ، وتتضمن المعلومات الشخصية في الجزء األول ،الذي احتوى على ثالثة أجزاء
ذات داللة  ن هنالك فروق أوأظهرت النتائج  ،ويتضمن الجزء الثالث مقياس الدافع الرياضي، بالدور

مستويات دافعية االنجاز تبعا لمتغيرات الف ة العمرية ، والنول وكذلك  ،العبينافي الرضا بالدور لدى 
االجتماعي ، وطول مدة ممارسة الرياضة ، وكذلك من حيث الدولة . وتشير نتائج البحث إلى أن 

 (.5.57هنالك ارتبطا ذا داللة إحصائية بين الرضا بالدور ودافعية االنجاز عند مستوى داللة )
(بدراسة Soyer, sari ,and Talaghir, 2014اري وتاالفير )وكذلك قام كل من سويير وس

التعرف إلى العالقة بين السلوك التدريبي المدرك وبين دافعية االنجاز عند العبي كرة  إلى هدفت
( من الالعبين الذكور لكرة القدم ،والذين بلغ متوسط 784القدم ، حيث تكونت عينة الدراسة )

. ولقد تم استخدام نموذج كوا بصورة تطوعية في هذه الدراسةشار (عام من الذين 85 -74أعمارهم )
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نجاز الرياضي يادي للرياضة ، ومقياس دافعية اإلالمعلومات الشخصية ، باإلضافة إلى المقياس الق
كأدوات لجمع البيانات ، وأظهرت النتائج أن المستوى التعليمي قد ارتبط بصورة ايجابية وذات داللة 

وصول إلى النجاح . ولقد تبين ان دافع النجاح قد ارتبط بدرجة كبيرة مع السلوكات مع الدوافع نحو ال
التدريبية واإلرشادية ومع سلوك التغذية الراجعة. ولقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة في 
الدافع المرتبط بتجنب الفشل بين المجموعات ذات النتائج المرتفعة والمنخفضة ، وذلك فيما يتعلق 

لى وجود عالقة بين السلوكات إوتشير النتائج  ،راطي ، والسلوك االجتماعي الداعمالسلوك الديمقب
 التدريبية وبين دافعية االنجاز عند العبي كرة القدم.

بدراسة هدفت إلى التعرف إلى مستوى المناخ النفسي  (8574وقام الزبيدي والدباغ والحيالي )
لالعبي منتخبات جامعة الموصل لأللعا  الفرقية ، والتعرف  ومستوى دافعية االنجاز ،واالجتماعي

إلى عالقة المناخ النفسي بدافعية االنجاز لالعبي منتخبات جامعة الموصل لأللعا  الفرقية، 
الرتباطي ، وتكونت عينة البحث من العبي منتخبات الباحثون المنهج الوصفي باألسلو  واستخدام ا

( العبَا ،وقد تم 46والبالغ عددهم )8578-8577للعام الدراسي  جامعة الموصل لأللعا  الفرقية
 .واالجتماعي ومقياس دافعية االنجاز الرياضي ،جمع البيانات باستخدام مقياسي المناخ النفسي

وأظهرت النتائج امتالك أفراد عينة الدراسة مستويات جيدة من المناخ النفسي واالجتماعي  
ولة ، وكذلك أظهرت امتالكهم مستويات جيدة من دافعية االنجاز الذي ينشأ مع اإلنسان منذ الطف

و دافعية االنجاز الرياضي  الرياضي ، وأخير ظهور عالقة معنوية بين المناخ النفسي واالجتماعي
. وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالمناخ ،عبي منتخبات جامعة الموصل لأللعا  الفرقيلدى ال

من خالل تكوين عالقات اجتماعية بين الالعبين أنفسهم وبين  ،الجامعيةالنفسي واالجتماعي للفرق 
 الكادر التدريبي .

والدافعية  ،( دراسة لمعرفة العالقة بين سمات الشخصيةLizzette, 2004كما أجرت ليزيتي )
( طالبا جامعيا في مستوى السنة األولى وتم 87وقد تألفت عينة الدراسة من ) ،لدى المدر  الناجح

 ،وطلب من المشاركين االجتمال لمدة نص  ساعة أسبوعيا ،( مدربا87راكهم في ثنائيات مع )إش
وعلى امتداد فترة أربعة أسابيع متتالية، وقد تم جمع مقاييح التقارير الذاتية من المدربين والطال  

فقد أشارت  ،قبل بدء جلسات التدريب وبعد إكمالها. وباستخدام تحليالت االرتباط وتحليالت االنحدار
كثر اهتماما بأهداف التعلم أنتائج الدراسة إلى أن األفراد الذين كانوا يحملون دافعية داخلية أعلى و 

ن يسبا  تتصل بالرضا الداخلي، كما أن المدربنهم أكثر دافعية نحو تدريب اآلخرين ألبأ أشاروا
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القيام بالتدريب لغايات مساعدة  كثر دافعية نحوأ كثر انبساطا وجاذبية من زمالئهم همأ الذين كانوا
 ،والدافعية الخاصة بالمدر  ،ن سمات الشخصيةإدعما للرأي القائل  أيضا تقدم النتائجو  اآلخرين،

 تؤثر على نول التدريب المقدم.
،  ( Alexandris, k. Tsorbatzoudis، 2002كما أجرى الكسندرس  وتورباتوديح )

أبعاد معوقات المشاركة في األنشطة الترويحية الرياضية  تعرف الى درجة تأثيرالدراسة هدفت الى 
والخارجية للمشاركين في األنشطة في اليونان، وتوصلت الدراسة إلى وجود  ،على الدافعية الذاتية

أو االستمرار فيها، منها: معوقات  ،مجموعة من المعوقات التي تحد من ممارسة األنشطة الترويحية
 وقلة المعرفة بالبرنامج، وقلة أماكن األنشطة وقلة الموارد المادية. شخصية ونفسية، وقلة الوقت،
( دراسة هدفت إلى مقارنة دافعية مشاركة Weinberg et,al 2000وأجرى وينبرج وآخرون)

الشبا  في الرياضة التنافسية مقابل النشاط البدني، وذلك باستخدام مجموعة من المتغيرات المستقلة 
( فردا 1472والجنح، وتكونت عينة الدارسة من ) ،النشاط البدني المقيم ذاتياوهي الثقافة ومستويات 

حيث اختيروا من ثالت دول، واستخدم في هذه  ،( من اإلنات650( من الذكور و)822منهم)
الدراسة ثالثة مقاييح لتحديد مقدار وتكرار المشاركة باإلضافة إلى درجة دافعية المشاركة في 

شارت نتائج الدراسة إلى وجود استقرار عبر الثقافات في ألنشاط البدني، و اضة التنافسية واالري
والتخلص من الطاقة،  ،الجانب االجتماعيو التنافح،  :وهي ،العوامل التي تص  الدوافع التنافسية

 :وهي ،اللياقة واالستمتال، وأخيرا العمل بروح الفريق، وفي العوامل التي تص  دوافع النشاط البدني
الدوافع الخارجية واللياقة البدنية والتخلص من الطاقة. كما أشارت النتائج إلى و الداخلية،  الدوافع

وجود فروق إحصائية في دوافع الرياضة التنافسية ودوافع النشاط البدني بالنسبة للمتغيرات المستقلة 
 الثالت.

أنشطة التربية از في واالنج ،( بدراسة العالقة بين توافق الشخصية7825قام ابراهام اسبيرليج )
عرف العالقة بين توافق الشخصية واالنجاز في أنشطة التربية الرياضية توهدفت  ،الرياضية

من الرياضيين  ا  ( العب7,7،واستخدم الباحث المنهج الوصفي ، وكانت عينة الدراسة قوامها )
فروق بين  وأظهرت نتائج الدراسة وجود، ( من يير الرياضيين784لمحليين و)الجامعيين وا

وأظهرت أن الرياضيين  ،والوظيفة للوالدين ،مجموعات الدراسة في النواحي الدينية والحالة التعليمية
 .انبساطا وإعالء من يير الرياضيينأكثر 
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 الطريقة واإلجراءات
وتحديد  ،ضمن هذه الفصل من الدراسة تم التعريف بكل من المنهج المستخدم في الدراسة

واألسلو  المستخدم في جمع البيانات واألساليب ، وعينتها ،لمجتمع الدراسةالمالمح األولية 
 :وهي على النحو اآلتياإلحصائية المستخدمة في اختبار الفرضيات، 

 منهج الدراسة: 
مته  ءوذلك ن را لمال ؛بأسلوبه المسحي ،اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي

 لطبيعة وأهداف الدراسة.
 اسة:مجتمع الدر 

تكون مجتمع الدراسة من جميع العبي منتخبات الجامعات المشاركة في بطوالت االتحاد 
 ،في كل من الجامعات التالية )األردنية ا( العب782)( جامعات تمثل2ددها )الرياضي للجامعات وع

 لجامعةا، و البيت لآجامعة و  ،جامعة البلقاء، و جامعة مؤتة، و العلوم والتكنولوجياو  ،اليرموكو 
جامعة فالدلفيا( ومن مختل  السنوات الدراسية األربعة لألعوام الجامعية، حيث تم ، و الهاشمية

 حصرهم عن طريق السجالت والوثائق الرسمية التي تصدرها دوائر النشاط الرياضي.
 عينة الدراسة:

دية تم اختيارهم بالطريقة  القص ،من الذكور ا  ( العب46أجريت الدراسة على عينة تكونت من )
 ( يوضح ذلك :7من أربع جامعات والجدول )

 ( اسم الجامعة وإعداد الالعبين الممثلين لكل منتخب والنسب المئوية1جدول )
 النسبة المئوية العدد اسم الجامعة

 %86 74 األردنية
 %86 74 اليرموك

 %86 74 البلقاء التطبيقية
 %86 74 مؤتة

 %755 46 المجمول
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 : الدراسة أدوات
 قياس)دافعية االنجاز(م .1

 عيالوي،وقام )willis , 7828)   الذي قيام بتصيميمهاإلنجاز دافعية  تم استخدام مقياس
ويتكون  ،طفقرة فق(  ٠٢شتمل في صيغته النهائية )حيث ا ،بتطبيقة على البي ة المصرية ) ٨٩٩١)

 ١، ١، ١، ٨٢، ٨٠، ٨١، ٨١، ٨١، ٠٢وضم الفقرات )بعد دافع انجياز( المقياس من بعدين هما )
،  ٨٣، ٨٨،  ٩،  ٧،  ٥، ٣، ٨أما البعد الثاني بعد )دافع تجنب الفشل( ويضيم الفقيرات ) .(٠،

٨٩،  ٨٧، ٨٥(. 
 مقياس التوافق النفسي االجتماعي : .2

والذي  ،بعد االطالل على مجموعة من الدراسات تم استخدام مقياس التوافق النفسي االجتمال
( فقرة مختصة في قياس 84أستاذ علم النفح والمكون من ) ،في الجزائر اعد من قبل سيساني رابح

 لالعبي كرة القدم . يالتوافق النفسي االجتماع
 :ثباتالو صدق ال

وهو الصدق المعتمد على المحكمين ،حيث تم  ،اعتمد الباحث الصدق ال اهري للمقياسين .7
( وتم 7هم في ملحق )ماءالخبراء، والمختصين، والموضحة أسعرض المقياسين على عدد من 

وتحقيقها  ،مدى مناسبة الفقرات :وإبداء رأيهم فيها من حيث ،الطلب منهم دراسة المقياسين
وأي  ،واإلخراج ،وتقييم مستوى الصياية اللغوية ،وشموليتها وتنول محتواها ،ألهداف الدراسة

ل المالح ات مالح ات يرونها مناسبة في ما يتعلق بالتعديل أو التغير ،حيث ابدوا بع
ون المقياسين قد حققا ما يسمى المتعلقة في الصيغة اللغوية لتناسب لعبة كرة اليد ،وبذلك يك

 .(و المنطقي)بالصدق ال اهري أ
  cronba Alphaتم حسا  ثبات المقياسين في استخدام معادلة كروباخ الفا  :الثبات .8

  ( يوضح ذلك.8والجدول )
ودافعية االنجاز عند العبي كرة اليد في الجامعات  ،فسي االجتماعي( نتائج ثبات التوافق الن2جدول )

 األردنية بأسلوب كرونباخ الفا لالتساق الداخلي األردنية
 قيمة كرونباخ الفا عدد الفقرات المجاالت  الرقم
 5.858 84 التوافق النفسي االجتماعي  7
 27,.5 85 دافعية االنجاز  8
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و  دافعية اإلنجاز ( لمجال27,.5مة كرونباخ الفا قد بلغت )تشير نتائج الجدول إلى أن قي
( وتعتبر جميع 5.266) ككل كما بلغت لالستبيان ،واالجتماعي ،التوافق النفسي ( لمجال5.858)

مما يشير الى صالحية المقياسين لتطبق 5745هذه القيم مقبولة إحصائيا إذ كانت قيمته اعلى من 
 . هذا البحث على عينة البحث ومناسبة أليراض

 ،االستجابة المستخدم في مقياسي الدراسة وهما، مقياس التوافق النفسي االجتماعي سلم .1
  ومقياسدافعية االنجاز .

 استخدام الباحث سلم ليكرت الخماسي كما هو موضح ادناه
أوافق بدرجة كبيرة 

 جدا
أوافق بدرجة  أوافق بدرجة كبيرة

 متوسطة
أوافق بدرجة قليلة  أوافق بدرجة قليلة

 جدا
5 4 3 2 1 
,  01,  1,  2,  6,  0)وهيلمقياس التوافق النفسي االجتماعي  السلبية للفقرات بالنسبة أما

 سلم عكح تم فقد(  01,  02,  04,  00,  1,  4)مقياس دافعية االنجاز هي   ( و 75,  70, 01
 أوافق( 2) كبيرة بدرجة أوافق( 1) جدا   ةكبير  بدرجة أوافق: التالي النحو على لتصبح لها التدريج
 (.5)جدا   قليلة بدرجة أوافق( 4)قليلة بدرجة أوافق( 3) متوسطة بدرجة

 سلم االستجابة  .2
 تفسير الدرجة على المقياسين 

  وهو موضح كما يلي:لمستوى المقياسين على المتوسط الحسابي  تفسيرهاعتمد الباحث في 
  منخفل    8744 – 7من 
 متوسط  ,474 -8744من 

 رتفعم ,474اكثر من 
 متغيرات الدراسة 

 المستقل : مستوى التوافق النفسي .
 نجاز .التابع :  دافعية اإل

 الوسيطه : اسم الجامعة 
 :اإلحصائية المعالجة
 حصائية التالية :اؤالتها تم استخدام المعالجات اإلوتس ،هداف الدراسةأ  على لإلجابة
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 معادلة كرونباخ الفا . -
 توسطات الحسابية .الم -
 االنحرافات المعيارية . -
 األهمية النسبيه  -
 تحليل التباين األحادي  -
 اختبار شيفيه. -

 ومناقشة النتائج  النتائجعرض 
نجاز عند ودافعية اإل  ،( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتوافق النفسي االجتماعي3جدول )

  العبي كرة اليد في الجامعات األردنية

 المستوى  األهمية النسبية االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجال الرقم
 متوسط 55.60 0.73 2.78 التوافق النفسي واالجتماعي 7
 مرتفع 76.80 0.47 3.84 دافعية االنجاز 8

( أن مستوى التوافق النفسي االجتماعي جاء بدرجة متوسطه بمتوسط 4يالحظ من الجدول )
نجاز جاءت بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي ودافعية اإل ،66745همية نسبية وبأ 87,2حسابي 

 .4725,وبأهمية نسبيه  4726
ما هي درجة  :ما يلي والذي ينص على ،لإلجابة على التساؤل األول من تساؤالت الدراسة أوال:

 امتالك العبين منتخبات كرة اليد بالجامعات األردنية للتوافق النفسي االجتماعي ؟
واألهمية  ،جابة على هذا التساؤل تم حسا  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريةلإل

 .( يبين ذلك6التوافق النفسي االجتماعي والجدول )مجال والرتبة  لفقرات  ،والمستوى  ،النسبية
قرات مجال والمستوى والرتبة لف ،واألهمية النسبية ،( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية4جدول )

 التوافق النفسي االجتماعي مرتبة ترتيبًا تنازلياً 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

األهمية 
 النسبية

 الرتبة المستوى 

7 
مشاركتي في مباريات كرة اليد مع اآلخرين 

 تسبب لي الحرج
 7 مرتفع 85.00 1.02 4.25

2 
أشعر باالرتباك عندما ين ر إلي زمالئي 

 وأنا أمارس لعبة كرة اليد
 8 مرتفع 80.00 1.19 4.00

 4 مرتفع 76.40 1.03 3.82أفضل االنعزال عن الزمالء والزميالت في  78
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المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

األهمية 
 النسبية

 الرتبة المستوى 

 الجامعة
 6 مرتفع 75.40 1.13 3.77 خرلي مع الجنح اآلأشعر بالحرج في تعام 87
 6 مرتفع 74.00 1.42 3.70 أفقد ثقتي بنفسي بسهولة 75
 4 متوسط 67.60 1.29 3.38 بسط األسبا أنفعل بسرعة أل 4

74 
ممارستي للعبة كرة اليد تؤثر على دراستي 

 في الجامعة
 , متوسط 57.60 1.28 2.88

4 
أشعر أن زمالئي يستمتعون بالتحدت إلي  

 ويهتمون بآرائي
 2 متوسط 57.00 2.82 2.85

 8 متوسط 55.60 1.25 2.78 أقبل الخسارة أثناء المنافسة 76

6 
الزمالء إذا  تضايقي امامني أخفاء يمكن

 انهزمنا في المباراة 
 75 متوسط 54.60 1.30 2.73

84 
يهمني التحصيل العلمي أكثر مما يهمني 

 الحصول على الشهادة الجامعية
 77 متوسط 53.00 1.33 2.65

, 
أشعر بالضيق الشديد عندما يسخر مني 

 زمالئي
 78 متوسط 52.00 1.44 2.60

 74 متوسط 51.00 1.33 2.55 ئي إلى كليتيأفتخر بانتما 85

86 
أجد أن الكلية مقصره في واجباتها نحو 

 العبي كرة اليد
 76 متوسط 50.60 1.07 2.53

 76 متوسط 49.00 1.31 2.45 أعترف بأخطائي مهما كبرت 77

76 
أشعر بالرضا عندما أقضي وقت فرايي 

 في ممارسة كرة اليد
 74 متوسط 48.40 1.39 2.42

 74 متوسط 48.40 1.15 2.42 أشعر باالرتياح في الكلية التي التحق بها ,7
 74 متوسط 48.40 1.31 2.42 أشعر بالرضا على تخصصي الدراسي 72
 78 متوسط 48.00 1.29 2.40 يقدر أساتذتي كفاءتي 86

8 
أتقبل النقد والتوجيه من اآلخرين بروح 

 طيبة
 85 متوسط 47.00 1.15 2.35

 87 منخفل 46.60 1.24 2.33 حتي على أحسن مايرامأشعر أن ص 74

78 
أستمر في اللعبة التي أمارسها حتى ولو 

 كانت متعبا  
 88 منخفل 46.40 1.31 2.32
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المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

األهمية 
 النسبية

 الرتبة المستوى 

6 
أعتقد أنني قادر على حل المشاكل التي 

 تواجهني
 84 منخفل 45.40 1.15 2.27

 86 منخفل 44.40 1.34 2.22 يسر زمالئي أنني معهم في نفح الفريق 8
 86 منخفل 42.60 1.31 2.13 سعى لتحقيق أهدافي في الحياةأ 84

88 
أشارك زمالئي في النشاطات الرياضية 

 التنافسية في الجامعة
 84 منخفل 40.60 1.26 2.03

  متوسط 55.60 0.73 2.78 التوافق النفسي واالجتماعي 
عي كان متوسطا ، إذ التوافق النفسي االجتمامستوى مجال ( أن 6يالحظ من الجدول )    

(، وجاء مستوى فقرات المجال بين منخفل 55.60) بأهمية نسبية( 2,.8بلغ المتوسط الحسابي )
(، وجاءت في الرتبة 8.54–6.86، إذ تراوحت قيم المتوسطات الحسابية بين )متوسط ومرتفع
" بمتوسط  رجمشاركتي في مباريات كرة اليد مع اآلخرين تسبب لي الح ( وهي "7األولى الفقرة )

أشارك  " ( وهي88(، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة )26.5( وبأهمية نسبية )6.86حسابي )
( بأهمية نسبية 8.54بمتوسط حسابي )"  زمالئي في النشاطات الرياضية التنافسية في الجامعة

(65.45.) 
بالجامعات  ( أن درجة امتالك العبين منتخبات كرة اليد6ويتضح من نتائج الجدول رقم )

ويرى الباحث أن ذلك قد يعود إلى أن  ،األردنية للتوافق النفسي االجتماعي جاءت بدرجة متوسطه
وبالتالي قد يكون التوافق النفسي االجتماعي عند العبي الفريق ليح  ،لعبة كرة اليد لعبة جماعية

وأندية  ،ون من فرق أن الالعبين على مستوى الجامعة يأت :منها ،بالمستوى المرتفع لعدة أسبا 
ويتطلب توافقهم النفسي االجتماعي بذل جهود حقيقية من المدربين العاملين معهم إليجاد  ،مختلفة

وفهم نفسية  ،والتوافق ،والذي له دور كبير في تحقيق االنسجام ،سبل تدعيم هذا النول من التوافق
الفريق في الملعب كذلك المشاركة وتفاعله ال يأتي إال من خالل التدريب المستمر لعناصر  ،الزميل

وإشبال  ،في المناسبات االجتماعية ألعضاء الفريق والعمل على مد جسور الصداقة بين الالعبين
والبعد عن  ،والتكي  معها ،وقيم أفراد الفريق ،وتقبله لعادات ،وتقبله لذاته ،الفرد لحاجاته النفسية

 .نافح مع الزمالء في الفريقل التالصراعات االنفعالية التي قد ت هر من خال
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 والذي ينص على : ،لالجابة على التساؤل الثاني من تساؤالت الدراسة ثانيا:
 ما هي درجة امتالك العبين منتخبات كرة اليد بالجامعات األردنية لدافعية االنجاز ؟

والرتبة  ،والمستوى  ،واألهمية النسبية ،تم حسا  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية
 .( يبين ذلك6دافعية اإلنجاز والجدول )مجال لفقرات 

لفقرات مجال واألهمية النسبية والمستوى والرتبة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 5جدول )
 دافعية اإلنجاز مرتبة ترتيبًا تنازلياً 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

األهمية 
 النسبية

 الرتبة مستوى ال

يعجبني الالعب الذي يتدر  لساعات إضافية  8
 لتحسين مستواه 

 7 مرتفع 93.00 0.63 4.65

78 
الفوز في المنافسة يمنحني درجة كبيرة من 

 الرضا
 8 مرتفع 91.40 0.89 4.57

 4 مرتفع 90.60 0.79 4.53 رياضيا  لدي ريبة عالية جدا لكي أكون ناجحا  74
 4 مرتفع 90.60 0.79 4.53 مميزا في رياضتيهدفي هو أن أكون  85
 6 مرتفع 89.40 0.77 4.47 أحاول بكل جهدي أن أكون أفضل العب 72

4 
أستمتع بتحمل أية مهمة والتي يرى بعل 

 الالعبين اآلخرين أنها مهمة صعبة
 4 مرتفع 86.40 0.83 4.32

78 
أستطيع أن أكون هادئا في اللح ات التي 

 , مرتفع 84.00 1.01 4.20 ةتسبق المنافسة مباشر 

لدي استعداد للتدريب طوال العام بدون انقطال  75
 لكي أنجح في رياضتي

 2 مرتفع 82.40 1.11 4.12

 8 مرتفع 79.40 1.01 3.97 أخشى الهزيمة في المنافسة ,

7 
أجد صعوبة في محاولة النوم عقب هزيمتي في 

 75 مرتفع 78.00 1.20 3.90 المنافسات

4 
في األداء أثناء المنافسة  أ رتكب خطعندما أ

ج لبعل الوقت لكي أنسى هذا فأنني أحتا
 أالخط

 77 مرتفع 75.00 1.13 3.75

في بعل األحيان عندما أنهزم في منافسة ف ن  8
 ذلك يضايقني لعدة أيام

 78 مرتفع 74.00 1.17 3.70

77 
ال أجد صعوبة في النوم ليلة اشتراكي في 

 منافسة
 74 متوسط 73.00 1.05 3.65
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 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

األهمية 
 النسبية

 الرتبة مستوى ال

7, 
قبل اشتراكي في المنافسة ال أنشغل في التفكير 

عما يمكن أن يحدت في المنافسة أو عن 
 نتائجها

 76 متوسط 72.40 1.21 3.62

 76 متوسط 70.40 1.00 3.52 أشعر بالتوتر قبل المنافسة الرياضية 74

في األداء ف ن ذلك يرهقني  أعندما ارتكب خط 76
 طوال فترة المنافسات

 76 متوسط 70.40 1.13 3.52

76 
ن أستريح من التدريب في فترة ما بعد أأفضل 

 المنافسة الرسمية
 ,7 متوسط 70.00 1.38 3.50

6 
أحح يالبا بالخوف قبل اشتراكي في 

 72 متوسط 61.00 1.33 3.05 المنافسات مباشرة

الحظ يؤدي إلى الفوز بدرجة أكبر من بذل  2
 الجهد

 78 طمتوس 55.00 1.17 2.75

6 
االمتياز في الرياضة ال يعتبر من أهدافي 

 األساسية
 85 متوسط 48.60 1.36 2.43

  مرتفع 76.80 0.47 3.84 دافعية اإلنجاز 
دافعية اإلنجاز كان مرتفعا، إذ بلغ المتوسط مستوى مجال ( أن 6يالحظ من الجدول )

، إذ ال بين متوسط ومرتفع(، وجاء مستوى فقرات المج4.25,) بأهمية نسبية( 4.26الحسابي )
 ( وهي "8(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )8.64–6.46تراوحت قيم المتوسطات الحسابية بين )

( وبأهمية 6.46" بمتوسط حسابي ) يعجبني الالعب الذي يتدرب لساعات إضافية لتحسين مستواه
ز في الرياضة ال يعتبر من االمتيا " ( وهي6(، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة )84.5نسبية )

 (.62.45( بأهمية نسبية )8.64بمتوسط حسابي )"  أهدافي األساسية
إلى أن امتالك العبي منتخبات كرة اليد بالجامعات األردنية  6، 8ويتضح من نتائج الجدولين 

لدافعية االنجاز جاءت بدرجة مرتفعة ، وفي هذا المجال يرى بعل علماء النفح أن سمة الشخصية 
مجموعة من  ، وهيوهي ذات منشأ داخلي لدى جميع الكائنات البشرية ،شبه ثابتة لدى األفراد
 (.7882جل إشباعها )حسين وشلبي ،أوالنفسية التي  يكافحون من  الحاجات الفسيولوجية

والتحدي بين العبي الفرق المتنافسة  ،والتنافح ،ويرى الباحث أن متطلبات لعبة كرة اليد
وبالتالي تكون دافعية  ،ل جهد من أجل تحقيق الفوز في اللقاءات التي ينافسون فيهاتدفعهم إلى بذ
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نجاز عند افعية اإلفي أثارت د ا  بارز  ا  االنجاز لديهم بالمستوى المرتفع كما يلعب مدر  الفريق دور 
 البعاد تم حسا  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، :الجامعةمتغير ، العبي الفريق

تبعا  لمتغير  ،ودافعية االنجاز عند العبي كرة اليد في الجامعات األردنية التوافق النفسي االجتماعي
 ( يبين النتائج.6، والجدول )الجامعة

لتوافق النفسي االجتماعي وعالقتها بدفع االنجاز ل( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 6الجدول )
 معات األردنيةتبعًا لمتغير الجامعةعند العبي كرة اليد في الجا

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الجامعة المجاالت

 دافعية اإلنجاز

 0.39 3.77 16 الجامعة األردنية
 0.52 3.89 15 جامعة مؤتة

 0.61 3.88 16 جامعة اليرموك
 0.31 3.80 13 جامعة البلقاء

 التوافق النفسي واالجتماعي

 0.57 2.87 16 األردنيةالجامعة 
 0.61 2.39 15 جامعة مؤتة

 0.86 3.13 16 جامعة اليرموك
 0.67 2.69 13 جامعة البلقاء

 ،بعاد التوافق النفسي االجتماعيأ( وجود فروق ظاهرية بين متوسطات 4يالحظ من الجدول )
، ولتحديد الجامعةعا  لمتغير تب ،نجاز عند العبي كرة اليد في الجامعات األردنيةوعالقتها بدافعية اإل

( تم α 0.05≥)فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 (، والجدول )( يبين ذلك:one way ANOVAتطبيق تحليل التباين األحادي )

 لإلجابة على التساؤل الثالث من تساؤالت الدراسة والذي ينص : :ثالثا
ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي االجتماعي بين الجامعات األربعة هل توجد فروق 

 )األردنية ، اليرموك ، مؤتة ، البلقاء (  ؟
 .تحليل التباين األحاديلإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام 
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لجامعات توافق النفسي االجتماعي عند العبي كرة اليد في ال( نتائج تحليل التباين األحادي ل7جدول )
 األردنية تبعًا لمتغير الجامعة

مجموع  مصدر التباين المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة

التوافق النفسي 
 واالجتماعي

 1.46 3 4.37 بين المجموعات
3.05 
 

0.036 
 

 0.48 56 26.74 داخل المجموعات
  59 31.11 الكلي

 ≥ α( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ),في الجدول ) تشير النتائج
بلغت قيمة ف  حيث التوافق النفسي االجتماعي في الجامعة متغير ف ات متوسطات بين( 5.56

دالة إحصائيا ألن قيمة مستوى الداللة كانت  ة( وتعد هذه القيم5.544( وبمستوى داللة )4.56)
 ( 5.56أقل من )

ديد مصادر الفروق )بين الجامعات( في فقد استخدم اختبار شيفيه للمقارنات البعدية حيث ولتح
 يوضح الجدول التالي نتائج هذا االختبار 

( نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتحديد مواقع الفروق في التوافق النفسي االجتماعي 8جدول )
 عا لمتغير الجامعةلدى العبي كرة اليد في الجامعات االردنية تب

 جامعة البلقاء جامعة اليرموك جامعة مؤتة الجامعة المتوسط الحسابي المجال

التوافق النفسي 
 االجتماعي

   الجامعة األردنية 2.87
 

   جامعة مؤتة 2.39
 

  * جامعة اليرموك 3.13
 

   جامعة البلقاء 2.69
 

ى ئية في التوافق النفسي االجتماعي لدلى وجود فروق ذات داللة احصاإتشير نتائج الجدول 
 ،وجامعة مؤتة ،بين العبي كرة اليد في جامعة اليرموك ،ردنيةالعبي كرة اليد في الجامعات األ

داللة هذه الفروق لصالح العبي كرة اليد في جامعة اليرموك الذين  وكانت ،ولصالح جامعة اليرموك
 (4.74ر حيث بلغت هذه القيمة )كان متوسط التوافق النفسي االجتماعي لديهم اكب

ن فريق جامعة قد يعود إلى أ ،وجامعة مؤتة ،ويرى الباحث الى وجود فرق بين جامعة اليرموك
اليرموك من الفرق المنافسة دائما على بطوالت كرة اليد الجامعية ويالبا ما يكونوا في المراكز 

 د توافق النفسي االجتماعي بينهم.وبالتالي قد يكون هذا سببا في وجو  ،المتقدمة بين الجامعات
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 لإلجابة على التساؤل الرابع من تساؤالت الدراسة والذي ينص :: رابعا
نجاز بين الجامعات األربعة )األردنية ، ذات داللة إحصائية في دافعية اإل هل توجد فروق 

 اليرموك ، مؤتة ، البلقاء (  ؟
 .ن األحاديتحليل التبايلإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام 

االنجاز عند العبي كرة اليد  يةفعادل م حسا  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية،ت
 ( يبين النتائج.8تبعا  لمتغير الجامعة ، والجدول ) ،في الجامعات األردنية

ي الجامعات االنجاز عند العبي كرة اليد ف يةفعادل( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 9الجدول )
 تبعًا لمتغير الجامعة األردنية

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الجامعة المجاالت

 دافعية اإلنجاز

 0.39 3.77 16 الجامعة األردنية
 0.52 3.89 15 جامعة مؤتة

 0.61 3.88 16 جامعة اليرموك
 0.31 3.80 13 جامعة البلقاء

وق ظاهرية بين متوسطات دافعية االنجاز عند العبي كرة ( وجود فر 8يالحظ من الجدول )
كانت الفروق بين المتوسطات ذات  إذا ماتبعا  لمتغير الجامعة، ولتحديد  ،اليد في الجامعات األردنية

 one way( تم تطبيق تحليل التباين األحادي )α 0.05≥داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
ANOVA( والجدول ،)يبين ذلك:8 ) 
دافعية االنجاز عند العبي كرة اليد في الجامعات األردنية تبعًا ل( نتائج تحليل التباين األحادي 11جدول )

 لمتغير الجامعة
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المجاالت

دافعية 
 اإلنجاز

 0.06 3 0.18 بين المجموعات
0.27 
 

0.850 
 

داخل 
 المجموعات

12.85 56 0.23 

  59 13.03 الكلي
( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 75تشير النتائج في الجدول )

(α ≤ 5.56 بين متوسطات ف ات متغير الجامعة )حيث بلغت قيمة ف  ،نجازفي مجال دافيعة اإل
ألن قيمة مستوى الداللة  ؛القيمة يير دالة إحصائيا ( وتعد هذه5.265( وبمستوى داللة ),5.8)

  .(5.56أكبر من )
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ويرى الباحث أن سبب ذلك قد يعود بارتفال مستوى االنجاز عند العبي المنتخبات الجامعية 
ن طبيعة اللعبة واإلصرار والتحدي تدفع الالعبين إلى بذل ، إذ إوعدم وجود فروق بينهم ،األربعة

 نجاز لفرق جامعتهم . قيق الفوز، واإلهد مضاع  من أجل تحج
 لإلجابة على التساؤل الخامح من تساؤالت الدراسة والذي ينص:خامسا: 

واالجتماعي لدي  ،هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين دافعية االنجاز والتوافق النفسي
 العبي كرة اليد في الجامعات األردنية؟

 معامل االرتباط ولالجابة على هذا التساؤل تم استخدام 
 نجاز لالعبي كرة اليد في الجامعات األردنيةافق النفسي االجتماعي بدافعية اإل ( عالقة التو 11جدول )

 المجاالت
 دافعية االنجاز

 مستوى الداللة قيمة العالقة
 0.380 0.115 التوافق النفسي االجتماعي

( 5.776فعية االنجاز قد بلغت )يبين الجدول أن قيمة عالقة التوافق النفسي االجتماعي بدا
  .5.56كبر من ؛ ألن قيمة مستوى الداللة كانت أويير دالة إحصائيا ،وهي قيمة ضعيفة

أثر  ،نجازودافعية اإل ،ويرى الباحث أن عدم وجود عالقة دالة بين التوافق النفسي االجتماعي
على  مما يدلمتوسطه  رجةذات دقيمة التوافق النفسي االجتماعي عند فرق الجامعات  تكون  نفي أ

 .  ضع  العالقة االرتباطية بين التوافق النفسي االجتماعي ودافعية االنجاز
 االستنتاجات

التوافق النفسي االجتماعي عند العبي المنتخبات الجامعية األردنية األربعة جاء بدرجة  .7
 متوسطة.

 جاء بدرجة مرتفعة .نجاز عند العبي المنتخبات الجامعية األردنية األربعة دافعية اإل .8
وجود فروق في التوافق النفسي االجتماعي بين جامعة اليرموك وجامعة مؤتة ولصالح جامعة  .4

 اليرموك .
 نجاز .موك ومؤتة والبلقاء في دافعية اإلتساوت الجامعة األردنية والير  .6
 تساوت الجامعة األردنية واليرموك ومؤتة والبلقاء في التوافق النفسي االجتماعي . .6
 نجاز.فق النفسي االجتماعي و دافعية اإلم وجود عالقة بين التواعد .6
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