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ABSTRACT 
    The aim of the research is to build a measure of some of the motivations of the 

players to practice wheelchair basketball, as well as to identify the most important 

motives for wheelchair basketball players, and to identify the differences between the 

motivations of the players to practice wheelchair basketball, and. The researcher 
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adopted the descriptive approach in the survey method and case study. The research 

community was represented by wheelchair basketball players, whose number is (84) 

players, and the scale building sample of (40) players was randomly selected and the 

survey sample numbered (19) players, while the number of the main research sample 

(the application sample) was (25) players, The researcher used the questionnaire, tests 

and measurement as measuring tools, and the measure of the motivations of the 

players to practice wheelchair basketball was prepared, after determining some of its 

dimensions by presenting the special questionnaire to a group of experts and 

specialists, as four dimensions were identified (health and physical motives, and 

social motives. And personal motives, and psychological motives), and the scale 

paragraphs amounted to (28) paragraphs distributed on the four dimensions, and 

alternatives answered according to a triple scale (agree, hesitant, disagree). Treating 

the results by appropriate statistical means. According to the results, the researcher 

concluded several conclusions, the most important of which is that the members of the 

research sample have good grades in the scale of some of the motives of the players to 

practice wheelchair basketball, in addition to the presence of moral differences 

between some of the motives of the players to practice wheelchair basketball, and one 

of the most important recommendations is to emphasize the need for Interest in some 

of the motivations of players to play wheelchair basketball. 

Keywords : (Motives, Basketball, Wheelchairs). 

 (Malone,L. etal.2000,434-449 ) 
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 الىسبت المئوٌت% العذد التفبصٍل ث

 %111 44 يجخًع انبحث انكهٍ 1

 %22.62 11 انعُُت االصخطالعُت 2

 %46.62 41 عُُت اإلعذاد 3

 %21.66 25 عُُت انخطبُك 4

- 

- 

- 
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 الموافمٍه األبعبد ث
غٍر 

 الموافمٍه
 ووع الذاللت المحسوبت2)كب( لٍمت

البعذ 
 المختبر

 √ يعُىٌ 6 1 6 وانصحُت انبذَُت انذوافع 1

 - غُر يعُىٌ 1 6 1 األكبدًَُت انذوافع 2

 √ يعُىٌ 6 1 6 االجخًبعُت انذوافع 3

 √ يعُىٌ 6 1 6 انشخصُت انذوافع 4

 - غُر يعُىٌ 1 6 1 انًهُُت انذوافع 5

 √ يعُىٌ 6 1 6 انذوافع انُفضُت 6

 الموافمون عذد الفمراث الممٍبس
غٍر 

 الموافمون
 2لٍمت)كب(

 المحسوبت
 ووع الذاللت

انضهت  انالعبٍُ نًًبرصت كرة بعط دوافع
 عهً انكراصٍ انًخحركت

 يعُىٌ 6 1 6 24
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( tلٍمت) رلم الفمرة
 المحسوبت

رلم 
 الفمرة

( tلٍمت)
 المحسوبت

رلم 
 الفمرة

( tلٍمت)
 المحسوبت

 (tلٍمت) رلم الفمرة
 المحسوبت

1 3.14 4 3.66 15 3.44 22 4.45 

2 3.61 1 4.11 16 4.52 23 3.65 

3 3.55 11 3.11 16 4.51 24 3.56 

4 3.14 11 4.46 14 3.14 25 4.61 

5 4.32 12 4.51 11 4.41 26 4.34 

6 4.35 13 3.62 21 4.61 26 4.52 

6 4.41 14 3.61 21 3.44 24 3.14 
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( Rلٍمت) رلم الفمرة
 المحسوبت

( Rلٍمت) رلم الفمرة
 المحسوبت

( Rلٍمت) رلم الفمرة
 المحسوبت

( Rلٍمت) رلم الفمرة
 المحسوبت

1 1.31 4 1.44 15 1.36 22 1.44 

2 1.36 1 1.31 16 1.34 23 1.31 

3 1.33 11 1.33 16 1.34 24 1.35 

4 1.31 11 1.44 14 1.36 25 1.36 

5 1.36 12 1.31 11 1.34 26 1.36 

6 1.34 13 1.36 21 1.31 26 1.44 

6 1.35 14 1.36 21 1.36 24 1.34 

 

 

 

 

√

 √
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 معبمل االختالف% االوحراف المعٍبري الوسط الحسببً الذوافع ث

 %4.46 1.31 26.14 وانصحُت انبذَُت انذوافع 1

 %5.16 1.21 24.15 االجخًبعُت انذوافع 2

 %5.11 1.14 23.56 انشخصُت انذوافع 3

 %4.16 1.26 25.34 انُفضُتانذوافع  4

 %4.61 3.54 66.41 انذرجت انكهُت نهًمُبس 5

( Fلٍمت) المربعبث متوسط الحربت درجبث المربعبث مجموع التببٌه مصذر
 المحسوبت

 الذاللت ووع

 يعُىٌ 6.44 1.15 3 21.44 انًجًىعبث بٍُ

 1.41 25 36.12 انًجًىعبث داخم
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 LSD)لٍمت) فرق األوسبط األوسبط الحسببٍت الذوافع
 المحسوبت

 ووع الذاللت

  1.99 24.15 -26.14 االجخًبعُت -وانصحُت* انبذَُت
 

1.34 

 يعُىٌ

 يعُىٌ 3.37 23.56  -26.14 انشخصُت -وانصحُت* انبذَُت

 يعُىٌ 1.56 25.34  -26.14  انُفضُت -وانصحُت* انبذَُت

 يعُىٌ 1.34 23.56- 24.15 انشخصُت -االجخًبعُت* 

 غُر يعُىٌ 1.43- 25.34 - 24.15 انُفضُت -االجخًبعُت

 يعُىٌ 1.41-  25.34-23.56 انُفضُت* -انشخصُت
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 ال ٌصلح ٌصلح األبعبد ث

   وانصحُت انبذَُت انذوافع 1

   األكبدًَُت انذوافع 2

   االجخًبعُت انذوافع 3

   انشخصُت انذوافع 4

   انًهُُت انذوافع 5

   انذوافع انُفضُت 6

   خريأاظبلت أٌ دوافع  6
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 ث االسم التخصص الذلٍك مكبن العمل

 1 صهًُبٌ احًذأ.د.هبشى  كرة انضهت-اخخببراث ولُبس كهُت انخربُت انبذَُت وعهىو انرَبظت-جبيعت انًىصم

 2 أ.د.عبير صعُذ جبصى عهى انُفش انرَبظٍ كهُت انخربُت انبذَُت وعهىو انرَبظت-بببمجبيعت 

 3 حُذر عبذ انرظبأ.د.  عهى انُفش انرَبظٍ كهُت انخربُت انبذَُت وعهىو انرَبظت-جبيعت بببم

 4 أ.د.عبَذ حضٍُ عبذ األيُر كرة انضهت   كهُت انخربُت انبذَُت وعهىو انرَبظت-جبيعت بببم

 5 أ.د.عبذ انىدود انزبُذٌ عهى انُفش انرَبظٍ كهُت انخربُت انبذَُت وعهىو انرَبظت-حكرَججبيعت 

 6 أ.د.ايم عهٍ صهىيٍ كرة صهت-عهى انُفش انرَبظٍ جبيعت بببم كهُت انخربُت انبذَُت وعهىو انرَبظت

 -اخخببراث ولُبس انخربُت انبذَُت وعهىو انرَبظت لضى-انًضخُصرَتجبيعت 

 صهتكرة 

 6 أ.د.عهٍ صًىو انفرطىصٍ

  

  

  

√
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تحتبج  ال تصلح تصلح الفمراث ث البعذ ث
إلى 
 تعذٌل

 الذوافع أواًل
 البذوٍت

 والصحٍت

     .كفبءة أجهزحٍ انىظُفُت ححضٍ يًبرصخٍ نكرة انضهت 1

    انبذَُت. نُبلخٍ يٍ جُذ يضخىي عهًيًبرصخٍ نكرة انضهت ححبفظ  2

    انجُذة. انصحت حكضبٍُ يًبرصخٍ نكرة انضهت 3

    انضهًُت. انصحُت انعبداث خٍ نكرة انضهت حكضبٍُيًبرص 4

    األيراض. يٍ ولبَخٍ فٍ حضهى خٍ نكرة انضهت يًبرص 5

    .انجُذ انمىاو عهً يًبرصخٍ نكرة انضهت حًكٍُُ يٍ انًحبفظت 6

طرق  ويعرفت انرَبظُت اإلصبببث حجُبٍيًبرصخٍ نكرة انضهت  6
 .عالجهب

   

 الذوافع ثبوًٍب
 االجتمبعٍت

    هب.َحى انًجخًع إلفراد اَجببُت حجبهبثاكرة انضهت  نًًبرصت  1

وعاللبث  صذالبث نبُبء انفرصت يًبرصخٍ نكرة انضهت حخُح 2
 .جذَذة

   

خالل  يٍ ببألخرٍَ الخخالغيًبرصخٍ نكرة انضهت  حخُح فرص ا 3
 .انعًهٍ االحخكبن

   

انخًثُم  فٍ انرَبظٍ دورٌ أداءيًبرصخٍ نكرة انضهت   حضهى فٍ  4
 .ويًُز فبعم بشكم االجخًبعٍ

   

    .أفعم اجخًبعٍ يركز نٍ كيًبرصخٍ نكرة انضهت  ححم 5

 العبٍُ ببُئبث يع نخعبيميًبرصخٍ نكرة انضهت حضبعذٍَ فٍ ا 6
 أخري. وثمبفبث

   

    أصرحٍ. أفراد طًىحبث حمكيًبرصخٍ نكرة انضهت  ح 6

الذوافع  ثبلثًب
 الشخصٍت

 

    إلَشبء فرَك كرة صهت خبص بٍ.يًبرصخٍ نكرة انضهت   1

 يٍيٍ خالل  طًىحبحٍ ححمُك يًبرصخٍ نكرة انضهت  حًكٍُُ 2
 إَشبء فرَك كرة صهت.

   

 عهً واالعخًبد انًضؤونُت أححًميًبرصخٍ نكرة انضهت  حًكٍُُ  3
 َفضٍ.

   

    .ألهًُخهب انخبص نخمذَرٌ  يًبرصخٍ نكرة انضهت 4

    .انركىد حبنت َخرجٍُ يٍ كرة انضهت فٍ حخصصٍ 5

    حُبفضُت. أجىاء حجعهٍُ أعُش فٍ  كرة انضهت يًبرصخٍ 6

    انالعبٍُ. يٍ العبٍ كرة انضهت عٍ غُرهى بخًُز نشعىرٌ 6

 الذوافع رابعًب
 الىفسٍت

 

    َفضٍ. عهً االعخًبد حكضبٍُيًبرصخٍ نكرة انضهت   1

    يؤثرة. شخصُت نذٌ نُكىٌيًبرصخٍ نكرة انضهت   2

    عُذٌ. وانخىحر انمهك يظبهر حزَم يًبرصخٍ نكرة انضهت  3

    وانضرور. ببنرظب حشعرٍَيًبرصخٍ نكرة انضهت   4

 جُذة يثم: انجرأة صهىكُت صًبث يًبرصخٍ نكرة انضهت حضكٍُ 5
 وانشجبعت.

   

    .اِخرٍَ احخراو عهً هحصىليًبرصخٍ نكرة انضهت  ن 6

    انُىيُت. انحُبة يشبكم عٍ حبعذٍَيًبرصخٍ نكرة انضهت   6
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√

 ال أوافك متردد موافك الفمراث ث

   √ انجُذة. انصحت حكضبٍُ يًبرصخٍ نكرة انضهت 1

 ال أوافك متردد موافك الفمراث ث

     .كفبءة أجهزحٍ انىظُفُت ححضٍ يًبرصخٍ نكرة انضهت 1

    انبذَُت. نُبلخٍ يٍ جُذ يضخىي انضهت ححبفظ عهًيًبرصخٍ نكرة  2

    انجُذة. انصحت حكضبٍُ يًبرصخٍ نكرة انضهت 3

    انضهًُت. انصحُت انعبداث خٍ نكرة انضهت حكضبٍُيًبرص 4

    األيراض. يٍ ولبَخٍ فٍ حضهى خٍ نكرة انضهت يًبرص 5

    .انجُذ انمىاو عهً يًبرصخٍ نكرة انضهت حًكٍُُ يٍ انًحبفظت 6

طرق  ويعرفت انرَبظُت اإلصبببث يًبرصخٍ نكرة انضهت حجُبٍ 6

 .عالجهب

   

    َحىهب. انًجخًع إلفراد اَجببُت احجبهبثكرة انضهت  نًًبرصت  4

    .وعاللبث جذَذة صذالبث نبُبء انفرصت يًبرصخٍ نكرة انضهت حخُح 1

خالل  يٍ ببألخرٍَ يًبرصخٍ نكرة انضهت  حخُح فرص االخخالغ 11

 .انعًهٍ االحخكبن

   

   انخًثُم  فٍ انرَبظٍ دورٌ يًبرصخٍ نكرة انضهت   حضهى فٍ أداء 11
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 ال أوافك متردد موافك الفمراث ث

 .ويًُز فبعم بشكم االجخًبعٍ

    .أفعم اجخًبعٍ يركز نٍ يًبرصخٍ نكرة انضهت  ححمك 12

 وثمبفبث العبٍُ ببُئبث يع يًبرصخٍ نكرة انضهت حضبعذٍَ فٍ انخعبيم 13

 أخري.

   

    أصرحٍ. طًىحبث أفراد يًبرصخٍ نكرة انضهت  ححمك 14

    يًبرصخٍ نكرة انضهت  إلَشبء فرَك كرة صهت خبص بٍ. 15

إَشبء  يٍيٍ خالل  طًىحبحٍ ححمُك يًبرصخٍ نكرة انضهت  حًكٍُُ 16

 فرَك كرة صهت.

   

    َفضٍ. عهً واالعخًبد انًضؤونُت يًبرصخٍ نكرة انضهت  حًكٍُُ أححًم 16

    ألهًُخهب. انخبص يًبرصخٍ نكرة انضهت  نخمذَرٌ 14

    .انركىد حبنت َخرجٍُ يٍ كرة انضهت فٍ حخصصٍ 11

    حُبفضُت. أجىاء حجعهٍُ أعُش فٍ  يًبرصخٍ كرة انضهت 21

    انالعبٍُ. يٍ العبٍ كرة انضهت عٍ غُرهى بخًُز نشعىرٌ 21

    َفضٍ. عهً االعخًبد يًبرصخٍ نكرة انضهت  حكضبٍُ 22

    يؤثرة. شخصُت نذٌ يًبرصخٍ نكرة انضهت  نُكىٌ 23

    عُذٌ. وانخىحر انمهك يظبهر حزَم يًبرصخٍ نكرة انضهت  24

    وانضرور. ببنرظب يًبرصخٍ نكرة انضهت  حشعرٍَ 25

 جُذة يثم: انجرأة صهىكُت صًبث يًبرصخٍ نكرة انضهت حضكٍُ 26

 وانشجبعت.

   

    .اِخرٍَ احخراو عهً انضهت  نهحصىليًبرصخٍ نكرة  26

    انُىيُت. انحُبة يشبكم عٍ يًبرصخٍ نكرة انضهت  حبعذٍَ 24


