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المناخ األسري وعالقتو بالتوجو الرياضي لالعبي منتخبات جامعة
الموصل لأللعاب الفرقية

أ.د ناظـ شاكر يوسؼ الوتار ـ.ـ انمار عبد الستار إبراىيـ الدباغ

ـ.ـ عمي عبد اإللو يونس

الحيالي
تيدف ىذه الدراسة الى التعرف عمى :

ممخص البحث

مستوى المناخ األسري ،ومستوى التوجو الرياضي لبلعبي منتخبات جامعة الموصؿ

لؤللعاب الفرقية ،فضبل عف التعرؼ عمى عبلقة المناخ األسري بالتوجو الرياضي لبلعبي

منتخبات جامعة الموصؿ لؤللعاب الفرقية.
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 وتكونت،استخدـ الباحثوف المنيج الوصفي باألسموب أالرتباطي لمبلءمتو لطبيعة البحث

-2011( عينة البحث مف العبي منتخبات جامعة الموصؿ لؤللعاب الفرقية لمعاـ الدراسي
 وقد تـ جمع البيانات باستخداـ مقياسي المناخ األسري،ُ) العبا64( ) والبالغ عددىـ2012
، وتـ معالجة البيانات التي حصؿ عمييا الباحثوف باستخداـ (النسبة المئوية،والتوجو الرياضي

) لعينة واحدة ) واستنتجt( اختبار،، معامؿ االرتباط البسيط، االنحراؼ المعياري،الوسط الحسابي

:الباحثوف ما يأتي

.  يمتمؾ أفراد عينة البحث مستويات جيدة في المناخ األسري والتوجو الرياضي.  يوجد عبلقة معنوية بيف المناخ األسري والتوجو الرياضيFamily Climate and its relationship with sport orientation pattern for Mosul
University Teams Players of Collective Games
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ABSTRACT

This study aims to identify:
Level of Family Climate and sport orientation pattern for Mosul University
teams players of collective games, as well as to identify the relationship of Family
Climate with sport orientation pattern for Mosul University teams players of
collective games.
The researchers used the descriptive method with correlated style for its
relevance to the nature of the research, and the research sample consisted from
Mosul University teams players of collective games for academic year (20112012) who are (64) player. The data were collected using Family Climate and
sport orientation pattern measurements, and the data obtained by the
researchers was treated using (percentage, arithmetic mean, standard deviation,
simple correlation coefficient and t-test for single sample) and The researchers
concluded the following:
- Members of the research sample has good levels of Family Climate and sport
orientation pattern
- There is significant relationship for Family Climate with sport orientation pattern
: التعريف بالبحث-1
: المقدمة وأىمية البحث1-1

لقد حفمت العبلقات األسرية بالكثير مف اىتماـ الباحثيف والدارسيف وتنوعت أىداؼ تمؾ

الدراسات حيث تناولت في المقاـ األوؿ أىمية وجود العبلقات الدافئة الصحيحة وضرورتيا في
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نمو شخصية أفراد األسرة ،وتناولت اثر تمؾ العبلقات عمى كؿ مظير مف مظاىر النمو النفسي
لمفرد وطبيعة العبلقة داخؿ مراحؿ النمو المختمفة والعوامؿ االيجابية والسمبية ،حيث تؤدي األسرة

الدور المؤثر في دفع وتحفيز األبناء لممشاركة في األلعاب الرياضة.

ويشير(ىرمز ويوسؼ )1988،إلى إف الفرد يتأثر بالجو السائد في أسرتو ،فينمو ويتطور

في إطار مجتمػع يعػده لممجتمػع العػاـ الػذي سػيتفاعؿ معػو فػي حياتػو ،فالمنػاخ األسػري يمعػب دو اًر

ميماً في باكورة حياة الفرد ،ومػا ستبصػر إليػو تمػؾ الشخصػية ،فالشخصػية السػوية ال تنشػأ إال فػي
جػػو تشػػيع فيػػو الثقػػة والوفػػاء والحػػب ولػػذلؾ يتحػػدد نمػػط ىػػذه الشخصػػية واتجاىاتيػػا نحػػو اآلخ ػريف
ونحو األشػياء والحيػاة نتيجػة لنػوع عبلقػات الفػرد بوالديػو وأخوتػو واآلخػريف الػذيف يشػاركونو السػكف

فػػي األس ػرة مػػف األقػػارب(ىرمز ويوسػػؼ ،) 1988،724،واف األس ػرة ىػػي المسػػؤولة عمػػى توجيػػو
أبناءىػػا إلػػى ممارسػػة الرياضػػة التػػي يرغبونيػػا ،واف الفػػرد يسػػتطيع مػػف خػػبلؿ عبلقات ػو مػػع أس ػرتو
وتفاعمو معيـ مف تعديؿ مدركاتو واتجاىاتو ،الف التوجو الرياضي بات شػي البػد مػف االىتمػاـ بػو
لتحقيؽ اىدافيـ التي يتناسب مع قدراتيـ البدنيػة والمياريػة ،وىػذا مػا يػؤدي إلػى مسػاعدة الرياضػي

عمػى التركيػػز فػػي تحسػػيف أدائيػـ ومواجيػػة اإلحبػػاط لمتغمػػب عمػى المنػػافس فػػي المحافػػؿ الرياضػػية،
ومػػف خػػبلؿ ذلػػؾ يسػػتطيع توجيػػو أداءىػػـ الوجيػػة الصػػحيحة وتعػػديؿ سػػموكيـ حينمػػا يتطمػػب األمػػر

ويحسػػف مػػف إنجا ازتػػو األدائيػػة
ذلػػؾ ،بػػؿ أكثػػر مػػف ذلػػؾ بإمكػػاف جعمػػو يرغػػب فػػي الرياضػػة بدافعيػػة ُ
وتكمػػف أىميػػة البحػػث فػػي التعػػرؼ عمػػى العبلقػػة بػػيف المنػػاخ األسػػري والتوجػػو الرياضػػي لبلعبػػي

منتخبات جامعة الموصؿ لؤللعاب الفرقية.

2-1مشكمة البحث:

لق ػػد تمم ػػس الب ػػاحثوف مش ػػكمة البح ػػث الح ػػالي م ػػف خ ػػبلؿ مػ ػراجعتيـ لؤلدبي ػػات والد ارس ػػات
السابقة التي تناولت ىذا الموضوع  ،وقد وجد الباحثوف إف ىناؾ بعض المتغيػرات لػـ يػتـ د ارسػتيا

فػػي المجػػاؿ الرياضػػي ومنيػػا المنػػاخ األسػػري  ،دوف األخػػذ بنظػػر االعتبػػار أىميػػة ىػػذا متغيػػر بحػػد
ذات ػػو ،الف ىن ػػاؾ بع ػػض البلعب ػػيف يمارس ػػوف الرياض ػػات الت ػػي ال يرغب ػػوف ف ػػي ممارس ػػتيا ويكون ػػوا
ممزميف عمييا مف قبؿ أسرىـ وخاصةً إذا كاف األب أو أي فرد مف أفراد أالسرى يمارسوف رياضػة

معينة فيكوف توجيو أبناءىـ نحو نفس المسار ،وعميو تكػوف األسػرة قػد ارتكبػت خطػاً بحػؽ أبناءىػا

ع ػػف طري ػػؽ ك ػػبح رغب ػػاتيـ ومي ػػوليـ ف ػػي اختي ػػار خصوص ػػية الفعالي ػػة المناس ػػبة الت ػػي يرغب ػػوف بي ػػا

أبناءىـ ،حيث نبلحظ ىؤالء األبناء ال يستمروف في ممارسة ىذه الفعالية الرياضية والوصوؿ إلػى
القمػػة فػػي االنجػػاز ،بينمػػا ىنػػاؾ اسػػر تػػدعـ وتشػػجع أبناءىػػا نحػػو الفعاليػػة الت ػي يرغبونيػػا ويحققػػف

رغبػػات أبنػػاءىـ وأحبلميػػـ مػػف اجػػؿ الوص ػوؿ إلػػى الشػػيرة فػػي ممارسػػة ىػػذه الفعاليػػة ،وقػػد وضػػع
الباحثوف التساؤؿ الذي ىو بحاجة لئلجابة لتحديد مشكمة بحثيـ وكما يأتي :ما ىي عبلقة المنػاخ

األسػػري بالتوج ػػو الرياض ػػي لبلعب ػػي منتخب ػػات جامعػػة الموص ػػؿ لؤللع ػػاب الفرقي ػػة ،وى ػػي كمحاولػ ػة
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عمميػػة مػػف الب ػػاحثوف لمتوصػػؿ إل ػػى الحقػػائؽ العممي ػػة التػػي تض ػػيؼ لؤلسػػر والق ػػائميف فػػي المج ػػاؿ
الرياضي بتوجيو األفراد إلى المسار الصحيح باختيارىـ الفعالية الرياضية ،الف ىذا المسار يجعمنا

نمتمس أفراد رياضييف يحققوف النجاحات واالنجازات والتفوؽ واالستمرار في مسيرتيـ الرياضية.

 3-1أىداف البحث:

 التعرؼ الى مستوى المناخ األسري لبلعبي منتخبات جامعة الموصؿ لؤللعاب الفرقية . -التعرؼ الى مستوى التوجو الرياضي لبلعبي منتخبات جامعة الموصؿ لؤللعاب الفرقية

 -التع ػػرؼ ال ػػى المن ػػاخ األس ػػري وعبلقت ػػو بالتوج ػػو الرياض ػػي لبلعب ػػي منتخب ػػات جامع ػػة الموص ػػؿ

لؤللعاب الفرقية

 4 -1فرضية البحث:
 توجد عبلقة ذات داللة معنوية بيف المناخ األسري والتوجػو الرياضػي لبلعبػي منتخبػات جامعػةالموصؿ لؤللعاب الفرقية .

 5 -1مجاالت البحث:

 1-5-1المجال البشري :العبو منتخبات جامعة الموصؿ لؤللعاب الفرقية.

 2-5-1المجال ألزماني  :مف ( ) 2012 /3 /12إلى (.) 2012 / 3 /28

 3-5-1المجال المكاني  :ممعب جامعة الموصؿ وقاعة االلعاب الفرقية ،كمية التربية
الرياضية ،جامعة الموصؿ.

 6 -1تحديد المصطمحات:

 المناخ األسري :يعرؼ بأنو "الشكؿ العاـ الذي يطمؽ عمى األسرة ،ويشمؿ جميع جوانب الحياةاألسرية مف أساليب المعاممة الوالدية وطريقة إشباع الحاجات سواء األولية أو الثانوية وتوزيع

المسؤوليات تبعا لدور كؿ فرد في األسرة والتي يكوف ليا انعكاس أو تأثير عمى دوافعيـ

وسموكيـ( ".خميؿ ،) 486 ،2006 ،ويعرفو الباحثون اجرائياَ :ىي الدرجة التي يحصؿ عمييا
البلعب عند االستجابة عمى مقياس المناخ األسري.

 التوجو الرياضي :عرفو (عالوي " )1998 ،ىو الرغبة في التنافس والسعي لمنجاح فيالمنافسة"(عبلوي ،) 292، 1998،ويعرفو الباحثون اجرائياَ:ىي الدرجة التي يحصؿ عمييا
البلعب(المفحوص) مف خبلؿ االستجابة عمى مقياس التوجو الرياضي.

 -2اإلطار النظري والدراسات السابقة :
 1-2االطار النظري:

 1-1-2مفيوم المناخ األسري:
إف االىتماـ بالعبلقات والتفاعبلت بيف أعضاء األسرة أصبحت ضرورية في حياتنا

اليومية لما ليا دور مؤثر وفعاؿ في شخصية الفرد والتي تنعكس عميو خارج نطاؽ األسرة،
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ليكونوا قادريف عمى تنمية قدراتيـ الرياضية التي قد تجعؿ منيـ أفرادا نافعيف ألنفسيـ ولمجتمعيـ

الرياضي ،اذ يشير(الحسف " )2005 ،إف األسرة مف خبلؿ عمميات التنشئة االجتماعية تستطيع
تكويف الموافؽ االيجابية عند أبنائيا إزاء الرياضة وأنشطتيا الترويحية االيجابية أو تستطيع تكويف

المواقؼ السمبية عندىـ ،وتمؾ المواقؼ التي تجعميـ بعديف كؿ البعد عف الرياضة ومؤسساتيا
وفعالياتيا اإلنسانية والتقويمية واإلبداعية غير إف األسرة ميما تكف فعميتيا االجتماعية والمينية

ىي مرآة لممجتمع الذي تعيش فيو وتتفاعؿ معو ،فإذا كاف المجتمع يقوـ الرياضة وفعالياتيا

وينظر ليا نظرة مميئة باالحتراـ والتقدير تعتبر أسرة مثالية"(الحسف ،)107 ،2005،فاألسرة

تعتبر مركز العبلقات األولى ونقطة اإلنجاز عمى أساس تفسير نجاح أو فشؿ سموؾ اإلنجاز في
ضوء مدى تحقيؽ ىذه التوجيات ،فسموؾ اإلنجاز الذي يعد بمثابة نجاح بالنسبة لفرد يمكف أف

يعد بمثابة فشؿ لفرد آخر(عبلوي )288 ، 1998 ،وقد ذكر(المنشاوي )2008 ،إف المناخ
األسري ىو األسموب التربوي الذي ينتيجو اآلباء في تربية أبنائيـ ،والذي قد يشجع األبناء عمى

االستقبللية في التفكير واتباع أسموب التفاىـ والحوار بيف األسرة الواحدة ،واشعار األبناء باألمف
واالطمئناف وحرية االختيار وزرع الثقة وتنمية حب االستطبلع والقدرة عمى االبتكار ،وقد يعمؿ

عمى

كبت

الحريات

وعدـ

الثقة،

وأتباع

أسموب

التسمط

اإلجبار(.

http://

) www.minshawi.com minshawi

وتعد األسرة العمود الفقري في تشكيؿ المبلمح الرئيسة واألساسية ،لمفرد وما سيكوف

عميو مستقببل ،فمكي يكوف ىؤالء األفراد متميزيف يجب إف تتفيـ أسرىـ حاجاتيـ وتفردىـ عف
غيرىـ واف تكوف ليـ عبلقات جيدة معيـ ،فاألسرة الناجحة واتجاىات الوالديف ىي التي تشجع

ميوؿ واىتمامات أبناءىا ،وتمنحو حرية التعبير ،وتشكؿ شخصيتيـ(الحويجي)3 ،2005 ،
ويشير العديد مف الفبلسفة والمنظريف إلى أىمية المناخ األسري في حياة البشر عموماً ،فقد أشار
إلى أىمية العبلقات االجتماعية مف خبلؿ تأكيده عمى إف األسرة ليست مجرد مجموعة مف
األفراد ،بؿ ىي مجموعة مف األفراد تنظميـ عبلقات اجتماعية مستقمة إلى حد بعيد(.عبد

ا )14 ،2001،

 2-1-2التوجو الرياضي:
٠ؼذ إٌّٛرج اٌز ٞلبِذ د٠بٔبخً( )GILL ,1986ثزصّ ّٗ١ثّثبثخ ّٔٛرج ٔٛػِ ٟزخصص

ٌزٛخٙبد اإلٔدبص اٌش٠بظٚ ٟاٌز٠ ٞزٕبعت رطج١مٗ ف ٟاٌّدبي اٌش٠بظٚ ٟلذ أػذد ِم١بعب ٔٛػ١ب
ٌم١بط ٘زا إٌّٛرج رسذ ػٕٛاْ "ِم١بط اٌزٛخٗ اٌش٠بظ. "ٟ
ويتضمف ىذا النموذج ثبلثة أبعاد ىي :

 -التنافسية  :أي الرغبة في التنافس والسعي لمنجاح في المنافسة .
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 توجو الفوز  :ىذا التوجو يرتبط بمحاولة الرياضي االشتراؾ في المنافسة الرياضية بيدؼ الفوزبالميداليات أو البطوالت والتغمب عمى منافسيو ومحاولة مقارنة مستواه بمستوى اآلخريف وتجنب

اليزيمة بقدر اإلمكاف ويشعر بالفخر والزىو عند الفوز إلدراكو بقدراتو العالية ولكنو يحزف عندما
ييزـ إلدراكو بأنو يمتمؾ قدرات منخفضة أي كأف توجو الفوز يرتبط بمفاىيـ كؿ مف الفوز واليزيمة
وىما نتائج مطمقة بغض النظر عف الظروؼ المرتبطة بكؿ منيما وعف أسبابيما وعوامميما أو

بغض النظر عف نتيجة الجيد الذي بذلو البلعب ومستوى قدراتو .
 رىخه اٌهذف ٘ :زا اٌزٛخٗ ٠شرجػ ثّسبٌٚخ اٌش٠بظ ٟاالشزشان ف ٟإٌّبفغخ ٚاظؼب ٔصت ػ ٕٗ١فِٟسبٌٚخ رط٠ٛش ِغزٛاٖ ٚرسغ ٕٗ١ػٓ األداء اٌغبثك ٌٗ ٚثزي ألص ٝخٙذ ِّىٓ ف ٟاألداء ٚئظٙبس
اوجش لذس ِّىٓ ِٓ لذسارٗ  ،د ْٚأْ ٠شرجػ رٌه ثّمبسٔخ ِغزٛاٖ ثّغز ٜٛا٢خشٌٚ ٓ٠ىٓ ثٙذف
ِسبٌٚخ رط٠ٛش ٚرسغِ ٓ١غزٛاٖ ف ٟظٛء ِغز٠ٛبرٗ اٌغبثمخ ٚثبٌزبٌ ٟشؼٛسٖ ثبٌٕدبذ ف ٟزبٌخ رسم١ك
رٌه ٚشؼٛسٖ ثبٌفشً ػٕذ ػذَ رسم١ك ٘ذفٗ ثغط إٌظش ػٓ فٛصٖ أ٘ ٚضّ٠زٗ ف ٟإٌّبفغخ .
ٚف ٟظٛء رٌه أشبس ثؼط اٌجبزث ٓ١ف ٟػٍُ إٌفظ اٌش٠بظ ٟئٌ ٝأٗ ٠فعً أْ ٠زجٕٝ
اٌش٠بظ( ٟرٛخٗ اٌٙذف) اٌز٠ ٞشوض ػٍِ ٝمبسٔخ أداء اٌالػت ثّغزٛاٖ اٌزار ٟثذال ِٓ ِمبسٔخ
ِغزٛاٖ ثّغز ٜٛأداء إٌّبفغ ٓ١الْ رٌه لذ ٠إد ٞئٌ ٝثزي اٌّض٠ذ ِٓ اٌدٙذ فِٛ ٟاخٙخ اٌفشً ،
ِٚسبٌٚخ اٌّثبثشح ػٍ ٝرط٠ٛش األداء ٔس ٛاألفعً  ٛ٘ٚاألِش اٌز٠ ٞغبػذ اٌش٠بظ ٟػٍ ٝاٌزشو١ض
ف ٟرسغ ٓ١أدائٗ  ،وّب أْ رٌه لذ ٠غبػذ اٌش٠بظ ٟفِٛ ٟاخٙخ اإلزجبغ ٚاالفزمبس ٌٍذافؼ١خ ػٕذِب
٠زفٛق ِٕبفغٗ ػٍ ٗ١أ ٚػٕذِب ٠ى ْٛإٌّبفظ أفعً لذسح الْ ِغز ٜٛإٌّبفظ ِٓ األِٛس اٌز ٟال
٠غزط١غ اٌالػت اٌزسىُ ثٙب ٔ ِٓٚ ،بز١خ أخش ٜفبْ اٌالػت اٌز٠ ٞزّ١ض ثزٛخٗ اٌٙذف ٠خزبس أ٘ذافب
ٚالؼ١خ رزٕبعت ِغ ِغزٛاٖ اٌسبٌ(.ٟػال)295 ، 1991 ، ٞٚ
 2-2الدراسات السابقة:

 1-2-2دراسة البدراني ،فاطمة محمد صالح ( )2119

(المناخ األسري لدى طمبة جامعة الموصل)

ييػػدؼ البحػػث إلػػى قيػػاس درجػػة المنػػاخ األسػػري لػػدى طمبػػة الجامعػػة ،واسػػتخدمت الباحثػػة

الم ػػنيج الوص ػػفي ،وبمغ ػػت عين ػػة البح ػػث( )253طالب ػػا وطالب ػػة( )136م ػػف اإلن ػػاث و( )117م ػػف
الذكور تػـ اختيػارىـ بالطريقػة العشػوائية البسػيطة مػف مجتمػع البحػث ،واسػتخدمت الباحثػة الوسػائؿ

اإلحصائية( اختبار( )tلعينتيف مستقمتيف واختبار( (tلعينة واحػدة ومعامػؿ ارتبػاط بيرسػوف ومعامػؿ
ارتباط بوينت بايسػي

االختبػار الخػاص بمعامػؿ االرتبػاط ) ،وأوصػت الباحثػة الػى اف ينبغػي مػف

مؤسسات المجتمع التربوية والتعميمية واإلعبلمية واإلسياـ في بناء األسرة والتخطػيط لفػتح مكاتػب

استشارات أسرية باإلحياء تمحؽ بالمؤسسات التعميمية أو المساجد لتقديـ التوجيو والنصح واإلرشاد
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لآلباء واألبناء وكذلؾ إف تساعد األسرة أبناءىا عمى الدراسة وعدـ إجيادىـ في العمؿ الذي يؤدي

إلى زيادة اإلجياد النفسي لدييـ وقد يوثر سمبيا عمى تحصيميـ الدراسي.
 2-2-2دراسة الحمداني ،ثامر محمود ()2117

( النماذج المعرفية واالجتماعية لدافعية االنجاز الرياضي لدى العبي كرة القدم )
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى الفػػروؽ فػػي النمػػوذج التوجػػو الرياضػػي بػػيف فػػرؽ أنديػػة

النخبة مف جية وبيف المستوى األوؿ والثاني مف جية أخػرى ،واسػتخدـ الباحػث المػنيج الوصػفي،
وقػػد اشػػتممت عينػػة البحػػث مػػف ( )436العبػاً يمثمػػوف أنديػػة الدرجػػة الممتػػازة بكػرة القػػدـ فػػي العػراؽ

موزعيف عمى ( )36نادياً كروياً وقد تطمب البحػث اسػتخداـ مقيػاس التوجػو الرياضػي (لػدايانا جيػؿ

 ،)1993واسػػتخدـ الباحػػث الوسػػائؿ اإلحصػػائية ( النسػػبة المئويػػة ،الوسػػط الحسػػابي ،واالنح ػراؼ
المعيػػاري ،معامػػؿ االرتبػػاط البسيط(بيرسػػوف) ،اختبػػار ( )tلداللػػة الفػػروؽ بػػيف المتوسػػطات ،تحميػػؿ
التبايف ،اختبار دنكف) ،وقد استنتج الباحػث اف ىنػاؾ تػأثير لنمػوذج التوجػو الرياضػي لػدى العبػي
أندية النخبة بكرة القدـ عندما تتبايف مستويات االنجاز ولصالح المستوى األوؿ (األعمى).

 -3إجراءات البحث:

 1-3منيج البحث :استخدـ الباحثوف المنيج الوصفي باألسموب اإلرتباطي لمبلءمتو لطبيعة
البحث

 2-3مجتمع البحث وعينتو :ت ّكوف مجتمع البحث مف العبي منتخبات جامعة الموصؿ

باأللعاب الفرقية وىي(كرة القدـ ،كرة السمة ،الكرة الطائرة ،كرة القدـ لمصاالت ،كرة اليد) لمعاـ

الدراسي  2012/2011والبالغ عددىـ ( )68العبا ،أما عينة البحث فقد تكونت مف ( )64العبا
يمثموف نسبة ( )%94.11مف مجتمع البحث األصمي ،وتـ استبعاد ( )4العبيف لمشاركتيـ
ضمف التجربة االستطبلعية ،والجدوؿ ( )1يبيف بعض المعمومات عف أفراد عينة البحث.
اجلدولّ(ّ )1
وينيّجمًؿعّاليَثّوعقـًهّوالالعينيّادلًِيعدونّونِيفمّادلىووة ّ
الفعالية

العدد

المستبعدين

النسبة المئوية

كرة القدم ()Soccer

16

2

%88.88

كرة السمة

11

2

%83.33

الكرة الطائرة

12

ــــــ

%111

كرة القدم لمصاالت

12

ــــــ

%111

كرة اليد

14

ــــــ

%111

المجموع

64

%94.11
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 3-3وسائل جمع البيانات:
نظ ار لشمولية الدراسة عمى قياس المناخ األسري والتوجو الرياضي فقد تطمب استخداـ

االستبياف كوسيمة لجمع البيانات.

 1-3-3مقياس المناخ األسري (وصف المقياس):
استخدـ الباحثوف مقياس المناخ األسري (الممحؽ  )1الذي أعده (البدراني ،)2009،وقد

احتوى المقياس عمى( )52فقرة وكانت اإلجابة عمى فقرات المقياس مف خبلؿ خمسة بدائؿ
(دائماً ،غالباً ،احياناً ،ناد اًر ،ابداً) ويتـ تصحيح المقياس مف خبلؿ استخداـ خمسة بدائؿ لمفقرات
( )

االيجابية والسمبية

إذ تعطى أوزاف الدرجات لمبدائؿ (دائماً ،غالباً ،احياناً ،ناد اًر ،ابداً)5( ،

 )1،2،3،4،عمى التوالي اذا كانت باالتجاه االيجابي ،وتعطى اوزاف الدرجات()5،4،3،2،1
عمى التوالي اذا كانت باالتجاه السمبي وبذلؾ كانت أعمى درجة لممقياس ككؿ ىي ( )260أما

اقؿ درجة فيي ( )52في حيف تبمغ قيمة المتوسط الفرضي (( .)156البدراني)104 ،2009 ،
 2-3-3مقياس التوجو الرياضي (وصف المقياس):

استخدـ الباحثوف مقياس التوجو الرياضي (الممحؽ  )2الذي وضعو في األصؿ ديانا

جؿ(  )1993 Gill,وقاـ (محمد حسف عبلوي) بتعديؿ العديد مف عباراتو لتناسب التطبيؽ في
البيئة المصرية وقد احتوى المقياس في األصؿ عمى ( )25فقرة ،في حيف قاـ (الحمداني،

 )2007باختصار المقياس وتعديمو عمى البيئة العراقية ،فبعد إجراء بعض التطبيقات األولية

لممقياس وبناءاً عمى اراء الخبراء تـ حذؼ ثبلث فقرات منو وبذلؾ أصبح المقياس يتكوف مف

( )22فقرة جميعيا ايجابية ويقيس ىذا المقياس ثبلثة أبعاد ىي (توجو التنافسية ،توجو الفوز،

توجو اليدؼ) وبواقع ( )5 ،5 ،12فقرات لكؿ محور عمى التوالي فضبلً عف الدرجة الكمية
لممقياس التي تشير إلى توجو الفرد نحو الرياضة ،وكانت اإلجابة عمى فقرات المقياس مف خبلؿ

خمسة بدائؿ (بدرجة كبيرة جداً ،بدرجة كبيرة ،بدرجة متوسطة ،بدرجة قميمة ،بدرجة قميمة جداً)
ويتـ تصحيح المقياس مف خبلؿ استخداـ خمسة بدائؿ لمفقرات إذ تعطى أوزاف الدرجات لمبدائؿ

(بدرجة كبيرة جداً ،بدرجة كبيرة  ،بدرجة متوسطة ،بدرجة قميمة ،بدرجة قميمة جداً)،3 ،4 ،5( ،
 )1 ،2عمى التوالي لجميع الفقرات ،إذ كانت أعمى درجة لممقياس ككؿ ىي ( )110أما اقؿ

درجة فيي ( ،)22في حيف تبمغ قيمة المتوسط الفرضي (( ،)66الحمداني.)69-68 ،2007 ،
والجدوؿ ( )2يبيف أبعاد المقياس وفقرات كؿ محور.
اجلدولذ()2ذ ذ
وبنيذحماورذمؼقاسذالتوجهذالرواضيذوفؼراتذكلذحمور ذ



الفقرات ذات االرقاـ ( )38 ،32 ،28 ،27 ،19 ،10ىي فقرات سمبية وباقي الفقرات جميعيا ايجابية.
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ت

محاور المقياس

1

بعد توجو التنافسية

الفقرات
(،15 ،13 ،11 ،9 ،7 ،5 ،3 ،1
)25 ،21 ،19 ،17

المجموع
12

2

بعد توجو الفوز

()22 ،14 ،11 ،6 ،2

5

3

بعد توجو اليدف

()21 ،16 ،12 ،8 ،4

5

المجموع الكمي

 22فقرة

 4-3المعامالت العممية لمقياس المناخ األسري والتوجو الرياضي:
 1-4-3الصدق:

" يعد االختبار صادقا إذا تـ عرضو عمى عدد مف الخبراء وذو االختصاص في المجاؿ

الذي يقيسو االختبار وحكموا بأنو يقيس ما وضع لقياسو بكفاءة " (الزيود وعمياف ،1998 ،
 )184ولمحصوؿ عمى صدؽ مقياسي المناخ األسري والتوجو الرياضي تـ عرضيما عمى

مجموعة مف الخبراء والمختصيف(*) وبعد جمع استمارات االستبياف وتفريغيا تبيف وجود نسبة
اتفاؽ ( )%100وبيذا اإلجراء

تـ التأكد مف صدؽ المقياسيف المستخدميف في البحث الحالي.

 2-4-3الثبات:

اعتمد الباحثوف طريقة إعادة االختبار ( )Retest Methodإليجاد ثبات المقياس ،اذ تـ

تطبيؽ المقياسيف مرتيف عمى عينة مؤلفة مف عشرة طبلب مف كمية التربية الرياضية تـ اختيارىـ
بصورة عشوائية ،بينيما فاصؿ زمني قدره أسبوعاف وبعد جمع استمارات المقياس تمت معالجتيا
إحصائيا باستخداـ معامؿ االرتباط البسيط (بيرسوف) بيف درجات التطبيؽ األوؿ والثاني فبمغت

قيمة معامؿ الثبات لمقياس المناخ االسري ( )0.82اما التوجو الرياضي فبمغ معامؿ ثبات

المقياس ( )0,85وىو ثبات عالي يمكف اعتماده في تطبيؽ األداة ،وبغية االطبلع عمى فقرات

المقياسيف ينظر الممحؽ ( )1و ()2
 5-3التجربة االستطالعية -:

لموقوؼ عمى السمبيات التي ستواجو الباحثوف ومف اجؿ تفادييا في التجربة الرئيسية ،تـ
تنفيذ التجربة االستطبلعية  2012/2/10عمى عينة مكونة مف( )4العبيف مف مجتمع البحث

األصمي ،والذيف تـ استبعادىـ مف التجربة الرئيسية.







ا. َ .د صهُش َسًُ ِسّذ ػٍٍ _ ػٍُ إٌفظ اٌشَبظٍ _ خبِؼخ اٌّىصً ,وٍُخ اٌزشثُخ اٌشَبظُخ.
ا. َ .د ِؤَذ ػجذ اٌشصاق زغى _ ػٍُ إٌفظ اٌشَبظٍ _ خبِؼخ اٌّىصً ,وٍُخ اٌزشثُخ اٌشَبظُخ.
َ.د ِسّذ راوش – اداسح ورٕظُُ -خبِؼخ اٌّىصً – ِذَشَخ اٌزشثُخ اٌشَبظُخ واٌفُٕخ.
َ .وٌُذ رٔىْ َىٔظ _ ػٍُ إٌفظ اٌشَبظٍ _ خبِؼخ اٌّىصً ِ ,ذَشَخ اٌزشثُخ اٌشَبظُخ واٌفُٕخ.
َِ َ .سّذ خبٌذ ِسّذ  -ػٍُ إٌفظ اٌشَبظٍ _ خبِؼخ اٌّىصً ِ ,ذَشَخ اٌزشثُخ اٌشَبظُخ واٌفُٕخ.
َِ َ.سّذ خُش اٌذَٓ صبٌر -ػٍُ إٌفظ اٌشَبظٍ _ خبِؼخ اٌّىصً ِ ,ذَشَخ اٌزشثُخ اٌشَبظُخ واٌفُٕخ.
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وكاف اليدؼ مف الدراسة ما يأتي :

 مدى تفيـ ووضوح واستيعاب البلعبيف لمفردات فقرات المقياسيف. -معوقات العمؿ التي تواجو الباحثوف.

 اإلجابة عف االستفسارات والتساؤالت اف وجدت واحتساب زمف اإلجابة عمى المقياسيف.وقد أظيرت نتيجة التجربة أنو ال يوجد أي غموض في الفقرات أو استفسار حوؿ فقرات

المقياس وقد بمغ معدؿ الوقت المحدد ( )25-21دقيقة لئلجابة عمى فقرات المقياسيف.
 6-3تطبيق النيائي لممقياسين:

بعد استكماؿ المستمزمات العممية المطموبة كافة إلعداد وتييئة مقياسي المناخ االسري
والتوجو الرياضي تـ تطبيقو عمى أفراد عينة بتاريخ 2012 / 3 /12

 7-3الوسائل اإلحصائية :استخدـ الباحثوف الوسائؿ اإلحصائية اآلتية:
 الوسط الحسابي. -االنحراؼ المعياري.

 -قانوف النسبة المئوية.

 معامؿ االرتباط البسيط . -اختبار (ت) لعينة واحدة.

وقد تـ معالجة البيانات باستخداـ البرنامج اإلحصائي المعروؼ بػ(الحقيبة اإلحصائية

لمعموـ االجتماعية) والذي يرمز لو باختصار ()SPSS

 -4عرض وتحميؿ النتائج

 1-4اليدف األول :التعرؼ الى مستوى المناخ األسري لبلعبي منتخبات جامعة الموصؿ
باأللعاب الفرقية.
اجلدولذ()3ذ ذ
وبنيذاألوداطذاحلدابقةذواالحنرافاتذادلعقاروةذوققمذادلتودطذالػرضيذو()tذاحملتدبةذدلؼقاسذادلـاخذاألدري ذ
المتغير

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الفرضي

قيمة()t

المناخ األسري

169,25

31,95

156

3,31

*معنوي عند نسبة خطا ( )0,05وأماـ درجة حرية ( )63قيمة ( )tالجدولية =()2
مف خبلؿ مبلحظاتنا لمجدوؿ ( )3تبيف لنا األتي -:

إف المتوسػػط الحسػػابي لممنػػاخ األسػػري قػػد بمػػغ ( )169,25وبػػانحراؼ معيػػاري ()31,95

وعنػػد مقارنػػة الوسػػط الحسػػابي مػػع المتوسػػط الفرضػػي البػػالغ ( )156ظيػػرت قيمػػة ( )tالمحتسػػبة

( )3,31وىػػي اكبػػر مػػف قيمػػة ( )tالجدوليػػة البالغػػة ( )2وعنػػد درجػػة حريػػة ( )63ممػػا يػػدؿ عمػػى
معنوية الفروؽ لصػالح الوسػط الحسػابي ،ويعػزو البػاحثوف تمػؾ النتػائج التػي ظيػرت إلػى العبلقػات
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والتفػػاعبلت األس ػرية التػػي تسػػودىا االنسػػجاـ والحػػب والفيػػـ والثقػػة واالحت ػراـ المتبػػادؿ واالسػػتقرار

والمشاركة تييئ لؤلبناء مناخا اسريا صحيا مف الناحية النفسية مسبقا بالطمانية واألماف ،اذ يشػير
(خميؿ  )2000 ،باف المناخ األسري الطابع العاـ لمحياة األسرية مف حيث توفر األماف والتعاوف
والتضحية ووضوح األدوار وتحديد المسؤوليات وأشكاؿ الضبط وأسموب إشباع الحاجات اإلنسانية

وطبيعػػة العبلقػػات األس ػرية ونمػػط الحيػػاة الروحيػػة والدينيػػة والخمقيػػة التػػي تسػػود األس ػرة ممػػا يعطػػي

شخصػ ػ ػػية أس ػ ػ ػرية عامػ ػ ػػة إذ إف ىنػػ ػػاؾ أس ػ ػ ػرة سػ ػ ػػعيدة أو أس ػ ػ ػرة قمق ػ ػػة أو أس ػ ػ ػرة مترابط ػ ػػة أو أس ػ ػ ػرة
متصدعة(خميؿ  ،)16 ، 2000،ويرى الباحثوف إف المناخ األسري يعتبر مرآة األسرة التي تعكس
تعامػػؿ أبناءىػػا مػػع البيئػػة الخارجيػػة مػػف حيػػث االحتػراـ والعػػادات والتقاليػػد والتعػػاوف مػػع األفػراد مػػف

خبلؿ تمبية احتياجاتيـ المعرفية واالجتماعية والنفسية ،ومػف ىنػا يتضػح لنػا دور األسػرة وأىميتيػا
البالغػػة فػػي صػػنع شخصػػية الفػػرد فيػػي تعمػػؿ عمػػى تشػػكيميا وتبػػرز مكوناتيػػا وتنميتيػػا وفػػؽ الطػػابع
المنشود الذي يظير مبلمح السػمات المرغػوب فييػا وفػي تنميػة اتجاىاتػو االيجابيػة وضػبط دوافعػو

وسموكياتو ومساعدتو عمى التفاعؿ االيجابي مع زمبلئو وبتالي األسػرة تمعػب دو اًر تكامميػاً وتعاونيػاً

في ىذه المجاالت ،ىذا ما أكػده (العػوفي )2008 ،نقػبل عػف (البػدراني) إف المنػاخ األسػري السػميـ
بااليجابيػػة يػػوفر الحػػب والقبػػوؿ والتركيػػز عمػػى الجوانػػب االيجابيػػة فػػي أعضػػاء األس ػرة ويزيػػؿ مػػف

الجوان ػػب الس ػػمبية ل ػػدييـ ،ى ػػذا م ػػف جان ػػب وم ػػف جان ػػب أخ ػػر ف ػػاف تش ػػجيع األبن ػػاء عم ػػى المش ػػاركة
االجتماعية وغرس حب خدمة اآلخػريف وتقويػة الشػعور باالنتمػاء لممجتمػع الػذي يعػيش فيػو الفػرد

مما يساعد في بناء وتطوير الذات لدييـ( .البدراني)98 ،2009 ،

 2-4اليدف الثاني :التعرؼ الى مستوى التوجو الرياضي لبلعبي منتخبات جامعة الموصؿ
باأللعاب الفرقية.

اجلدولّ(ّ ّ)4

وينيّاألوداطّاحلِابقةّواالحنرافاتّادلعقاروةّوققمّادلًودطّالػرضيّو(ّ)tاحملًِيةّدلؼقاسّالًوجهّالرواضي ّ
المتغير

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الفرضي

قيمة()t

التوجو الرياضي

89,56

11,51

66

16,37

*معنوي عند نسبة خطا ( )0,05وأماـ درجة حرية ( )63قيمة ( )tالجدولية =()2
مف خبلؿ مبلحظاتنا لمجدوؿ ( )4تبيف لنا األتي -:

إف المتوس ػػط الحس ػػابي لمتوج ػػو الرياض ػػي ق ػػد بم ػػغ ( )89,56وب ػػانحراؼ معي ػػاري ( )11,51وعن ػػد

مقارنة الوسط الحسػابي مػع المتوسػط الفرضػي البػالغ ( )66ظيػرت قيمػة ( )tالمحتسػبة ()16,37

وىػػي اكبػػر مػػف قيمػػة ( )tالجدوليػػة البالغػػة ( )2وعنػػد درجػػة حريػػة ( )63ممػػا يػػدؿ عمػػى معنويػػة

الفػػروؽ لصػػالح الوسػػط الحسػػابي ،ويعػػزو البػػاحثوف تمػػؾ النتػػائج بأنيػػا تعبػػر عػػف مشػػاعر البلعبػػيف
والرغبة في الكفاح لتحقيؽ النجاح في مواقػؼ المنافسػات الرياضػية وتجنػب اليزيمػة قػدر اإلمكػاف،
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واف محاول ػػة البلعب ػػيف ف ػػي تط ػػوير مس ػػتوياتيـ وتحس ػػينيا ،أدى ب ػػذلؾ إل ػػى ارتف ػػاع مس ػػتوى التوج ػػو

الرياضي عند عينة البحث وبالتالي فاف تحقيؽ ىػذا الشػيء يػؤدي إلػى الشػعور بالنجػاح والوصػوؿ
إلى أعمى درجة مف اإلجماع والتزاـ بأىدافو وأىػداؼ الفريػؽ وغاياتػو ودرجػة إدراؾ أعضػاء الفريػؽ
ألىدافيـ ومشاعرىـ واألعباء المكمفػيف بيػا ،فضػبل عػف قػدراتيـ عمػى تحمػؿ المسػؤولية فػي الفريػؽ

مصحوبة بدرجة أعمػى مػف التنظػيـ واسػتخداـ االسػتراتيجيات المطموبػة ،وتتفػؽ ىػذه النتػائج مػع مػا

أك ػػده ( )Atkinson,1984إل ػػى إف التوج ػػو الرياض ػػي ى ػػو الرغب ػػة ف ػػي الكف ػػاح والنض ػػاؿ لتحقي ػػؽ
النجػ ػػاح فػ ػػي المواقػ ػػؼ المنافسػ ػػة الرياضػ ػػية واالسػ ػػتمتاع بالمنافسػ ػػة مػ ػػع اآلخ ػ ػريف إلح ػ ػراز التفػ ػػوؽ

( )Atkinson,1984,44كمػػا إف التوجػػو الرياضػػي عنصػػر ميػػـ فػػي االرتقػػاء بالسػػموؾ االيجػػابي
الفاعػػؿ لػػدى البلعػػب إف كػػاف فػػي التػػدريب أو المنافسػػات وذلػػؾ الف التوجػػو الرياضػػي يعػػد الخطػػوة

األولػػى والفاعمػػة لدافعيػػة البلعػػب لبلرتقػػاء بمسػػتوى المعبػػة التػػي يرغػػب بيػػا مػػع التأكيػػد عمػػى أىميػػة
السػػموؾ االجتمػػاعي لمفػػرد أو البلعػػب تجػػاه عبلقتػػو بػػاآلخريف ،ىػػذا مػػا جعػػؿ البػػاحثوف يتفقػػوف مػػع
وجيػػة نظػػر ايمػػز ( )Aemes,1992بػػاف توجػػو اليػػدؼ الفػػردي قػػد يتػػأثر بالمنػػاخ الػػدافعي الػػذي
يوجػػده البلعب ػوف واف الدافعيػػة نحػػو األداء تسػػاىـ فػػي زيػػادة القػػدرة عمػػى تحسػػيف (توجػػو الميمػػة)
والػذي بػدوره يبنػي المبػادئ المتعمقػة بتحسػيف األجػواء التػي تسػاىـ فػي زيػادة الدافعيػة نحػو االنجػاز

الرياضػػي مسػػتندا بػػذلؾ عمػػى اسػػتخداـ نمػػاذج التمثيػػؿ المعرفػػي التػػي تعتمػػد عمػػى اإلدراؾ والكفػػاءة

الفاعمة يحتاجيا البلعب في أدائو الرياضي).) Robert,2001,813

ويػػرى البػػاحثوف إف التوجػػو الرياضػػي بأنػػو الكيفيػػة التػػي يػػتـ تقديم ػو فػػي الوقػػت المناسػػب

لؤلفراد ألنو إذا ما أىمؿ الفرد الرياضي وعدـ تقديـ المساعدة الفعمية لو فػي الوقػت اآلنػي مػف قبػؿ
األسػ ػرة س ػػيترتب عمػ ػػى ذل ػػؾ مواقػػػؼ ق ػػد تيػػػدده وتظي ػػر عبلمػ ػػات القم ػػؽ أو الكآب ػػة وقم ػػة الدافعيػػػة
واالستنفار عف المعب أو التدريب وىذا يؤدي بدوره إلى عػدـ تقػديـ مػا لديػو مػف طاقػات وامكانيػات
فعميػػة  ،كمػػا إف عمػػى األس ػرة مبلحظػػة مػػا سػػبؽ ذك ػره والسػػعي إلػػى معالجػػة األمػػور وتفيػػـ نفسػػية
البلعب حتى يػتمكف مػف الوصػوؿ إلػى أحسػف وأعمػى انجػاز بالتعػاوف مػع المػدرب واإلدارة واألىػؿ
واألصدقاء وحتى الجميور الرياضي .
 3-4اليدف الثالث :التعرؼ الى العبلقة بيف المناخ األسري والتوجو الرياضػي لبلعبػي منتخبػات
جامعة الموصؿ باأللعاب الفرقية

اجلدولّ(ّ ّ)5

وينيّالعالقةّبنيّادلـاخّاالدريّوالًوجهّالرواضي ّ
المتغير

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة(ر)

المناخ االسري

169,25

31,95

1,63
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79
89,56

11,51

*معنوي عند نسبة خطا ( )0,05وأماـ درجة حرية =  62قيمة (ر) الجدولية =()0.25

يتبيف مف الجدوؿ ( )5إف قيمة ( ر) المحسوبة بيف المنػاخ األسػري والتوجػو الرياضػي قػد

بمغت ( )0,63وىي اكبر مف قيمة ( ر) الجدوليػة والبالغػة ( )0,25أمػاـ درجػة حريػة ( )62وأمػاـ
مسػػتوى معنويػػة ( )0‚0 5وذلػػؾ يػػدؿ عمػػى وجػػود عبلقػػة ذات داللػػة معنويػػة بػػيف ىػػذيف المتغيػريف،
ويعزو الباحثوف ظيػور العبلقػات االرتباطيػة المعنويػة بػيف المنػاخ األسػري والتوجػو الرياضػي التػي
تعػػود إلػػى العينػػة المعتمػػدة فػػي البحػػث الحػػالي بػػاف أسػػرىـ تمتمػػؾ مناخػا اسػريا قويػػا لػػو تػػأثير نفسػػي

ايجابي عمى التوجو الرياضي والعممي لمفرد في تمبية حاجاتو ومشاركتو في مشاعره والوقوؼ معػو
في أثناء التدريب والمنافسات كؿ ذلؾ سيعكس الصػورة االيجابيػة لػدييـ فضػبل عػف متػابعتيـ مػف

قبؿ األىؿ أو مف قبؿ المدرب أو األصدقاء لحالة الفرد الرياضي ذلػؾ سػيمنحو الثقػة بػالنفس وقػوة
العزيمػػة واإلرادة لتطػػوير نفسػػو وانجػػاز كافػػة قواعػػد التػػدريب واألىػػداؼ المناط ػة اليػػو نتيجػػة المنػػاخ
األسري االيجػابي وقػوة حالتػو النفسػية لبلنػدفاع لمعمػؿ نحػو تحقيػؽ أىػداؼ أبنػاءىـ ،وتتفػؽ النتػائج

الحاليػة مػع مػا أشػار إليػو )Baek & Choi , 2002(.ابػرز األدوار التػي يفتػرض اف تقػوـ بيػا
األسرة ىو إثارة دافعية األبناء نحو المعبة التػي يحبونيػا  ،وفػي حقيقػة األمػر اف كػؿ القػ اررات التػي
تتخػػذىا األسػرة ليػػا تػػأثير بشػػكؿ أو بػػاخر فػػي دافعيػػة األبنػػاء نحػػو األسػػاليب النفسػػية واالجتماعيػػة
التػػي يتبعيػػا اإلبػػاء مػػع أبنػػاءىـ بوصػػفيا اسػػتجابة لسػػموكيـ بإتبػػاع الثػواب والعقػػاب بنوعيػػو المػػادي

والمعنػػوي  ،والمشػػاركة فػػي المواقػػؼ والخبػرات  ،والتوجيػػو المباشػػر الصػريح لسػػموؾ األبنػػاء ،وتػػؤثر
ىذه األساليب في نمو الفرد العقمي واالنفعالي واالجتماعي( Baek & Choi , 2002 , 125 ) .
ويػرى البػػاحثوف إف الفػػرد عنػػد حصػػولو عمػػى توجػػو الرياضػػي صػػحيح ومناسػػب لمعبػػة التػػي

يرغب في ممارستيا مف قبؿ األسرة واآلخريف تعػد بمثابػة بنػاء عبلقػات وروابػط مشػتركة تسػيـ فػي
تنمي ػػة ال ػػروح االيجابي ػػة لبلع ػػب ونبلح ػػظ إف ذل ػػؾ س ػػينعكس عم ػػى تنظ ػػيـ حيات ػػو وعمم ػػو وتدريبات ػػو
واسػيامو نحػو مػا يسػتطيع تقدميػػو فػي إثنػاء المنافسػات مػف اجػػؿ طموحػو باالنجػاز الجيػد ،ويػػذكر
( ارتػػب ")2001 ،إف سػػموؾ الرياضػػي يتوقػػع أف يتػػأثر بالعديػػد مػػف العوامػػؿ المسػػاىمة فػػي التنشػػئة
االجتماعيػػة والرياضػػية مثػػؿ جماعػػة النػػادي واألس ػرة  ،واإلداريػػوف والمػػدربوف والمدرسػػة والجميػػور
واألصدقاء وبالرغـ مف ذلؾ فاف ىناؾ عوامؿ تعتبر األكثر أىمية وتأثي ار لنجاح البرنامج الرياضي
ىما المدرب واآلباء الف ليـ التأثير األعظـ في سموؾ الرياضي "( .راتب )451 ، 2001 ،
 -5االستنتاجات والتوصيات:
 1-5االستنتاجات:
 -يمتمؾ أفراد عينة البحث مستويات جيدة في المناخ األسري والتوجو الرياضي .
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 -يوجد عبلقة معنوية بيف المناخ األسري والتوجو الرياضي .

 2-5التوصيات:

 ضرورة االىتماـ بالمناخ االسري مف قبؿ االسػرة فػي تحديػد طبيعػة التفػاعبلت اليوميػة والتعامػؿوالتعػػاوف والتفػػاىـ مػػع ابناءىػػا فػػي مجػػاالت الحيػػاة واشػػباع حاجػػاتيـ االساسػػية كػػي تصػػبح قويػػة
ومتماسكة ومستقرة اسرياً.
 اف تمػػنح االس ػرة ابناءىػػا حريػػة التعبيػػر والتفكيػػر وروح االبػػداع فػػي اختيػػار خصوصػػية الفعاليػػةالرياضػػية التػػي تكػػوف مناسػػبة لقػػدراتيـ وامكانياتػػو البدنيػػة والمياريػػة لتحقيػػؽ اىػػدافيـ التػػي يضػػعوىا
النفسيـ.
 االىتماـ بالتوجو الرياضي مف قبؿ االسرة البنائيا بصورة عممية ومنطقية الى المسار الصحيححتى يكونوا قادريف عمى فائدة انفسيـ ومجتمعيـ الرياضػي وتحفيػزىـ نحػو التقػدـ والتفػوؽ لبلنجػاز
والوصوؿ الى المستويات المثالية في االداء.
المصادر:

 البػػدراني ،فاطمػػة محمػػد صػػالح ( :)2009المنػػاخ األسػػري لػػدى طمبػػة جامعػػة الموصػػؿ،
بحث منشور في مجمة أبحاث كمية التربية األساسية ،المجمد ( )8العدد ( ،)4كميػة العمػوـ
اإلسبلمية ،جامعة الموصؿ ،العراؽ.

 الحسػف ،نبيػؿ محمػد رجػا ( :) 2005مسػتوى ومصػادر الضػغط النفسػي لػدى طمبػة السػنة
االولى والثانية في كميات المجتمع الخاصػة بالتربيػة الرياضػية فػي عمػاف والزرقػاء ،رسػالة

ماجستير ،الجامعة االردنية ،عماف .

 الحمػػداني ،ثػػامر محمػػود ذنػػوف ( :)2007النمػػاذج المعرفيػػة االجتماعيػػة لدافعيػػة االنجػػاز
الرياضػػي لػػدى العبػػي كػرة القػػدـ ،أطروحػػة دكتػػوراه غيػػر منشػػورة ،كميػػة التربيػػة الرياضػػية،

جامعة الموصؿ ،العراؽ.

 الحػويجي ،خميػػؿ بػػف ابػراىيـ( :)2010المنػػاخ االسػري وعبلقتػػو بقػػدرات التفكيػػر أالبتكػػاري
لدى طبلب المرحمة الثانوية بمدينتيف الرياض واليمفوؼ ،اطروحة دكتػوراه غيػر منشػورة ،

كمية العموـ االجتماعية ،جامعة االماـ محمد بف سعود ،الرياض.

 خميؿ ،عفراء ابراىيـ( :)2000سيكولوجية العبلقات العائمية ،دار قباء لمنشر ،القاىرة.

 خميػػؿ ،عف ػراء إب ػراىيـ ( )2006المنػػاخ األسػػري وعبلقتػػو بالصػػحة النفسػػية لؤلبنػػاء ،مجمػػة
كمية التربية األساسية  ،العدد  ،49و ازرة التعميـ العالي ،الجامعة المستنصرية  ،بغداد.

 ارتػػب  ،اسػػامة كامػػؿ ( : )2001االعػػداد النفسػػي لمناشػػئيف  ،ط ، 1دار الفكػػر العربػػي ،
القاىرة.
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 عبػ ػػد ا  ،رجػ ػػاء ياسػ ػػر(  :) 2001العبلقػ ػػات االجتماعيػ ػػة بػ ػػيف طمبػ ػػة الجامعػ ػػة وصػ ػػمتيا
بػػالتوافؽ النفسػػي والتحصػػيؿ الد ارسػػي  ،اطروحػػو دكتػػوراة غيػػر منشػػورة ،كميػػة التربيػػة ابػػف

رشد  ،جامعة بغداد .

 عػػبلوي ،محم ػػد حس ػػف( :)1998م ػػدخؿ ف ػػي عم ػػـ ال ػػنفس الرياض ػػي  ،ط ،1دار المع ػػارؼ
لمطباعة والنشر  ،القاىرة.

 المنشاوي )2008( ،مؤسسة المنشاوي لمدراسات والبحوث:
http:// www.minshawi.com minshawi
 ىرمػ ػػز ،صػ ػػباح حنػ ػػا ويوسػ ػػؼ حنػ ػػا إب ػ ػراىيـ ( :)1988عمػ ػػـ الػ ػػنفس التكػ ػػويني( الطفولػ ػػة
والمراىقة)  ،و ازرة التعميـ العالي ،دار الكتب لمطباعة والنشر ،جامعة الموصؿ.

* Atkinson,J.W.(1984):themainsprings of achievement Oriented
activity .New york Hastead.

* Baek , S.& Choi, H. (2002 ) relationship between students
perceptions of classroom environment and their academic achievement
in korea, Asian pacific Education Review, 3(1) ,125-135

* Robert N. Singer, et at, (2001): Handbook of sport psychology
second edition, printed in the United States of America by John Wiley
and Sons Inc. New York.

مؼقاسذادلـاخذاألدري ذ
الفقرات
1

يتوفر اليدوء داخل أسرتي.

2

تفاوت المستوى العممي لوالدي يسبب مشاكل في األسرة.

3

أسرتي كبيرة الحجم تؤثر عمى دراستي.

4

ضيق المنزل وعدم توفر مكان مالئم لمدراسة.

5

اشعر بالضغط النفسي نتيجة عممي ودراستي.

6

أشارك عائمتي بأعمال منزلية مرىقة.

7

يعيش اخوتي في جو من الغيرة فيما بينيم.

8

تمتزم أسرتي بأداء الواجبات الدينية كميا.

9

تتعامل أسرتي معي بأسموب يسبب لي الخجل والتجريح.

11

الحاجات التي توفرىا األسرة ال تتفق مع رغبتي.

11

تشجيع أسرتي أبناءىا عمى استراق السمع ونقل الكالم.

دائماً

غالباً

أحياناً

نادراً

أبداً

مجـلــة فصلية علمية متخصصة محكمة
المجلذ الرابع – العذد الثاني

اٌثمبفخ اٌش٠بظ١خ

12

يفرض الوالدان آرائيما ويعتقدان بصحتيا.

13

عدم إتاحة الحرية في اختيار التعميم أو المينة التي ارغب بيا.

14

تيتم أسرتي بالثقافة وتوفير الكتب الثقافية.

15

عدم السماح بالمشاركة في المواقف االجتماعية والمناسبات.

16

تدخل أشخاص ضمن أسرتي (الجد والجدة) في شؤون األسرة.

17

تضع أسرتي حوافز لتشجيع األبناء لمعمل والدراسة.

18

يميز والدي في معاممتي مقارنة بإخوتي.

19

والداي يستيينان بمشاعرنا وحاجياتنا.

21

غير معروف من ىو المسؤول في أسرتي.

21

تيدد المشاكل والخالفات استقرار أسرتي.

22

نحل المشاكل العائمية بصورة ودية.

23

الحوار المتبادل مبدءنا في اتخاذ أي قرار في األسرة.

24

تعمل األسرة كوحدة واحدة لرفع مستواىا االقتصادي.

25

دخل أسرتي غير كافي لسد اغمب احتياجاتنا.

26

النصح واإلرشاد أساس التوجيو داخل أسرتي.

27

تمتزم أسرتي بالتقاليد واألعراف االجتماعية.

28

تسود األنانية وحب الذات بين أفراد أسرتي.

29

تعمل أسرتي عمى إيصال أبناءىا إلى أعمى المراتب العممية.

31

تسود أسرتي قيم (اإلحسان ،الصدق ،اإليثار ،احترام اآلخرين).

31

تحرص أسرتي عمى مواعيد( الطعام ،الزيارات )1111111

32

يستخدم والدي القسوة معي.

33

تتصف أسرتي بعدم العدالة في توزيع المصروف بين إخوتي.

34

تشعرني عائمتي باني مراقب.

35

تسمح العائمة بتدخل أشخاص من خارج األسرة في شؤنيا.

36

يزعجني مقارنتي بأبناء األقارب والجيران.

37

يسود حب الذات جو أسرتي.

38

تتأثر دراستي بالشجار بين أفراد أسرتي.

39

يسمك والدي طريقاً غير صحيحاً في الضغط عمي بالدراسة.

41

تدخل األسرة في اختيار شريك (شريكة) حياتي.

41

النقد الالذع من اإلخوة واألخوات والسخرية.

42

قطع عالقات األسرة مع األقارب والجيران.

43

اشعر بأنني مستقر اسرياً.
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44

استمتع بالحديث مع أفراد أسرتي.

45

ينتابني الشعور باليأس من أفراد أسرتي.

46

أفضل االنعزال عن أفراد أسرتي.

47

تتصف عالقتي بأسرتي بأنيا غير مرضية.

48

تعودني أسرتي عمى الصبر في الشدائد.

49

يحترم ويعطف أفراد أسرتي بعضيم بعضاً.

51

عدم حصولي عمى المالبس المالئمة.

51

عدم الحصول عمى المصروف بقدر كافي.

52

سيطرة إخوتي الكبار وعدم التفاىم معيم.
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ذ(ذمؼقاسذالتوجهذالرواضيذ) ذ

الفقرات

ت
1

اشعر بأنني منافس قوي وعنيد.

2

اعتبر أن الفوز ىام جداً بالنسبة لي.

3

التنافس صفة مميزة لي.

4

أضع لنفسي أىدافاً محددة عندما أتنافس.

5

ابذل أقصى ما في جيدي في المنافسات.

6

تسجيل نقاط أكثر من منافسي شيء ىام بالنسبة لي.

7

انتظر المنافسة بشوق بالغ.

8

أتنافس بقوة عند محاولة انجاز ىدف معين.

9

أجد متعة في المنافسة مع اآلخرين.

11

اكره أن ييزم الفريق.

11

تظير قدرتي الحقيقة عندما أتنافس.

12

ابذل كل جيدي في المنافسة عندما يكون لدي ىدف معين.

13

ىدفي ىو أن أكون أفضل العب.

14

اشعر بالرضا فقط عندما أفوز.

15

أود أن أكون ناجحا في رياضيتي.

16

أدائي بأفضل ما عندي من قدرات ضروري جداً بالنسبة لي.

17

ابذل قصارى جيدي لكي أكون ناجحاً في رياضتي.

18

أحسن اختبار لقدراتي ىو التنافس مع اآلخرين.

19

من األىمية بالنسبة لي تحقيق أىداف أدائي الشخصية.

21

أتطمع بميفة الختبار مياراتي في المنافسة.

21

أكون سعيداً جداً عندما أفوز.

22

أود أن أكون األفضل دائما عندما أتنافس.

بدرجة

كبيرة جدا

بدرجة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة
قميمة

بدرجة

قميمة جدا

