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 لالعبي منتخبات جامعة الموصل لأللعاب الفرقية وعالقته بدافعية االنجاز الرياضي المناخ األسري
 م.م محمد خالد محمد داؤد الزبيدي   م.م عمي عبد االله يونس الحيالي

 م.م انمار عبد الستار إبراهيم الدباغ
 كمية التربية الرياضية/ جامعة الموصل

 : المقدمة وأهمية البحث -1
 اضي بدارسة التأثيرات المتبادلة بيف األفراد وتفسيراتيا العممية في تطور ونمو الشخصيةاىتـ عمـ النفس الري

حيث أف انجاز الرياضي ال ، كما يعد مف العمـو الذي يرتبط ارتباطا وثيقا مع اغمب العمـو النظرية األخرى، الرياضية
نما دور األسرة في ىذا المجاؿ يمعب دو  إذ إف االىتماـ بالعبلقات والتفاعبلت بيف ، رًا كبيراً يقتصر فقط عمى دور المدربيف وا 

لما ليا دور مؤثر وفعاؿ في شخصية الفرد والتي تنعكس عميو خارج ، أعضاء األسرة أصبحت ضرورية في حياتنا اليومية
نفسيـ ولمجتمعيـ ليكونوا قادريف عمى تنمية قدراتيـ وانجازاتيـ الرياضية التي قد تجعؿ منيـ أفرادا نافعيف أل، نطاؽ األسرة

فمكي يكوف ، وتعد "األسرة العمود الفقري في تشكيؿ المبلمح الرئيسة واألساسية لمفرد وما سيكوف عميو مستقببل، الرياضي
وتشجع ، ىؤالء األفراد مبتكريف يجب إف تتفيـ أسرتيـ حاجاتيـ وتفردىـ عف غيرىـ واف تكوف ليـ عبلقات جيدة معيـ

، واتجاىات الوالديف التي يتبعاىا مع أوالدىـ، وتتشكؿ شخصيتو مف خبلؿ أساليب التنشئة، تعبيراىتماماتو وتمنحو حرية ال
 ( كما أف2، 2010، لذلؾ قد يكوف المناخ األسري محبطا لتنمية قدرات واستعدادات الفرد أو مشجعا ومعززًا ليا")الحويجي

ويفترض أف الفرد حينما يبدأ  ار ما يقـو بو الفرد مف أداء"دافعية االنجاز تعتبر أحد المتغيرات األساسية التي تحدد مقد
بممارسة أي نشاط فانو ييدؼ مف ذلؾ الوصوؿ إلى مستوى أو درجة مف االنجاز واف غياب الشعور باالنجاز وعدـ تحقيؽ 

نفسي  واف المناخ األسري ليا تأثير، (5، 1994، اليدؼ يمكف أف يطور مشاعر سمبية كاإلحباط واالنسحاب" )قطامي
ايجابي عمى الفرد الرياضي اذ اف تمبية حاجاتو ومشاركتو في مشاعره والوقوؼ معو في إثناء التدريب والمنافسات مف قبؿ 

ومع ذلؾ إضافة الى متابعتو اف كاف مف قبؿ االىؿ او ، االسرة كؿ ذلؾ سيعكس الصورة االيجابية في زيادة دافعية االنجاز
ياضي ذلؾ سيمنحو الثقة بالنفس وقوة العزيمة واالرادة لتطوير نفسو وانجاز كافة قواعد مف قبؿ المدرب لحالة الفرد الر 

 التدريب واالىداؼ المناطة اليو لتحقيؽ انجازاتو.
ومف خبلؿ ما سبؽ ذكره تبرز اىمية البحث بدراسة العبلقة بيف المناخ االسري ودافعية االنجاز الرياضي لبلعبي 

لة لمتوصؿ إلى الحقائؽ العممية التي تضيؼ لؤلسر والقائميف في المجاؿ الرياضي بتوجيو كمحاو منتخبات جامعة الموصؿ 
الف ىذا ، أبناءىـ إلى المسار الصحيح مف اجؿ رفع مستوى الدافعية لدييـ سواء كاف مف الناحية العممية أو الرياضية

 يرتيـ.المسار يجعمنا نتممس أفراد يحققوف النجاحات واالنجازات والتفوؽ خبلؿ مس
 : مشكمة البحث 1-2

مف خبلؿ اطبلع الباحثوف عمى األدبيات والدراسات النظرية المتعمقة بالمناخ األسري الحظوا أف ىناؾ قمة االىتماـ 
بدراستو في المجاؿ الرياضي دوف األخذ بنظر االعتبار بأىمية ىذا المتغير بالرغـ مف دوره الفعاؿ والمثمر لتحقيؽ العبلقات 

القائمة بيف األسرة وتمبية احتياجات أبناءىا مف الناحية العممية والرياضية ودعميـ وتحفيزىـ ماديًا ومعنويًا  االجتماعية
بحاجة لئلجابة و  ومف خبلؿ ماسبؽ ذكره فقد وضع الباحثوف التساؤؿ الذي، بصورة مستمرة لموصوؿ إلى أفضؿ انجاز

 : لتحديد مشكمة بحثيـ وكما يأتي
 المناخ األسري لبلعبي منتخبات جامعة الموصؿ لؤللعاب الفرقية بدافعية االنجاز ىؿ ىناؾ عبلقة بف  -
 : أهداف البحث 1-3

 : ييدؼ البحث التعرؼ الى
 مستوى المناخ ااُلسري لبلعبي منتخبات جامعة الموصؿ لؤللعاب الفرقية. -



  م4235/أيلول     معة بابلجا /األساسيةكلية التربية  مجلة     35العدد/

101 

 مستوى دافعية االنجاز لبلعبي منتخبات جامعة الموصؿ لؤللعاب الفرقية.  -
 العبلقة بيف المناخ ااُلسري لبلعبي منتخبات جامعة الموصؿ لؤللعاب الفرقية بدافعية االنجاز الرياضي.  -

 : فرضية البحث 4 -1
توجد عبلقة ذات داللة معنوية بيف المناخ األسري لبلعبي منتخبات جامعة الموصؿ لؤللعاب الفرقية بدافعية االنجاز  -

 الرياضي. 
 : مجاالت البحث 5 -1
العبوا منتخبات جامعة الموصؿ لؤللعاب الفرقية )كرة القدـ وكرة السمة والكرة الطائرة وكرة اليد : المجاؿ البشري 1-5-1

 وكرة القدـ لمصاالت(.
  (. 2012/  3/  26( ولغاية )2012/  2/ 26ابتداًء ): المجاؿ ألزماني 1-5-2
 جامعة الموصؿ.، كمية التربية الرياضية، الفرقيةممعب جامعة الموصؿ وقاعة األلعاب : المجاؿ المكاني 1-5-3
  : تحديد المصطمحات 6 -1
( "بأنو الطابع العاـ لمحياة األسرية مف حيث توفر األماف والتعاوف والتضحية 2000، يعرفو)خميؿ: المناخ ااُلسري 1-6-1

وطبيعة العبلقات األسرية ونمط  يةنسانووضوح األدوار وتحديد المسؤوليات وأشكاؿ الضبط وأسموب إشباع الحاجات اإل
الحياة الروحية والدينية والخمقية التي تسود األسرة مما يعطي شخصية أسرية عامة إذ إف ىناؾ أسرة سعيدة أو أسرة قمقة أو 

 (16، 2000، أسرة مترابطة أو أسرة متصدعة)خميؿ
 تجابة عمى مقياس المناخ األسري. بأنو الدرجة التي يحصؿ عمييا البلعب عند االس: ويعرفو الباحثوف إجرائيا

(" بأنيا استعداد رياضي لمواجية مواقؼ المنافسة الرياضية 2011، عرفيا )الزعبي والخياط: دافعية االنجاز 1-6-2
ومحاولة التفوؽ واالمتياز في ضوء مستوى أو معيار معيف مف معايير او مستويات التفوؽ واالمتياز عف طريؽ اظيار قدر 

اط والفاعمية والمثابرة كتعبير عف الرغبة في الكفاح والنضاؿ مف اجؿ االمتياز في مواقؼ المنافسة الرياضية" كبير مف النش
( ويعرفيا الباحثوف إجرائيا بأنيا الدرجة التي يحصؿ عمييا البلعب )المفحوص( عف مقياس 53، 2011، )الزعبي والخياط
 .دافعية االنجاز

 : بقة اإلطار النظري والدراسات السا -2
 : اإلطار النظري 2-1
 : مفيـو المناخ األسري 2-1-1

تعد األسرة المبنة األولى في البناء االجتماعي حيث تنصب العبلقات األسرية بالكثير مف اىتماـ الباحثيف 
ا لنمو والدارسيف وتنوعت أىداؼ تمؾ الدراسات وتناولت في المقاـ األوؿ أىمية وجود العبلقات الدافئة الصحيحة وضرورتي

شخصية الفرد ألنو يتأثر بالجو السائد في أسرتو فينمو ويتطور في إطار مجتمع يعده لممجتمع العاـ الذي سيتفاعؿ معو في 
حياتو وتناولت اثر تمؾ العبلقات عمى كؿ مظير مف مظاىر النمو النفسي لمفرد وطبيعة العبلقة داخؿ مراحؿ النمو 

حيث تؤدي األسرة الدور المؤثر في دفع وتحفيز األبناء لممشاركة في األلعاب ، ةالمختمفة والعوامؿ االيجابية والسمبي
( " إف األسرة مف خبلؿ عمميات التنشئة االجتماعية لؤلبناء تستطيع تكويف الموافؽ 2005، ويشير)الحسف، الرياضة

تمؾ المواقؼ ، المواقؼ السمبية عندىـ االيجابية عند أبنائيا إزاء الرياضة وأنشطتيا الترويحية االيجابية أو تستطيع تكويف
ية والتقويمية واإلبداعية غير إف األسرة ميما تكف نسانالتي تجعميـ بعديف كؿ البعد عف الرياضة ومؤسساتيا وفعالياتيا اإل

ياتيا فإذا كاف المجتمع يقـو الرياضة وفعال، فعميتيا االجتماعية والمينية ىي مرآة لممجتمع الذي تعيش فيو وتتفاعؿ معو
ذا كاف المجتمع ال يقـو الرياضة وال ، وينظر ليا نظرة مميئة باالحتراـ والتقدير فاف العائمة تكوف كذلؾ والعكس صحيح وا 

 اإلنجازفاألسرة ىي مركز العبلقات األولى ونقطة ، (107، 2005، يدعـ حركتيا ومؤسساتيا الرسمية واألىمية")الحسف

 نجاح بمثابة يعد الذي اإلنجاز فسموؾ ،التوجيات ىذه تحقيؽ مدى ضوء في إلنجازا سموؾ فشؿ أو نجاح تفسير أساس عمى
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 (288 ،1998 ،السموؾ)عبلوي ىذا مثؿ فشؿ أو بنجاح المرتبط الفرد مفيـو ،آخر لفرد فشؿ بمثابة يعد أف يمكف لفرد بالنسبة
والذي قد ، نتيجو اآلباء في تربية أبنائيـاألسموب التربوي الذي ييعتبر المناخ األسري باف ( 2009، وقد ذكر )البدراني

وأشعار األبناء باألمف ، يشجع األبناء عمى االستقبللية في التفكير وأتباع أسموب التفاىـ والحوار بيف األسرة الواحدة
شير ( وي95-94، 2009، واالطمئناف وحرية االختيار وزرع الثقة وتنمية حب االستطبلع والقدرة عمى االبتكار" )البدراني

فقد أشار إلى أىمية العبلقات االجتماعية ، العديد مف الفبلسفة والمنظريف إلى أىمية المناخ األسري في حياة البشر عموماً 
بؿ ىي مجموعة مف األفراد تنظميـ عبلقات اجتماعية ، مف خبلؿ تأكيده عمى إف األسرة ليست مجرد مجموعة مف األفراد

 (14، 2001، عبد اهلل)مستقمة إلى حد بعيد
 : دافعية االنجاز 2 – 1- 2

فقد أكد عمماء ، ة الىتماـ الناس جميعاثأر يعد موضوع الدافعية واحدًا مف أكثر موضوعات عمـ النفس أىمية وا  
وأف دافعية اإلنجاز تعد ، النفس سواء األوائؿ أـ المعاصريف عمى أىمية الدافعية وتحميؿ عناصرىا ومفاىيميا وطرائؽ نماءىا

وفي المجاؿ الرياضي يعد موقؼ المنافسة ، عداد الفرد لئلقباؿ أو اإلحجاـ بالنسبة لموقؼ ما مف مواقؼ اإلنجازبمثابة است
فاف دافعية االنجاز تشير إلى "استعداد البلعب لئلقباؿ أو األحجاـ تجاه موقؼ مف ، الرياضية مف أىـ مواقؼ اإلنجاز

الرياضية كما يدخؿ في نطاؽ ىذا التحديد رغبة البلعب في  مواقؼ اإلنجاز الرياضي وبصفة خاصة مواقؼ المنافسة
وتعتمد الدافعية لتحقيؽ اإلنجازات أحيانًا عمى مدى نجاح المدرب ، (258-257، 1998، التفوؽ والتميز ")عبلوي

توري فاألسموب الدكتا، واالشتراؾ سوية في تحديد األىداؼ والعمؿ عمى تحقيقيا، والرياضي في تكويف عبلقة عمؿ جيدة
كما أف إعطاء الحرية المطمقة في عممية اتخاذ ، المسيطر الذي يتبعو بعض المدربيف في التعامؿ مع رياضيييـ لو عيوبو

لذا فاف التفاىـ وتبادؿ اآلراء بيف الرياضييف والمدرب والتأمؿ بعناية عند تخطيط البرامج التدريبية ، القرارات لو مساوئو أيضاً 
كما "أف حاجة ، (36، 2001، ثمرة فيما بينيـ وتحقيؽ األىداؼ التي يصبوف إلييا)المسالمةيؤدي إلى تكويف عبلقة م

وتوجد فروؽ أساسية في خصائص كؿ مف ، الرياضي لمشعور باالقتدار واإلنجاز ىي السر وراء مقدرتو الكامنة عمى النجاح
يـ المقدرة الكامنة عمى اإلنجاز ولكنيـ نظرًا المنجز الواطئ فالعديد ممف يتصفوف باإلنجاز الواطئ لديو  المنجز العالي

وتعتبر دافعية اإلنجاز كتكويف افتراضي يتضمف الشعور المرتبط باألداء ، لعوامؿ بيئية وشخصية ال يستطيعوف تحقيؽ ذلؾ
كفاحو والخوؼ مف الفشؿ( خبلؿ سعي الفرد لبذؿ أقصى جيده و ، ألتقييمي لؤلداء الذي يأخذ مساريف ىما )األمؿ في النجاح

وأف دافعية االنجاز ظاىرة نمائية تزداد وضوحًا بتقدـ العمر ، (5، 1996، مف اجؿ النجاح وبموغ األفضؿ" )قطامي ويوسؼ
واف األفراد يختمفوف فيما بينيـ مف حيث سعييـ نحو تحقيؽ تجنب الفشؿ المصاحب لعدـ االنجاز لذلؾ يختمؼ األفراد 

الف نتائج االنجاز ليا تأثير ، اح وىؤالء يتطور لدييـ دافع االنجاز أكثر مف غيرىـبتوجياتيـ فمنيـ موجيوف نحو دافع النج
ايجابي عمييـ أي أف ىذه النتائج ال تتعارض مع الخبرات السابقة تعارضًا كبيرًا لذا نراىـ يبذلوف أقصى جيد مف اجؿ 

وؽ واالمتياز في مستوى أو معيار مف الوصوؿ إلى البلعب الرياضي لمواجية مواقؼ المنافسة الرياضية ومحاولة التف
معايير أو مستويات التفوؽ واالمتياز عف طريؽ إظيار قدر كبير مف النشاط والفاعمية والمثابرة كتعبير عف الرغبة في 

 (. 340، 1998، الكفاح والنضاؿ مف اجؿ التفوؽ واالمتياز)عبلوي
 : العوامؿ الشخصية التي تحدد مستوى دافعية االنجاز 1- 2-1-2
 مستوى الطموح -
 الحاجة لمتفوؽ -
 الحاجة الى االستحساف االجتماعي -
 الرغبة في تفادي الفشؿ او النجاح  -
 مستوى القمؽ  -
 مصادر الدافعية الخارجية الداخمية  -
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 (105، 1990، مفيـو الذات )النقيب -
 : العوامؿ البيئية والشخصية لدافعية االنجاز الرياضي 2-1-2-2
 ارا عاليا مف المثابرة عمى تطور االداء اظيار مقد  -
 اظيار خصائص نوعية مف الميارات واالداء  -
 اظيار قدرا مرتفعا مف انجاز االداء في التدريب والمنافسة  -
 التوجو نحو الميارة اكثر مف التوجو نحو الذات   -
 تقدير المواقؼ والتعامؿ بواقعية مع مواقؼ الضغط والمخاطرة  -
 ؤلية فيما ينتسب الييـ مف مياـ واعماؿيتميزوف بتحمؿ المس  -
 (139، 1995، )عناف. لدييـ الرغبة في التعرؼ الفوري عمى النتائج والتقويـ المستمر لبلداء  -
 : العوامؿ المؤثرة عمى دافعية اإلنجاز 2-1-2-3

العوامؿ التي تؤثر ومف ضمف ىذه ، ىناؾ مجموعة مف العوامؿ التي تتفاعؿ بصورة ديناميكية لتؤثر عمى مستوى اإلنجاز
 : في دافعية الفرد ما يأتي

  .)تراث المجتمع الذي يعيش فيو الفرد )الثقافة والعادات والتقاليد السائدة 
 .شخصية الفرد وخبراتو في مواقؼ معينة 
 .التعمـ االجتماعي لمفرد 
 المعايير والقيـ والتوقعات االجتماعية.، النظـ االجتماعية، االعتبارات االجتماعية 
 وعية النشاط الممارس.ن 
 (13-12، 2005، صعوبة الميارة وجاذبيتيا لمفرد.)ألفضمي 

 : الدراسات السابقة 2-2
  فاطمة محمد صالح، (2009دراسة البدراني ) 2-2-1

 )المناخ األسري لدى طمبة جامعة الموصؿ(
وبمغت ، منيج الوصفيواستخدمت الباحثة ال، ييدؼ البحث إلى قياس درجة المناخ األسري لدى طمبة الجامعة

( مف الذكور تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية البسيطة مف 117( مف اإلناث و)136( طالبا وطالبة)253عينة البحث)
لعينة واحدة ومعامؿ ارتباط  t)لعينتيف مستقمتيف واختبار) (tاختبار))واستخدمت الباحثة الوسائؿ اإلحصائية، مجتمع البحث

وأوصت الباحثة الى اف ينبغي مف مؤسسات ، (وينت بايسيلاير االختبار الخاص بمعامؿ االرتباطبيرسوف ومعامؿ ارتباط ب
المجتمع التربوية والتعميمية واإلعبلمية واإلسياـ في بناء األسرة والتخطيط لفتح مكاتب استشارات أسرية باإلحياء تمحؽ 

اد لآلباء واألبناء وكذلؾ إف تساعد األسرة أبناءىا عمى بالمؤسسات التعميمية أو المساجد لتقديـ التوجيو والنصح واإلرش
        الدراسة وعدـ إجيادىـ في العمؿ الذي يؤدي إلى زيادة اإلجياد النفسي لدييـ وقد يوثر سمبيا عمى تحصيميـ الدراسي.

 ثامر محمود ، (2007دراسة الحمداني ) 2-2-2
 (رياضي لدى العبي كرة القدـالنماذج المعرفية واالجتماعية لدافعية االنجاز ال)

، التعرؼ عمى الفروؽ في دافعية االنجاز )دافع انجاز النجاح( بيف فرؽ أندية النخبة مف جية إلى ىدفت الدراسة
وبيف فرؽ المستوى ، وكذلؾ التعرؼ عمى الفروؽ في دافعية االنجاز)دافع تجنب الفشؿ( بيف فرؽ أندية النخبة مف جية

( العبًا يمثموف أندية 436وقد اشتممت عينة البحث مف )، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي، خرىاألوؿ والثاني مف جية أ
( ناديًا كرويًا وقد تطمب البحث استخداـ مقياس التوجو الرياضي 36الدرجة الممتازة بكرة القدـ في العراؽ موزعيف عمى )

معامؿ ، واالنحراؼ المعياري، الوسط الحسابي، ة المئويةالنسب)واستخدـ الباحث الوسائؿ اإلحصائية ، (1993)لدايانا جيؿ 
وقد استنتج الباحث اف ، اختبار دنكف(، تحميؿ التبايف، ( لداللة الفروؽ بيف المتوسطاتtاختبار )، االرتباط البسيط)بيرسوف(
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النجاز ولصالح المستوى ىناؾ تأثير لنموذج التوجو الرياضي لدى العبي أندية النخبة بكرة القدـ عندما تتبايف مستويات ا
 األوؿ )األعمى(.

 : إجراءات البحث -3
 : منهج البحث 3-1

 استخدـ الباحثوف المنيج الوصفي باألسموب اإلرتباطي لمبلءمتو لطبيعة البحث.
 : مجتمع البحث وعينته 3-2

، كرة السمة، Soccerتّكوف مجتمع البحث مف العبي منتخبات جامعة الموصؿ لؤللعاب الفرقية وىي )كرة القدـ 
أما عينة البحث فقد ، ( العباً 68والبالغ عددىـ ) 2011/2012كرة اليد( لمعاـ الدراسي ، كرة القدـ لمصاالت، الكرة الطائرة
( العبيف لمشاركتيـ في 6وتـ استبعاد )، %( مف مجتمع البحث األصمي91.17( العبا يمثموف نسبة )62تكونت مف )

 ( يبيف بعض المعمومات عف أفراد عينة البحث.1)والجدوؿ ، التجربة االستطبلعية
 (1الجدوؿ )  
 يبيف مجتمع البحث وعينتو والبلعبيف المستبعديف ونسبيـ المئوية 

 النسبة المئوية مف العينة النسبة المئوية مف المجتمع المستبعديف العدد الفعالية
 % 15 3 22,05% 24,20 (Soccerكرة القدـ )
 % 16,13 %14,70 2 10 كرة السمة

 % 19,35 %17,64 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 12 الكرة الطائرة
 % 19,35 %17,64 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 12 كرة القدـ لمصاالت

 % 20,97 %19,11 1 13 كرة اليد
 % 100 %91,17 6 62 المجموع

 
 : وسائل جمع البيانات 3-3

ودافعية االنجاز فقد تطمب استخداـ االستبياف كوسيمة لجمع ، نظرا لشمولية الدراسة لقياس المناخ األسري
 البيانات. 

 : مقياس المناخ األسري )وصؼ المقياس وتصحيحو( 3-3-1
( 52( وقد احتوى المقياس عمى )2009، ( الذي أعده )البدراني1استخدـ الباحثوف مقياس المناخ األسري)الممحؽ 

أبدا( ويتـ ، نادراً ، أحيانا، غالباً ، عمى فقرات المقياس مف خبلؿ خمسة بدائؿ)دائماً وكانت اإلجابة ، ()فقرة ايجابية وسمبية
، غالباً ، تصحيح المقياس مف خبلؿ استخداـ خمسة بدائؿ لمفقرات االيجابية والسمبية إذ تعطى أوزاف الدرجات لمبدائؿ )دائماً 

( 1، 2، 3، 4، 5وتعطى اوزاف الدرجات)، باالتجاه االيجابي ( عمى التوالي إذا كانت4، 3، 2، 1، 5)، ابدًا(، نادراً ، احياناً 
( في 52( أما اقؿ درجة فيي )260عمى التوالي اذا كانت باالتجاه السمبي وبذلؾ كانت أعمى درجة لممقياس ككؿ ىي )

 (104، 2009، (. )البدراني156حيف تبمغ قيمة المتوسط الفرضي )
 : وتصحيحو( مقياس دافعية االنجاز )وصؼ المقياس 3-3-2

( والذي Willis,1982( والذي قاـ بتصميمو جو وليس )2تـ استخداـ مقياس دافعية االنجاز الرياضي )الممحؽ 
( بتعريؼ المقياس واختصاره وتعديمو بعد إجراء بعض التطبيقات 1998، ( فقرة وقد قاـ )عبلوي40يتكوف باألصؿ مف )

ويقيس ىذا المقياس بعديف ىما ، ( فقرة فقط20غتو النيائية يتكوف مف )األولية في البيئة المصرية ليصبح المقياس بصي

                                                           

(( الفقرات ذات األرقاـ )ىي فقرات سمبية وباقي الفقرات جميعيا ايجابية.38، 32، 28، 27، 19، 10) 
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( فقرة 14( فقرات سمبية و)6إذ كانت منيا )، ( فقرات لكؿ محور10بعد دافع تجنب الفشؿ( وبواقع )، )بعد دافع النجاح
بدرجة ، بدرجة متوسطة، كبيرةبدرجة ، وكانت اإلجابة عف فقرات المقياس مف خبلؿ خمسة بدائؿ )بدرجة كبيرة جداً ، ايجابية
بدرجة قميمة جدًا( ويتـ تصحيح المقياس مف خبلؿ استخداـ خمسة بدائؿ لمفقرات االيجابية والسمبية إذ تعطى أوزاف ، قميمة

( عمى 5، 4، 3، 2، 1)، بدرجة قميمة جدًا(، بدرجة قميمة، بدرجة متوسطة، بدرجة كبيرة، الدرجات لمبدائؿ )بدرجة كبيرة جداً 
إذ كانت أعمى درجة ، ( عمى التوالي لمفقرات السمبية1، 2، 3، 4، 5والي لمفقرات االيجابية وتعطى أوزاف الدرجات )الت

( يبيف محاور 3(. والجدوؿ )183-181، 1998، )عبلوي)أ(، (20( أما اقؿ درجة فيي )120لممقياس ككؿ ىي )
 المقياس وفقراتو االيجابية والسمبية.

 (2الجدوؿ )
 ر مقياس دافعية االنجاز الرياضي وفقراتو االيجابية والسمبيةيبيف محاو 

 المجموع الفقرات السمبية الفقرات االيجابية محاور المقياس ت
 10 14، 8، 4 20، 18، 16، 12، 10، 6، 2 بعد دافع النجاح 1
 10 19، 17، 11 15، 13، 9، 7، 5، 3، 1 بعد دافع تجنب الفشؿ 2

 20 المجموع الكمي لمفقرات 

 
 : المعامالت العممية لمقياسي المناخ األسري ودافعية االنجاز الرياضي 3-4

عمى الرغـ مف أف المقاييس المستخدمة في البحث الحالي تتمتع بمعامبلت صدؽ وثبات عالييف وتـ تطبيقيـ عمى 
الباحثوف إلى التحقؽ مف مدى  لذا عمد، بعد إجراء المعامبلت العممية لممقياس، البيئة العراقية في دراسات عممية سابقة

 صدؽ وثبات المقياسيف ألجؿ التأكد مف صبلحيتيما وعمى النحو اآلتي.
يشير كبًل مف )الزيود وعمياف( إلى "انو يمكف أف يعد االختبار صادقا إذا تـ عرضو عمى عدد مف : الصدق 3-4-1

، قيس ما وضع لقياسو بكفاءة ")الزيود وعميافالخبراء وذو االختصاص في المجاؿ الذي يقيسو االختبار وحكموا بأنو ي
( ولمحصوؿ عمى صدؽ مقياسي المناخ األسري ودافعية االنجاز الرياضي تـ عرضيما عمى مجموعة مف 184، 1998

وبعد جمع استمارات االستبياف وتفريغيا تبيف وجود نسبة ، ذوي الخبرة واالختصاص)*( في مجاؿ العمـو الرياضية والنفسية
    %( وبيذا اإلجراء تـ التأكد مف صدؽ المقياسيف المستخدميف في البحث الحالي.100اتفاؽ )

قاـ الباحثوف ومف خبلؿ تطبيؽ المقاييس عمى العينة االستطبلعية بالتحقؽ مف ثباتيا عف طريؽ استخداـ : الثبات 3-4-2
زوجية وتـ إيجاد معامؿ االرتباط بيف  طريقة)التجزئة النصفية( إذ قسمت عدد فقرات كؿ مقياس إلى فقرات فردية وأخرى

( لمقاييس المناخ األسري 0.78)، (0.80درجات النصفيف بطريقة بيرسوف فكانت قيمة معامؿ االرتباط عمى التوالي)
-ودافعية االنجاز الرياضي عمى التوالي وبعد ذلؾ تـ تصحيح معامؿ االرتباط باستخداـ معادلة سبيرماف

يتـ الحصوؿ ، ( بأنو "عند تقدير الثبات بطريقة التجزئة النصفية2004، يشير )النبيافإذ  (Sperman- Brown)براوف
ثـ يتـ حساب معامؿ االرتباط بيف ىذيف النصفيف. ويكوف معامؿ االرتباط ىذا تقديرًا ، عمى درجة فرعية لكؿ مف النصفيف

                                                           

(السادة الخبراء الذيف ت ).ـ عرض المقياسيف عمييـ 
 .د ناظـ شاكر الوتار/ عمـ النفس الرياضي/ جامعة الموصؿ _ كمية التربية الرياضية.أ 
 .ا. ـ.د زىير يحيى محمد عمي/ عمـ النفس الرياضي/ جامعة الموصؿ _ كمية التربية الرياضية 
 ربية الرياضية.ا. ـ.د مؤيد عبد الرزاؽ حسو/ عمـ النفس الرياضي/ جامعة الموصؿ _ كمية الت 
 .ـ. وليد ذنوف يونس/ عمـ النفس الرياضي/ جامعة الموصؿ _ مديرية التربية الرياضية والفنية 
 مديرية التربية الرياضية والفنية. -ـ.ـ محمد خير الديف صالح / عمـ النفس الرياضي/ جامعة الموصؿ 
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نحتاج إلى تطبيؽ ، ى ثبات االختبار كمولثبات اختبار طولو نصؼ طوؿ االختبار األصمي ولتقدير ما سيكوف عميو مستو 
( 0.87)، (0.89( وعند تطبيؽ ىذه المعادلة بمغت قيمة معامؿ الثبات )244، 2004، براوف" )النبياف –معادلة سبيرماف 

( إلى أف " قيمة معامؿ الثبات كمما 1999، عمى التوالي وىو ثبات عالي يمكف اعتماده في تطبيؽ األداة إذ يذكر)عويس
 (64، 1999، ( كاف ذلؾ أفضؿ". )عويس71,0أعمى مف نسبة )كانت 

تـ تنفيذ ، لموقوؼ عمى السمبيات التي ستواجو الباحثوف ومف اجؿ تفادييا في التجربة الرئيسة: التجربة االستطالعية 3-5
ولـ يدخموا ، ( العبيف مف مجتمع البحث األصمي6عمى عينة مكونة مف ) 2012/  2/  19التجربة االستطبلعية بتاريخ 

 ضمف التطبيؽ النيائي لممقياسيف.
 : وكاف اليدؼ مف الدراسة ما يأتي 

 مدى تفيـ ووضوح واستيعاب البلعبيف لمفردات فقرات المقياسيف. -
 معوقات العمؿ التي تواجو الباحثوف. -
 اإلجابة عف االستفسارات والتساؤالت إف وجدت واحتساب زمف اإلجابة عف المقياسيف. -

رت نتيجة التجربة أنو ال يوجد أي غموض في الفقرات أو استفسار حوؿ فقرات المقياسيف وقد بمغ معدؿ الوقت وقد أظي
 ( دقيقة لئلجابة عف فقرات المقياسيف.30 -22المحدد )

 : التطبيق النهائي لممقياسين 3-6
اس المناخ األسري ومقياس بعد التحقؽ مف المواصفات العممية المطموبة مف )الصدؽ والثبات( ألداتي البحث مقي

باالستعانة بمدربي منتخبات الجامعة  26/3/2012 -26/2تـ تطبيقيا عمى عينة البحث بتاريخ ، دافعية االنجاز الرياضي
 ومساعدييـ وبوجود الباحثوف.

صائية في استخراج الوسائؿ اإلح Spssتـ استخداـ الحقيبة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية  :الوسائل اإلحصائية 3-7
 : اآلتية
 الوسط الحسابي. -
 االنحراؼ المعياري. -
 قانوف النسبة المئوية. -
 قانوف المتوسط الفرضي.  -
 اختبار )ت( لعينة واحدة. -
 معامؿ االرتباط البسيط)بيرسوف(. -
 براوف. –معادلة سبيرماف  -
 
 : عرض وتحميل النتائج -4

وبعد تطبيؽ ، ت اإلحصائية لمبيانات التي تـ الحصوؿ عميياوبعد إجراء التحميبل، مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ البحث
 سيتـ عرض النتائج التي تـ التوصؿ إلييا في البحث الحالي وعمى وفؽ أىدافو ومناقشة تمؾ النتائج.، أداتا البحث

 التعرؼ إلى مستوى المناخ ااُلسري لدى العبي منتخبات جامعة الموصؿ لؤللعاب الفرقية. :الهدف األول 4-1
 (3الجدوؿ )

 ( المحتسبة لمقياس المناخ ااُلسريTيبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيـ المتوسط الفرضي و)
 (Tقيمة) المتوسط الفرضي االنحراؼ المعياري الوسط الحسابي عدد البلعبيف المتغير

 4,09 156 26,92 170 62 المناخ ااُلسري

 (2( الجدولية = )T( قيمة )61أماـ درجة حرية )( و 0,05) ≥معنوي عند نسبة خطا *



  م4235/أيلول     معة بابلجا /األساسيةكلية التربية  مجلة     35العدد/

107 

 : ( تبيف لنا األتي3مف خبلؿ مبلحظاتنا لمجدوؿ ) 
( وعند مقارنة الوسط الحسابي 26,92وبانحراؼ معياري ) (170إف المتوسط الحسابي لممناخ األسري قد بمغ )

( 2( الجدولية البالغة )Tمف قيمة ) ( وىي اكبر4,09( المحتسبة )T( ظيرت قيمة )156مع المتوسط الفرضي البالغ )
ويعزو الباحثوف تمؾ النتائج التي ظيرت إلى ، ( مما يدؿ عمى معنوية الفروؽ لصالح الوسط الحسابي61وعند درجة حرية )

العبلقات والتفاعبلت األسرية ألنيا أساس استقرار المناخ األسري الذي يسوده االنسجاـ واالحتراـ المتبادؿ واالستقرار 
ويشمؿ ، ( إف المناخ األسري يعتبر الشكؿ العاـ الذي يطمؽ عمى األسرة2006وبيذا الصدد فقد أشار )خميؿ ، مافواأل

جميع جوانب الحياة األسرية ومنيا إشباع الحاجات سواء األولية أو الثانوية وتوزيع المسؤوليات تبعا لدور كؿ فرد في األسرة 
( كما إف المناخ األسري يعكس تعامؿ 486، 2006، فعيـ وسموكيـ )خميؿوالتي يكوف ليا انعكاس أو تأثير عمى دوا

أبناءىـ مع البيئة الخارجية مف حيث االحتراـ والتقاليد والتعاوف مع المجتمع مف خبلؿ تمبية احتياجاتيـ المعرفية 
فيي تعمؿ عمى تشكيميا وأىميتيا البالغة في صنع شخصية الفرد  ومف ىنا يتضح لنا دور األسرة، واالجتماعية والنفسية

وتبرز مكوناتيا وتنميتيا وفؽ الطابع المنشود الذي يظير مبلمح السمات المرغوب فييا وفي تنمية اتجاىاتو االيجابية 
وضبط دوافعو وسموكياتو ومساعدتو عمى التفاعؿ االيجابي مع زمبلئو وبتالي األسرة تمعب دورًا تكامميًا وتعاونيًا في ىذه 

ىا التربوية في الفرد والتي ثأر بأنو عف طريؽ األسرة تحقؽ البيئة االجتماعية أ (2009، ما أكده )البدرانيىذا ، المجاالت
، 2009، تنتقؿ بشكؿ مباشر عمى الوسط االجتماعي الذي يعيش بو الفرد مع محيطو الخارجي مف خبلؿ تعاممو. )البدراني

  ( ىذا فيما يخص اليدؼ االوؿ لمبحث.59
 التعرؼ إلى مستوى دافعية االنجاز الرياضي لدى العبي منتخبات جامعة الموصؿ لؤللعاب الفرقية. :نيالهدف الثا 4-2

 (4الجدوؿ )
 ( المحتسبة لمقياس دافعية االنجاز الرياضيTيبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيـ المتوسط الفرضي و)

 (Tقيمة) المتوسط الفرضي لمعيارياالنحراؼ ا الوسط الحسابي عدد البلعبيف المتغير
 9,91 60 12,04 75,17 62 دافعية االنجاز الرياضي

 (2( الجدولية = )T( قيمة )61( وأماـ درجة حرية )0,05) ≥معنوي عند نسبة خطا *
 : ( تبيف لنا األتي4مف خبلؿ مبلحظاتنا لمجدوؿ ) 

( وعند مقارنة الوسط 12,04راؼ معياري )وبانح (75,17إف المتوسط الحسابي لدافعية االنجاز قد بمغت )
( الجدولية البالغة T( وىي اكبر مف قيمة )9,91( المحتسبة )T( ظيرت قيمة )60الحسابي مع المتوسط الفرضي البالغ )

نجد أف أفراد عينة البحث مف البلعبيف ، ( مما يدؿ عمى معنوية الفروؽ لصالح الوسط الحسابي61( وعند درجة حرية )2)
ويعزو ، تـ تطبيؽ المقياس عمييـ يتمتعوف بدرجة عالية مف دافعية االنجاز الرياضي وفقًا لمعايير القياس المعتمدةالذيف 

الباحثوف ذلؾ لعينة البحث الحالي إف أغمبية البلعبيف ىـ مف يمثموف أندية القطر مف الدرجة النخبة والممتازة واألولى 
واء عمى مستوى المحافظة أو القطر ولدييـ قناعات ذاتية بأىمية األىداؼ ليـ ولدييـ مشاركات في بطوالت رياضيو كثيرة س

وقد تحقؽ البعض منيا عف طريؽ انجازاتيـ الرياضية في البطوالت الجامعية مف خبلؿ تواصميـ مع الفرؽ الرياضية 
اإلنجاز تعتبر حالة داخمية  ( باف "دافعية1986، إذ يذكر)أبو عبلـ، األخرى مما أدى إلى ارتفاع دافعية االنجاز لدييـ

مرتبطة بمشاعر الفرد وتوجو نشاطو نحو التخطيط لمعمؿ وتنفيذ ىذا التخطيط بما يحقؽ مستوى محدد مف التفوؽ يؤمف بو 
( أف دافعية االنجاز تعتبر ظاىرة نمائية تزداد وضوحًا 1994، ويشير )قطامي، (209، 1986، الفرد ويعتقد فيو")أبو عبلـ

واف األفراد يختمفوف فيما بينيـ مف حيث سعييـ نحو تحقيؽ تجنب الفشؿ المصاحب لعدـ االنجاز لذلؾ يختمؼ بتقدـ العمر 
األفراد بتوجياتيـ فمنيـ موجيوف نحو دافع النجاح وىؤالء يتطور لدييـ دافع االنجاز أكثر مف غيرىـ الف نتائج االنجاز ليا 

لذا نراىـ يبذلوف أقصى جيد مف ، رض مع الخبرات السابقة تعارضًا كبيراً تأثير ايجابي عمييـ أي أف ىذه النتائج ال تتعا
، اجؿ الوصوؿ إلى األىداؼ التي توجد ليـ الرغبة الطموحة في النجاح في تحقيقيا عمى وفؽ معايير ذاتية لمعمؿ المتقف
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دافع االنجاز ويترؾ تأثيرات وآخروف متجيوف بدرجة عالية نحو تجنب الفشؿ المصاحب لعدـ االنجاز وىؤالء ينخفض لدييـ 
( 9، 1994، )قطامي.سمبية عمييـ لذا ال يبذلوف جيدًا ممحوظًا مف اجؿ الوصوؿ إلى أىدافيـ لذلؾ فيـ معرضوف لمفشؿ

( في أف الدافعية لئلنجاز ىي دافع يتولد لدى الفرد ويحثو عمى 1992، وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة )عبد الخالؽ والنياؿ
اقؼ تتضمف مستويات مف االمتياز والتفوؽ ويتضمف الدافع لئلنجاز أنماطًا وأنواعًا متباينة مف السموؾ التنافس في مو 

( ويرى الباحثوف اف دافعية االنجاز تعد بحد ذاتيا مطمبًا 169، 1992، ويتدخؿ فيو عنصر التحدي. )عبد الخالؽ والنياؿ
ة مف االلتزاـ بيف الشعور بالحاجة لئلنجاز وتجنب الفشؿ مف غريزيًا لدى الفرد لكي يتمكف مف الحصوؿ عمى درجة مقبول

واف طبيعة التنافس ، خبلؿ تكويف عبلقات ىامة بيف األىداؼ النفسية التي يضعيا البلعب لنفسو وبيف الحاجة إلى تحقيقيا
ؼ والبيئة التي تعمؿ عمى سواء أكاف فرديًا أـ جماعيًا يعد بحد ذاتو نمطًا ميمًا مف أنماط الدافعية ويرتبط بطبيعة الموق

( في توضيحو لمفيـو الدافعية Macelandة دافع النجاح وتجنب دافع الفشؿ ويتفؽ الباحثوف في ذلؾ مع ماكيبلند )ثأر است
والذي عدىا "بأنيا االستعداد أو النزعة لمكفاح أو بذؿ الجيد مف أجؿ إشباع الرغبة عندما يتـ مقارنة األداء لفرد ما في 

 فيما يخص اليدؼ الثاني لمبحث. ( ىذا19، 1990، )سبلمة والجنوبي .ات العالية مف خبلؿ تقويـ اآلخريف"بعض المستوي
دافعية االنجاز لدى العبي منتخبات جامعة الموصؿ و  التعرؼ إلى العبلقة بيف المناخ ااُلسري :الهدف الثالث 4-3

 لؤللعاب الفرقية.
 (5الجدوؿ )

 واالجتماعي ودافعية االنجاز الرياضي والتوجو الرياضي يبيف العبلقة بيف المناخ النفسي
 )ر( قيمة االنحراؼ المعياري الوسط الحسابي عدد البلعبيف المتغير

 المناخ ااُلسري
62 

170 26,92 
0,45 

 12,04 75,17 دافعية االنجاز

 0,25قيمة )ر( الجدولية =  60( وأماـ درجة حرية = 0,05) ≤* معنوي عند نسبة خطأ 
( وىي اكبر مف 0,45ر( المحسوبة بيف المناخ األسري ودافعية االنجاز قد بمغت ))( إف قيمة 5تبيف مف الجدوؿ )ي
( وذلؾ يدؿ عمى وجود عبلقة 0‚0 5( وأماـ مستوى معنوية )62( أماـ درجة حرية )0,25ر( الجدولية والبالغة ))قيمة 

ف ظيور العبلقات االرتباطية المعنوية بيف المناخ األسري ودافعية يعزو الباحثو و ، ذات داللة معنوية بيف ىذيف المتغيريف
االنجاز تعود إلى العينة المعتمدة في البحث الحالي باف أسرىـ تمتمؾ مناخا اسريا قويا لو تأثير نفسي ايجابي عمى دافعية 

لمنافسات كؿ ذلؾ سيعكس الصورة االنجاز لمفرد في تمبية حاجاتو ومشاركتو في مشاعره والوقوؼ معو في أثناء التدريب وا
االيجابية لدييـ فضبل عف متابعتيـ إف كاف مف قبؿ األىؿ أو مف قبؿ المدرب أو األصدقاء لحالة الفرد الرياضي ذلؾ 
سيمنحو الثقة بالنفس وقوة العزيمة واإلرادة لتطوير نفسو وانجاز كافة قواعد التدريب واألىداؼ المناطة اليو نتيجة المناخ 

وتتفؽ النتائج الحالية مع ما أشار ، االيجابي وقوة حالتو النفسية لبلندفاع لمعمؿ نحو تحقيؽ أىداؼ أبناءىـ األسري
ة دافعية األبناء نحو المعبة التي ثأر ( اف ابرز األدوار التي يفترض اف تقـو بيا األسرة ىو إBaek & Choi ،2002إليو.)

ليا تأثير بشكؿ أو باخر في دافعية األبناء نحو األساليب  تي تتخذىا األسرةوفي حقيقة األمر اف كؿ القرارات ال، يمارسوىا
النفسية واالجتماعية التي يتبعيا اإلباء مع أبناءىـ بوصفيا استجابة لسموكيـ بإتباع الثواب والعقاب بنوعيو المادي 

وتؤثر ىذه األساليب في نمو الفرد ، اءوالتوجيو المباشر الصريح لسموؾ األبن، والمشاركة في المواقؼ والخبرات، والمعنوي
 ( (Baek &Choi, 2002, 125العقمي واالنفعالي واالجتماعي.

سناد مف أسرتو تعد بمثابة بناء عبلقات وروابط مشتركة  ويرى الباحثوف إف الرياضي عند حصولو عمى دعـ وا 
تو وعممو وتدريباتو واسيامو نحو ما تسيـ في تنمية الروح االيجابية لبلعب ونبلحظ اف ذلؾ سينعكس عمى تنظيـ حيا

 ىذا فيما يخص العبلقة بيف ىذيف المتغيريف.، يستطيع تقدميو في اثناء المنافسات مف اجؿ طموحو باالنجاز الجيد
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 : االستنتاجات والتوصيات -5
 : االستنتاجات 5-1
ة قيـ األوساط الحسابية مع قيمة يمتمؾ أفراد عينة البحث مستويات جيدة مف المناخ األسري وذلؾ مف خبلؿ مقارن -

 المتوسط الفرضي لممقياس. 
يمتمؾ أفراد عينة البحث مستويات جيدة مف دافعية االنجاز الرياضي وذلؾ مف خبلؿ مقارنة قيـ األوساط الحسابية مع  -

 قيمة المتوسط الفرضي لممقياس. 
 لبلعبي منتخبات جامعة الموصؿ باأللعاب الفرقية.ظيور عبلقة معنوية بيف المناخ األسري ودافعية االنجاز الرياضي  -
 : التوصيات 5-2
 االىتماـ بالعبلقات االجتماعية مف قبؿ القائميف عمى العممية التدريبية واسر البلعبيف. -
 االىتماـ بدافعية االنجاز لبلعبيف مف قبؿ المدرب واألسرة مف خبلؿ تمبية احتياجاتيـ المعنوية والمادية. -
وعمى األلعاب الفردية والفرقية ولفئات ، حوث ودراسات عممية عمى المناخ االسري مع متغيرات نفسية أخرىإجراء ب -

 عمرية مختمفة ولكبل الجنسيف.
 : المصادر

 الكويت، دار القمـ لمنشر والتوزيع، 4ط، عمـ النفس التربوي: (1986رجاء محمود )، أبو عبلـ 
 بحث منشور في مجمة أبحاث ، ناخ األسري لدى طمبة جامعة الموصؿالم: (2009فاطمة محمد صالح )، البدراني
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 العدد ، مجمة كمية التربية األساسية، ية لؤلبناءالمناخ األسري وعبلقتو بالصحة النفس: (2000عفراء إبراىيـ )، خميؿ

 بغداد.، الجامعة المستنصرية، وزارة التعميـ العالي، 49
 العدد ، مجمة كمية التربية األساسية، المناخ األسري وعبلقتو بالصحة النفسية لؤلبناء: (2006عفراء إبراىيـ )، خميؿ

 اد.بغد، الجامعة المستنصرية، وزارة التعميـ العالي، 49
 األردف.، عماف، دار الراية لمنشر والتوزيع، عمـ النفس الرياضي: (2011ماجد محمد)، صالح عبد اهلل والخياط، الزعبي 
 دار الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع، 2ط، مبادئ القياس والتقويـ في التربية: (1998ىاشـ )، نادر وعمياف، الزيود ،

 عماف.
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 يا ببعض متغيرات الشخصية لدى الدافعية لبلنجاز وعبلقت: ( 1992مايسة احمد )، احمد محمد والنياؿ، عبد الخالؽ

بحث منشور في مجمة مركز البحوث ، عينة مف تبلميذ المدارس االبتدائية وتمميذاتيا بدولة قطر "دراسة عاممية مقارنة"
 قطر.، الدوحة، السنة األولى، (2العدد )، التربوية

 التوافؽ النفسي والتحصيؿ الدراسيالعبلقات االجتماعية بيف طمبة الجامعة وصمتيا ب: (2001)رجاء ياسر، عبد اهلل ،
 جامعة بغداد.، كمية التربية ابف رشد، اطروحو دكتوراه غير منشورة
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      تيتـ أسرتي بالثقافة وتوفير الكتب الثقافية. 14
      لمشاركة في المواقؼ االجتماعية والمناسبات.عدـ السماح با 15
      تدخؿ أشخاص ضمف أسرتي )الجد والجدة( في شؤوف األسرة. 16
      تضع أسرتي حوافز لتشجيع األبناء لمعمؿ والدراسة. 17
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      يميز والدي في معاممتي مقارنة بإخوتي. 18
      والداي يستييناف بمشاعرنا وحاجياتنا. 19
      غير معروؼ مف ىو المسؤوؿ في أسرتي. 20
      تيدد المشاكؿ والخبلفات استقرار أسرتي. 21
      نحؿ المشاكؿ العائمية بصورة ودية. 22
      الحوار المتبادؿ مبدءنا في اتخاذ أي قرار في األسرة. 23
      تعمؿ األسرة كوحدة واحدة لرفع مستواىا االقتصادي. 24
      سرتي غير كافي لسد اغمب احتياجاتنا.دخؿ أ 25
      النصح واإلرشاد أساس التوجيو داخؿ أسرتي. 26
      تمتـز أسرتي بالتقاليد واألعراؼ االجتماعية. 27
      تسود األنانية وحب الذات بيف أفراد أسرتي. 28
      تعمؿ أسرتي عمى إيصاؿ أبناءىا إلى أعمى المراتب العممية. 29
      احتراـ اآلخريف(.، ثأراإلي، الصدؽ، تسود أسرتي قيـ )اإلحساف 30
      (0000000الزيارات ، الطعاـ)تحرص أسرتي عمى مواعيد 31
      يستخدـ والدي القسوة معي. 32
      تتصؼ أسرتي بعدـ العدالة في توزيع المصروؼ بيف إخوتي. 33
      تشعرني عائمتي باني مراقب. 34
      تسمح العائمة بتدخؿ أشخاص مف خارج األسرة في شؤنيا. 35
      يزعجني مقارنتي بأبناء األقارب والجيراف. 36
      يسود حب الذات جو أسرتي. 37
      تتأثر دراستي بالشجار بيف أفراد أسرتي. 38
      يسمؾ والدي طريقًا غير صحيحًا في الضغط عمي بالدراسة. 39
      ألسرة في اختيار شريؾ )شريكة( حياتي.تدخؿ ا 40
      النقد البلذع مف اإلخوة واألخوات والسخرية. 41
      قطع عبلقات األسرة مع األقارب والجيراف. 42
      اشعر بأنني مستقر اسريًا. 43
      استمتع بالحديث مع أفراد أسرتي. 44
      ينتابني الشعور باليأس مف أفراد أسرتي. 45
      أفضؿ االنعزاؿ عف أفراد أسرتي. 46
      تتصؼ عبلقتي بأسرتي بأنيا غير مرضية. 47
      تعودني أسرتي عمى الصبر في الشدائد. 48
      يحتـر ويعطؼ أفراد أسرتي بعضيـ بعضًا. 49
      عدـ حصولي عمى المبلبس المبلئمة. 50
      .عدـ الحصوؿ عمى المصروؼ بقدر كافي 51
      سيطرة إخوتي الكبار وعدـ التفاىـ معيـ. 52
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 مقياس دافعية االنجاز الرياضي (2الممحق )

بدرجة كبيرة  الفقرات ت
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة قميمة 
 جداً 

      أجد صعوبة في محاولة النـو عقب ىزيمتي في المنافسة. 1
      لذي يتدرب لساعات إضافية لتحسيف مستواه.يعجبني البلعب ا 2
      عندما ارتكب خطأ في األداء أثناء المنافسة فأنني احتاج لبعض الوقت لكي أنسى ىذا الخطأ. 3
      االمتياز في الرياضة ال يعد مف أىدافي األساسية. 4
      أحس غالبا بالخوؼ قبؿ اشتراكي في المنافسة مباشرة. 5
      ع بالقياـ بأي ميمة والتي يرى بعض البلعبيف اآلخريف أنيا ميمة صعبة.استمت 6
      أخشى اليزيمة في المنافسة. 7
      الحظ يؤدي إلى الفوز بدرجة اكبر مف بذؿ الجيد. 8
      عندما اىـز في المنافسة فاف ذلؾ يضايقني لعدة أياـ. 9

      انقطاع لكي انجح في رياضتي.لدي استعداد لمتدريب طواؿ العاـ بدوف  10
      ال أجد صعوبة في النـو ليمة اشتراكي في المنافسة. 11
      الفوز في المنافسة يمنحني درجة كبيرة مف الرضا. 12
      اشعر بالتوتر قبؿ المنافسة الرياضية. 13
      لرسمية.أفضؿ أف أستريح مف التدريب في فترة ما بعد االنتياء مف المنافسة ا 14
      طواؿ فترة المنافسة. عندما ارتكب خطا في األداء فاف ذلؾ يرىقني 15
      لكي أكوف ناجحا في رياضتي. لدي رغبة عالية جدا 16

قبؿ اشتراكي في المنافسة ال انشغؿ في التفكير عما يمكف أف يحدث في المنافسة أو عف  17
 نتائجيا.

     

      أكوف أفضؿ العب.أحاوؿ بكؿ جيدي أف  18
      استطيع أف أكوف ىادئا في المحظات التي تسبؽ المنافسة مباشرة. 19
      ىدفي ىو أف أكوف مميزا في رياضتي. 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


