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تهدف الدراسة إيل التعرف عىل دور التنشئة األرسية يف حماية األبناء من التعصب الريايض وبناء مفهوم التنافس الريايض الرشيف من خالل ممارسة
) طفل400 (  وإلجراء الدراسة وزعت استبانة عىل عينة عشوائية من األطفال الرياضيني.األلعاب الرياضية يف أندية املنطقة الرشقية باململكة العربية السعودية
.بعد قياس صدقها وثباتها
 كما. واالعالم الريايض يف حماية األبناء من التعصب الريايض، واألقران، واملدرسة|النادي، وقد أوضحت النتائج دور التنشئة األرسية املتمثلة يف األرسة
 وعىل جميع العوامل،أشارت النتائج إيل أن هناك داللة إحصائية بني متوسطات درجات األبناء املمارسني لأللعاب الجماعية واأللعاب الفردية عىل االستبانه ككل
 ويويص الباحث برضورة اجراء املزيد من الدراسات حول تعميم. وقد كانت الفروق لصالح األبناء املمارسني لأللعاب الجماعية، باستثناء عامل املدرسة\النادي
.ثقافة التنافس الريايض الرشيف
 األبناء التنشئة األرسية التعصب الريايض التنافس الريايض الرشيف:الكلمات الدالة
Abstract
The role of family upbringing in protecting children from sports intolerance by building the concept of honest sports competition
Prof. Abdulaziz Almustafa
Alasala College - Dammam
The purpose of the study was to identify the role of family upbringing in the protection of children from sport intolerance by
building the concept of honest sport competition through practicing in sport clubs in the Eastern Province, Saudi Arabia. To conduct the study, a questionnaire was distributed to a random sample of children (400 child) after measuring the validity and reli.ability
The results showed the role of family upbringing in the family, school, club, peers, and sports media in protecting children
from sports intolerance. The results also indicated that there is a significance difference between the average scores of children
practicing team sports and children practicing individual sports on the questionnaire as a whole, and on all factors except the
school / club factor. The differences were in favor of the children practicing the team sports. The researcher recommends the need
for further studies on the dissemination of the culture of honest sport competition
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دور التنشئة األرسية يف حماية األبناء من التعصب الريايض من خالل بناء مفهوم التنافس الريايض الرشيف

مدخل:

الرياضة التنافسية والرتويجية مظهر من مظاهر الرقي والتقدم التي تقاس بها حضارة األمم ،لذا تحرص دول العالم عىل توجيه وتشجيع مواطنيها
نحو ممارسة األنشطة البدنية والحركية املختلفة ايمانا منها ببناء الروح اإليجابية لإلنسان وسالمته  .واألنشطة البدنية بصورها املختلفة تعتمد بدرجة كبرية
عىل روح املنافسة الرشيفة بني البرش ،ألنه يمثل القوى التي تحركهم وتثريهم نحو ممارسة مختلف األنشطة الرياضية التنافسية واالستمرار فيها بصورة
منتظمة بما يعود عليهم بالصحة الجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية (Gençay & Gençay, 2007 ; Howell & McKenzie, 1987 ; Støckel, et
.)al., 2010 ; Walters, et al. 2010
فالتنشئة األرسية بما تشمله من متغريات تتمثل يف األرسة واألقران واملدرسة تعمل عىل توجيه القوى الدافعة لدى األبناء واالرتقاء بها وصوال للغايات املنشودة
إذ ان توجيهها يسمح بمعرفة استعداداتهم تجاه األنشطة الرياضية التنافسية  ،ومن ناحية أخرى فان التعرف عىل مثل تلك االستعدادات والرغبات تساعد
القائمني واملربني عىل تهذيبها وتوجيهها وتشجيعها واالرتقاء بها اىل املستوى التنافيس البطويل ( . )Kremarik, 2000; Pate, et a al., 2000وحيث أن
مبدأ ممارسة األنشطة البدنية والرياضة التنافسية ال يستثني أحد من طبقات املجتمع وأفراده عىل السواء الذكر واألنثى ،والسليم واملعاق  ،والطفل والرجل عىل
السواء  ،لذا يجب العمل عىل نرش ثقافة تشجيع األطفال عىل ممارسة األنشطة الحركية التنافسية املناسبة لقدراتهم البدنية وميولهم واستعدادهم ورغباتهم ملا
لها من فوائد جمة تنعكس عىل مجمل حياتهم الصحية والنفسية والسلوكية (املصطفى . );Harrison & Narayan, 2003 2011 ;2013 ،
والتنافس الريايض الرشيف له العديد من اآلثاره اإليجابية حيث يسهم يف بناء الشخصية اإلنسانية السوية ،بل أنه يقرب بني الرياضيني ويصفي نفوسهم،
بعيدا عن التعصب املمقوت والعنف والعدوان ،والذي ينعكس بعد ذلك عىل سلوك جماهريهم ومشجعيهم حيث ينظرون إيل التنافس الريايض عىل أنه فن
وإبداع  .وهذا ال يتأتى إال من خالل التنشئة األرسية الحاضنة والداعمة وفقا ملعطيات الطبيعة االنسانية الذاتية والتوافق مع متطلباتها يف تشكيل البيئة
املوضوعية لنشأة الشخصية السوية التي تتسم بالحضور والتماسك  .لذا تعترب التنشئة األرسية من أخطر العمليات شأنا ً يف توجيه األبناء نحو املنافسة دون
التعصب األعمى ()Walters, et al. 2010; Kremer-Sadlik & Kim, 2007; Topor & Gill, 2008
فالتنشئة األرسية يف معناها العام هي العمليات التي تتطلب تعديالً للسلوك  ،أو اكتسابا ً ألنماط جديدة من السلوك ،أو التخلص من بعض أنواع املمارسات
السلوكية .وبالتايل تتشكل هوية الطفل عىل منوال املعايري والقيم االجتماعية لثقافة املجتمع الذي يعيش فيه .فاإلنسان تشكيل ثقايف تتحدد طبيعته بطبيعة
الحاضن الثقايف الذي ينشأ يف رعايته  ،وهذا يعني أن طبيعة الشخصية اإلنسانية مرهونة إىل حد كبري بطبيعة ومستوى تطور أسلوب التنشئة األرسية التي
تشكل القالب الواقعي الذي يهب الطفل خصائصه السلوكية (. )Weiss & Fretweel, 2005 ; Weiss & Amorose, 2008
( & Weiss
وعىل املستوى التنافيس الريايض أوضحت دراسة جولد وايسوهوال ( )Goldstein, & Iso-Ahola, 2008و ويس وفريتويل
 )Fretweel, 2005دور الوالدين واألصدقاء يف تشجيع األطفال عىل ممارسة أوجه األنشطة الرياضية التنافسية املختلفة  .كما أكدت النتائج أيضا عىل أهمية
إرشاك الوالدين واألصدقاء يف ممارسة األنشطة الرياضية التنافسية من خالل اللقاءات واملناسبات الجماعية .
كما أجرى جريندورفر وآخرون ( )Greendorfer, et al., 1986و جويندوفر وليوك  ))Greendorfer & Lewko, 1988دراسة مقارنة حول
دور التنشئة االجتماعية اىل الرياضة  .وقد أظهرت النتائج فروقا إحصائية نحو درجة تشجيع الوالدين لألطفال للمشاركة يف األنشطة الرياضية  ،فبينما كان
التأثري العائيل أو األرسي إيجابي تجاه تشجيع الذكور نحو ممارسة النشاط الريايض  ،فقد كان للبيئة االجتماعية التأثري القوي واإليجابي عىل تشجيع اإلناث
نحو ممارسة النشاط الريايض .
كما أكد مكفريسن وبراون ( )Mcpherson & Brown, 1988و جويت و كرامر ( ، )Jowett & Cramer, 2010وسمول وكمنج (Smoll & Cumming,
 )2006إيل أهمية دور أفراد العائلة يف توجيه وتنشئة الطفل نحو ممارسة النشاط الريايض التنافيس والرتويحي  ،كما أكدت نتائج الدراسة أيضا أهمية
دور األب وأفراد األرسة يف تشجيع الطفل نحو االشرتاك يف األنشطة الرياضية التنافسية خصوصا إذا كان أحد أفراد األرسة يمارس/مارس النشاط الريايض
التنافيس .كما أجرت أيضا جريندورفر وليوك ( )Greendorfer & Lewko, 1988و توفلر ويرتاف  ))Tofler & Butteraugh, 2005دراسة ملعرفة دور
كل من األرسة واألصدقاء ومعلمي الرتبية البدنية والبيئة االجتماعية يف تشجيع األطفال اىل االشرتاك يف ممارسة النشاط الريايض التنافيس  .وقد أوضحت النتائج
من أنه عىل الرغم من أهمية دور كل من األرسة واألصدقاء واملعلمني يف تشجيع األطفال عىل االشرتاك وممارسة النشاط الريايض ،اال أن التأثري كان عىل الذكور
أكثر منه عىل اإلناث  .كما أكدت النتائج أيضا أهمية دور األب يف تشجيع وممارسة الطفل النشاط الريايض التنافيس (واملصطفى وربعان. )1997 ،
من هنا تأتي أهمية معرفة دور التنشئة األرسية يف بناء مفهوم التنافس الريايض الرشيف من خالل تشجيع وارشاك األبناء يف األنشطة الرياضية
املختلفة ، .حيث أن هذه املرحلة تعترب من أهم مراحل اكتساب املهارات الحركية األساسية لأللعاب الرياضية املختلفة التخصصية والرتويحية التي تمثل
القاعدة األساسية لبناء املفهوم الريايض التنافيس يف املراحل العمرية املتقدمة (املصطفى  2005 ،؛ . : Cockely, 1990 (1995فعىل الرغم من أهمية
التنشئة األرسية يف بناء مفهوم التنافس الريايض القائم عىل احرتام الروح الرياضية واحرتام الخصم  ،اال أن تأثري التنشئة األرسية ال يزال نادر البحث
والتمحيص (حسب علم الباحث) عىل املستوى العربي  ،وخاصة يف املجتمع السعودي  .لذا تهدف هذه الدراسة اىل التعرف عىل دور التنشئة األرسية يف بناء
مفهوم التنافس الريايض الرشيف عند األطفال القائم عىل الروح الرياضية.

مشكلة الدراسة:

إن املتتبع للساحة الرياضية السعودية واملسابقات الرياضية املختلفة يجد أن التعصب الريايض املقيت يحتل مكانة خطرية تهدد مكانة وتماسك
املجتمع  ،وعالقات الالعبني والجماهري الرياضية ،الذي انعكس عىل وحدة األرسة ،حيث تعدى حاالت التعصب الريايض من عبارات العنف والعدوان وإثارة
الفتن إيل العنرصية والتشكيك يف الوطنية واالنتماء .مما انعكس ذلك عىل إثارة الراي العام الريايض .
تعصب مقيتٍ أصبح يؤثر بدرجاتٍ مختلفة عىل العالقات االجتماعية بني الجماهري الرياضية ،ويزرع األحقاد بينهم،
إن ما يدور يف الوسط الريايض من
ٍ
ويتجاوز املعاني الحقيقية للتنافس الريايض الرشيف بني أندية الوطن؛ ما يدعونا إىل طلب املبادرة من املسؤولني بالدراسة واقرتاح الحلول ،والعمل الجاد عىل
تعزيز الوعي الريايض ،والروح الرياضية ،وإيضاح خطورة التعصب بني اإلداريني ،واملدربني ،والالعبني ،واإلعالميني ،والجماهري.
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ولعل ما يدور يف الوسط الريايض من تعصب قد تجاوز املعاني الحقيقية للتنافس الريايض الرشيف  ،ما دعا الباحث إيل املبادرة بدراسة دور التنشئة األرسية يف
بناء مفهوم التنافس الريايض الرشيف عند األطفال  ،ونرش ثقافة الروح الرياضية بني األبناء  ،و (حسب علم الباحث) تعد الدراسة األوىل يف املجتمع السعودي
كمحاولة جادة للبحث والتنقيب.

أهداف الدراسة :تتلخص أهداف الدراسة إيل التعرف عىل :

أهمية التنشئة األرسية يف بناء مفهوم التنافس الريايض الرشيف لدى األبناء.
.1
دور كل من األرسة  ،واملدرسة |النادي واألصدقاء واإلعالم الريايض يف حماية األبناء من التعصب وبناء مفهوم التنافس الريايض خالل ممارستهم
.2
لأللعاب الرياضية الجماعية والفردية.

أهمية الدراسة:

يعد التنافس الريايض الرشيف املحك الرئيس الذي ترتجم من خالله قدرات الطفل البدنية والفنية املهارية والنفسية ،ومدى استعداداه الحرتام قواعد وقوانني
اللعب واحرتام املنافس والتي غالبا ما يصاحبها التوتر النفيس واالنفعايل .يشري كل من (Goldstein, & Iso-Ahola, 2008; Walters, et al. 2010; Lang,
 2010; Conroy, et al., 2007أن سبب حاالت القلق والعدوان والخوف ،وكذلك ابتعاد األطفال أو التوقف أو االنسحاب عن االشرتاك يف األنشطة الرياضية
التنافسية والرتويحية  ،هو نتاج العديد من املؤثرات مثل األرسة  ،واألصدقاء  ،واملدرب/املعلم والبيئة االجتماعية ،واإلعالم الريايض وغريها فعىل سبيل املثال  -من
االتجاهات السلبية لدور األرسة  -عدم تشجيع األبناء االشرتاك يف األنشطة الرياضية التنافسية املختلفة (التي قد تصل درجة الرفض يف بعض األحيان) عىل الرغم
من تفوق البعض منهم يف بعض األنشطة الرياضية الجماعية أو الفردية  ،كما أخفقت البيئة االجتماعية أيضا يف تبني العديد من األطفال املوهوبني رياضيا أما
بسبب ضعف االمكانات أو بسبب نوع الرياضة التنافسية  ،أو بسبب االعالم الريايض الذي يسهم يف تشكيل آراء األطفال وميولهم ومعتقداتهم خاصة املتعلقة
باملمارسة الرياضية ()Jowett, & Cramer, 2010 ; Kraus, 2006; Haubl & Liebsch, 2009
ولعل أهمية الدراسة تتلخص يف دور التنشئة االجتماعية يف العمل الجاد نحو تعزيز مفهوم الوعي الريايض ،والروح الرياضية ،والتنافس الريايض
الرشيف وإيضاح خطورة التعصب لكل من األرسة واملدربني والالعبني واإلعالميني والجماهري الرياضية وكل من يخدش مفهوم التنافس الريايض الرشيف  ،ويثري
الفتن والتعصب .وهذا لن يتأتى إال بدعم كل املحاور املتمثلة باألرسة واألصدقاء والنادي واالعالم ملفهوم الروح الرياضية لألطفال خالل مشاركتهم األنشطة
الرياضية املختلفة يف املدرسة والحارة والنادي.

تساؤالت الدراسة:

ما مدى أهمية التنشئة األرسية يف بناء مفهوم التنافس الريايض الرشيف بني األبناء؟
1هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني كل من األرسة  ،واملدرسة|النادي واألصدقاء واإلعالم الريايض يف حماية األبناء من التعصب وبناء مفهوم
2التنافس الريايض عند األبناء تعزى لأللعاب الجماعية والفردية؟

إجراءات الدراسة:

العينة:

منهج الدراسة :استخدم الباحث املنهج الوصفي وذلك ملالءمته للدراسة.

تم اختيار عينة عشوائية من الرياضيني األطفال (9-12سنة) املسجلني يف األندية الرياضية باملنطقة الرشقية  ،وقد بلغت عينة الدراسة (400طفال) من
املمارسني لأللعاب الجماعية (كرة القدم واليد والسلة والطائرة)  ،وكذلك األلعاب الفردية (السباحة والقوى والجمباز والتنس) ( .أنظر الجدول )1
الجدول ()1
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أداة الدراسة:

تمثلت أداة الدراسة يف بناء استبانة للتعرف عىل دور التنشئة االرسية يف حماية األبناء من التعصب ونرش مفهوم التنافس الريايض الرشيف بني املمارسني لأللعاب
الجماعية واأللعاب الفردية بأندية املنطقة الرشقية باململكة العربية السعودية.
ويف ضوء الدراسة االستطالعية والدراسات السابقة قام الباحث بتحديد عوامل الدراسة التي تمثلت يف األرسة  ،واملدرسة|النادي  ،واألصدقاء ،واالعالم الريايض .وقد
أشتمل املجال األول األرسة عىل ( 7عباراه)  ،واملجال الثاني األصدقاء عىل ( 5عبارات) واملجال الثالث املدرسة|النادي عىل ( 6عبارات)  ،وأخري اإلعالم الريايض عىل
( 7عبارات)  ،وبذلك يكون مجموع عبارات االستبانه  25عبارة) متدرجة عىل مقياس خمايس (أوافق بشدة  ،أوافق  ،محايد  ،ال أوافق  ،ال أوافق بشدة) .

الصدق :

اعتمد الباحث عىل صدق املحتوى أو املضمون  Content Validityوذلك بعرض قائمة االستبانة عىل مجموعة من املحكمني من أعضاء هيئة التدريس  ،وقد اتفق
الجميع عىل إجراء بعض التعديالت يف بعض العبارات بما يتفق ومضمون املحاور الرئيسية ،وكذلك واقعية املوقف وتمثيله للصفة التي يقيسها .وقد اعتمد ما
نسبته  80%من آراء املحكمني معيارا للتعديل واإلضافة والحذف.
أما فيما يتعلق بالتجانس الداخيل لالستبانه ( )Internal Consistencyبني فقرات االستبانة فقد تم حساب مصفوفة االرتباط بني أبعاد املقياس املختلفة.
والجدول رقم ( )2يوضح قيم معامل ارتباط االتساق بني درجة كل فقرة ودرجات جميع فقرات املقياس.
جدول ()2
معامل ارتباط كل عبارة من عبارات االستبانه والدرجة الكلية لالستبانة

			
كما قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بني محاور االستبانة بعضها ببعض ،ومجموع املحاور االستبانة ،والجدول رقم ( )3يوضح مصفوفة معامالت االرتباط
بني محاور االستبانة التي تراوحت نتائجها بني ( )0.92 0.82-وهي دالة إحصائيا عند مستوى ( .)0.05وهي نتائج صدق جيدة ،وأن أبعاد املقياس متسقة.
الجدول رقم ()3

		

-

البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"

ثبات االستبانة:

تم حساب معامالت الثبات بإجراء اختبار معامل كرونباخ – ألفا كمؤرش لالتساق الداخيل لكل محور من محاور األداة ولألداة ككل  .وقد دلت النتائج عىل تمتع
االستبانة بمعامل ثبات (  ، ) 0.873وبالنسبة ملعامالت ثبات األبعاد  ،فقد تراوحت ما بني ( )0.811 – 0.933وهو معامالت ثبات مرتفعة (انظر جدول .)4
جدول ()4
معامل االتساق الداخيل (كرونباخ ألفا) مؤرش الثبات لكل من محاور االستبانة  ،واالستبانة ككل

النتائج واملناقشة:

لإلجابة عىل التساؤل األول  :ما مدى أهمية التنشئة األرسية يف حماية األبناء من التعصب ونرش مفهوم التنافس الريايض الرشيف بني املمارسني لأللعاب
الجماعية واأللعاب الفردية بأندية املنطقة الرشقية باململكة العربية السعودية .فقد تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل محور (انظر الجدول
. )5
الجدول ()5
محاور االستبانة (مرتبة تنازليا) حسب الوزن النسبي لدى عينة الدراسة (ن=)400

				
يالحظ من جدول رقم ( )5أن املحاور الرئيسية لالستبانة قد تجاوزت املتوسط الحسابي ( )4وهذا يعني أن جميع محاور االستبانة تشكل أهمية فعلية بالنسبة
لألبناء ،كما أنها تعكس اهمية واقع التأثري الفعال عىل حماية األبناء من التعصب الريايض ونرش مفهوم التنافس الرشيف بينهم بالرغم من اختالف بيئاتهم
الجغرافية  ،وخرباتهم التعليمية ،ومستواهم االقتصادي واالجتماعي.
كما يوضح جدول رقم ( )5أيضا ترتيب املحاور من وجهة نظر عينة الدراسة  ،حيث احتل محور االعالم الريايض املركز األول  ،بينما احتل محور األصدقاء املركز
الثاني ،ومحور املدرسة|النادي املركز الثالث ،وأخريا املحور الرابع األرسه .وبنا ًء عىل هذه النتائج تم استعراض املحاور وفق ترتيبها لتوضيح دور التنشئة األرسية
من خالل استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجميع عبارات االستبانه وكذلك ترتيب كل عبارة.

البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"
جدول ()6
املتوسطات الحسابية (مرتبة تنازليا) واالنحرافات املعيارية ملحور االعالم الريايض (ن=)400

يبني جدول رقم ( )6ترتيبا ً تنازليا ً للمتوسطات الحسابية لعبارات اإلعالم الريايض  ،ويتبني أن العبارة األوىل " اشرتك يف األنشطة الرياضية التنافسية كي
أصبح مشهورا " األكثر قبوال ً وموافقة حيث حصلت عىل أعىل متوسط حسابي ( )4,47وبانحراف معياري ( ، )1,87أما أدنى متوسط حسابي فكان للعبارة
األخرية " تسهم الربامج الرياضية يف نبذ التعصب ودعم ثقافة الروح الرياضية بني األطفال " الذي بلغ ( )3,00وبانحراف معياري (.)1,65
ونظرا ألهمية محور اإلعالم الريايض فقد حصلت جميع العبارات عىل متوسط حسابي ( )3فما فوق ، ،حيث يرى الباحث أهمية املحور حيث يلعب دورا خطريا يف
الساحة الرياضية السعودية ويمثل الداعم الحقيقي للطفل من حيث تعميم ثقافة مفهوم التنافس الريايض الرشيف ونبذ التعصب الريايض فيما بينهم .
وبإعادة النظر إيل ترتيب املتوسطات الحسابية لعبارات االعالم الريايض يف الجدول (رقم  )6تجد أن العبارات رقم ( 6و  7و  ) 8واملتمثلة يف دورها ومهامها
محاربة التعصب ونرش ثقافة الوعي بأهمية التنافس الريايض الرشيف  ،فقد حققت متوسطات منخفضة وأصبحت يف ذيل الجدول  ،وهذا يثري بعض التساؤالت
حول دور اإلعالم الريايض يف الرياضة السعودية.

البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"
كما يبني جدول رقم ( )7ترتيبا تنازليا للمتوسطات الحسابية لعبارات محور األصدقاء  ،الذي يمثل املحور األكثر أهمية بالنسبة للمرحلة العمرية عينة الدراسة
 ،ويتبني أن العبارة األوىل " يشجعني أصدقائي عىل نبذ التعصب الريايض خالل االشرتاك يف األنشطة الرياضية التنافسية " األكثر قبوال وموافقة حيث حصلت
عىل أعىل متوسط حسابي ( )4,47وانحراف معياري ( .)1,87أما أدنى متوسط حسابي فكان للعبارة األخرية “هناك العديد من الخالفات بني األصدقاء بسبب
تشجيعهم أندية رياضة مختلفة " الذي بلغ ( )4,12وبانحراف معياري (.)1,05
جدول ()7
املتوسطات الحسابية (مرتبة تنازليا) واالنحرافات املعيارية ملحور االصدقاء (ن=)400

إن تحقيق العبارتني األوىل الثانية املرتبطتان بنبذ التعصب والتمسك بالروح الرياضية خالل املنافسات الرياضية أمر يف غاية األهمية لذا وجب التأكيد عليه ودعمه
خالل املسابقات الرياضية  ،وكذلك تشجيعه من قبل وسائل االعالم الريايض.
يتضح من الجدول السابق أن الفروق بني املتوسطات الحسابية يف جميع العبارات املرتبطة باألصدقاء بسيطة جداً ،وقد يكون ذلك أمرا ً واقعيا ً يف ضوء املرحلة
العمرية التي تهتم بالصداقة وأهمية العالقات القوية بني األقران  ،حيث يؤكد زهران (1980م) من أن هذه املرحلة تعترب من أهم مراحل "التطبيع االجتماعي" ،
اىل جانب أنها مرحلة اكتساب املهارات الحركية األساسية لأللعاب الرياضية املختلفة التخصصية والرتويحية .كما أنها تمثل املرحلة العمرية األساسية لالستمرار
يف ممارسة النشاط الريايض يف املراحل العمرية املتقدمة التنافسية أو الرتويحية (املصطفى2013 ،م;  .)1995 ;2005كما يضيف كوكيل ()Cockely, 1990
من أن معظم الرياضيني األوملبيني بدأوا ممارسة النشاط الريايض يف سن مبكرKremer-Sadlik, & Kim, 2007; Allen & Hodge, 2006; Bloom &( .
)Drane, 2008

البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"
كما يبني جدول رقم ( )8ترتيبا ً تنازليا ً للمتوسطات الحسابية لفقرات محور املدرسة|النادي ،ويتبني أن العبارة األوىل " يشجعني معلم |مدرب
الرياضة عىل التمسك بالروح الرياضية خالل مشاركتي األنشطة الرياضية التنافسية " األكثر قبوال ً وموافقة حيث حصلت عىل أعىل متوسط حسابي ()4,65
وبانحراف معياري ( ،)1,78أما أدنى متوسط حسابي فكان للعبارة األخرية " يشجعني معلم |مدرب الرتبية البدنية عىل التسجيل يف النادي الريايض " الذي بلغ
( )4,01وبانحراف معياري (.)1,99
جدول ()8
املتوسطات الحسابية (مرتبة تنازليا) واالنحرافات املعيارية ملحور املدرسة| النادي (ن=)400

ونظرا ألهمية محور املدرسة|النادي الذي يمثل البيئة الداعمة للطفل لالشرتاك يف األنشطة الرياضية التنافسية والرتويحية والصحية التي تتناسب ميوله ورغباته
وقدراته البدنية واملهارية  ،فقد حصلت جميع العبارات عىل متوسط حسابي ( )4فما فوق ،حيث يرى الباحث أهمية املحور الذي يمثل املوقع الطبيعي الذي
يلتقي فيه األطفال مع معلم| مدرب الرتبية البدنية لساعات طويلة األمر الذي يستدعي منه توعية األطفال بأهمية ممارسة األنشطة الرياضية التنافسية وتثقيفهم
نحو أهمية األخالق الرياضية ونبذ التعصب وتعميم ثقافة الفوز والخسارة كأمر طبيعي يف املجال الريايض ،وتعزز هذه النتيجة نتائج كل من( )�Jowett & Cra
mer, 2010; Weiss & Fretwell, 2005; Smoll & Cumming, 2006; Kidman & Lombardo, 2010; Greendorfer & Lewko, 1988; Harrison
 ) & Narayan, 2003; Conroy & Coatsworth, 2006; Fransson, 2010; Kidman & Lombardo, 2010; Light, 2004حيث تشري نتائج الدراسات
السابقة أن رياضة األطفال التنافسية تعد القاعدة األساسية للتفوق الريايض  ،وبذلك عىل املعلم|املدرب التأكيد عىل امليثاق األخالقي للرياضة التنافسية املتمثل
بالروح الرياضية واحرتام الخصم  ،وكذلك قرارات الحكام داخل وخارج امللعب .

البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"
كما يوضح جدول رقم ( )9ترتيبا تنازليا للمتوسطات الحسابية لفقرات محور األرسة  ،حيث حصلت العبارة األوىل " يشجعني والدي عىل نبذ التعصب خالل
مشاركتي يف األنشطة الرياضية التنافسية " عىل أعىل متوسط حسابي ( )4,35وبانحراف معياري ( ، )1,72أما أدنى متوسط حسابي فكان للعبارة األخرية
“يتضايق أفراد أرستي من مشاهدة املواقف التي تنم عن التعصب وعدم الروح الرياضية يف املباريات الرياضية " الذي بلغ ( )3,67وبانحراف معياري (.)1,29
جدول ()9
املتوسطات الحسابية (مرتبة تنازليا) واالنحرافات املعيارية ملحور األرسة (ن=)400

يتضح من الجدول السابق أن اساليب دعم األرسة لألبناء يف نبذ التعصب والتحيل بالروح الرياضية خالل املشاركات الرياضية تراوحت ما بني املتوسط الحسابي
 .3-4وتتفق النتائج الحالية مع نتائج دراسة ( ،)Mcpherson & Brown., 1988; Blom et al., 2008; Cote et al., 2009; Cote, 1999الذين يؤكدون عىل
أهمية دور أفراد األرسة يف توجيه وتنشئة الطفل نحو ممارسة النشاط الريايض التنافيس والرتويحي بعيدا عن التعصب ودعم مفهوم الروح الرياضية .كما يضيف
جريندورفر وليوك ( )Greendorfer & Lewko, 1988و جولد وآخرون ( )Gould, et al., 2006و الوير وآخرون ( )Lauer, et al., 2010وكدمان وآخرون
( )Kidman et al., 1996أهمية كل من أفراد األرسة واألصدقاء ومعلمي الرتبية البدنية يف تشجيع األطفال الذكور واإلناث إيل االشرتاك يف النشاط الريايض
التنافيس .

البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"
لإلجابة عىل التساؤل الثاني  :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني كل من األرسة  ،واملدرسة|النادي واألصدقاء واإلعالم الريايض يف حماية األبناء من التعصب
وبناء مفهوم التنافس الريايض عند األطفال تعزى لأللعاب الجماعية والفردية؟ فقد تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،واختبار "ت" (T-
 )Testملعرفة الفروق بني متوسطات درجات األبناء املمارسني لأللعاب الجماعية واأللعاب الفردية عىل الدرجة الكلية لالستبانه كما هو موضح يف الجدول رقم
(. ) 10
الجدول رقم () 10
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملحاور االستبانة ونوع األلعاب الجماعية واأللعاب الفردية وقيمة "ت"

يتضح من الجدول رقم ( )10أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات األبناء املمارسني لأللعاب الجماعية واملمارسني لأللعاب
الفردية عىل جميع املحاور باستثناء محور املدرسة\النادي  ،وأن هذه الفروق لصالح األبناء املمارسني لأللعاب الجماعية  ،إذ تبني أن قيم "ت" لهذه الفروق كانت
دالة إحصائيا عند مستوى ( )0,05للمحاور واالستبانة ككل.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات (;Mcpherson & Brown , 1988 ; Greendorfer & Lewko, 1988; Tofler & Butteraugh, 2005
 )Lang, 2010; Conroy, et al., 2007; Jowett & Cramer, 2010التي أوضحت دور وفعالية كل من بعض أفراد األرسة واألصدقاء يف تشجيع األطفال عىل
ممارسة أوجه األلعاب الرياضية الجماعية واأللعاب الفردية  .كما تنسجم نتيجة الدراسة الحالية أيضا مع نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلق بأهمية إرشاك
الوالدين واألصدقاء يف ممارسة األنشطة الرياضية التنافسية الجماعية  ،حيث أكدت النتائج عىل أن معظم األطفال الذين اشرتكوا يف املنافسات الرياضية التنافسية
كانوا بصحبة الوالدين أو األصدقاء )Lauer, et al., 2010: Jones, 2009: Côté, et al ., 2009
وأخريا يكتسب األبناء التعصب مثل ما يكتسبون الكثري من العادات والتقاليد من خالل عمليات التنشئة االجتماعية فضال عن ما تسهم به وسائل اإلعالم املختلفة
وتحديدا اإلعالم الريايض من خالل الصفحات الرياضية يف الصحف واملجالت إضافة إىل الربامج الرياضية التلفزيونية واملواقع االلكرتونية وتأثريها عىل سلوك
األطفال والجماعات وطبقاتهم سواء كان ايجابيا أو سلبي.
التوصيات :
تحقيق التعاون الوثيق بني كل من األرسة واالصدقاء واملدرسة|النادي واالعالم الريايض بإعداد األنشطة الرياضية التنافسية الجماعية التي تسهم يف
•
ممارسة مفهوم التنافس الريايض الرشيف.
إن التنشئة األرسية لها دور إيجابي وفعال يف توجيه األطفال نحو بناء مفهوم التنافس الريايض الرشيف عند األطفال.
•
بالرغم من أهمية كل من األرسة واالصدقاء واملدرسة|النادي واالعالم الريايض يف بناء مفهوم التنافس الريايض  ،إال أن كل من األرسة واالصدقاء عنرصين
•
أساسني خالل هذه املرحلة العمرية.
هناك تأثري إيجابي للتنشئة األرسية عىل اختيار الطفل األلعاب الجماعية أكثر منه يف األلعاب الفردية .
•
اجراء املزيد من الدراسات فيما يتعلق بأهمية التنشئة األرسية عىل بناء مفهوم التنافس الريايض الرشيف ملراحل عمرية مختلفة .
•
املراجع:
املصطفى ،عبد العزيز ( .)2013النمو والتطور النفس الحركي لألطفال .الدمام :جامعة الدمام.
املصطفى ,عبد العزيز . )2011(.الخربة والتدريب وعالقتهما باإلبداع الحركي
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استبانة الدراسة
دور التنشئة األرسية يف حماية األبناء من التعصب الريايض من خالل بناء مفهوم التنافس الريايض الرشيف
تلعب التنشئة األرسية دورا هاما يف نرش وتشجيع مفهوم الثقافة الرياضية عند األطفال ،بل ودعمها اىل بناء مفهوم التنافس الريايض الرشيف ،ونظرا لشيوع
ظاهرة التعصب يف املالعب الرياضية  ،مما دعا الباحث إيل املبادرة بدراسة دور التنشئة األرسية يف بناء مفهوم التنافس الريايض الرشيف عند األطفال  ،ونرش
ثقافة الروح الرياضية بني األبناء .
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