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 ملخص  

إذل التعرف على أبعاد مركز التحكم وعبلقتو بالسمات الشخصية ضمن مقياس فرايبورج لدى العيب دفت الدراسة ى
أندية الدرجة األوذل لكرة اليد يف األردن ومدى ارتباط أبعاد مركز التحكم بالسمات الشخصية، تكونت عينو الدراسة من 

ج الوصفي هوذل يف األردن، استخدم الباثوون ادلنم بالطريقة العشوائية من أندية الدرجة األىالعبًا مت اختيار  (٨٤)
( فقره موزعة على ذتانية زلاور، واستبيان مركز التحكم ٥٦بإستخدام مقياس فرايبورج للسمات الشخصية ادلكون من )

رت النتائج بأن السمات ه، أظSPSS( فقرة توزعت على بعدين، ومت معاجلة البيانات من خبلل برنامج ١٩ادلكون من )
دوء واالجتماعية، خصية إلفراد العينة تأثرت ببعد مركز التحكم الداخلي ثيث اتصفت السمات الشخصية باذلالش

دوء واالجتماعية وعبلقة عكسية مع مسيت ووجود عبلقة ارتباطيو طردية موجبو بٌن مركز التحكم الداخلي ومسيت اذل
 العصبية والعدوانية.   

  

Abstract  

 The purpose of the study was to identity the dimension of Locus Control and its 

relation with personality profile of first division teamhandball players. Subject were 

(n=84) team handball players were selected randomly from division clubs in Jordan. 
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The researchers used Freiburg Personality Inventory (FPI) for personality profile 

which includes (56) items divided into eight subscales. and locus control 

questionnaire which  includes (19) items divided  into two dimensions.  
Descriptive statistics were employed using (SPSS). The results showed subjects  

personality profile were affected by intrinsic locus  control, (colum and social) also 

the results showed positive correlation between intrinsic locus control and calm and 

social profile, and found apposite correlation with aggression and nervousness.  

   

 مقذمت ومشكلت الذراست  

امة يف رلال علم النفس ( بشقيو الداخلي واخلارجي من ادلصطلحات اذل (Locus of Controlيعد مركز التحكم
( (Rotterا من األمساء، ويعترب العادل روتر ىة التحكم وغًن هاالجتماعي، ويطلق عليو عدة تسميات كالضبط والعزو ووج

، مث بدأ بتزايد خاصة يف الواليات ادلتحدة األمريكية، ويبدو أن واينر ١٩٦٦ذا ادلوضوع عام ىأول من حبث يف 
Weiner)وده على شكل نظرية متكاملة هرت جه( من أوائل العلماء الذين ربطوا بٌن مركز التحكم والتحصيل وظ

ز التحكم ر نظرية روتر ثول مركىا على جو هواليت اعتمد في (The Attribution Theory)ا نظرية العزو ىأمسا
، ١٩٨٩ة الضبط( من ثيث: عزو ادلواقف ادلختلفة واألثداث إذل مسببات داخلية وأخرى خارجية )بن مانع، ه)وج
 (.  ٥٤ص

ويعد اجملال الرياضي من اجملاالت اليت درست موضوع مركز التحكم والذي يتعلق بعزو مواقف الفوز أو اخلسارة من 
م، م، استعداداهتإذل أسباب وعوامل سلتلفة قد تكون داخلية )قدراهت ة نظر البلعبٌن والقائمٌن على اللعبةهوج
ور .... اخل(، ويف كوًن من األثيان يعد اإلصلاز هم....اخل( أو قد تكون خارجية )ثظ، صدفة، قدر، ثكام، رتىدهج

ع أو اطلفاض الرياضي ادلعيار احلقيقي دلستوى البلعب أو الفريق، والذي ال بد من خبللو البحث عن أسباب ارتفا 
ادلستوى، فمعرفة األسباب احلقيقة للفوز أو اخلسارة يساعد ادلعنيٌن يف رفع وحتسٌن ادلستوى من خبلل ختطي أسباب 

 اخلسارة وادلضي قدما يف تعزيز أسباب الفوز.  

أن ما ويشًن مركز التحكم يف اجملال الرياضي إذل قدرة البلعب يف التحكم باألثداث اخلارجية، ومدى اعتقاده ب
ارية وعقلية تشعره بأنو قادر على التحكم هػلدث لو ػلتمل أن يكون بناء على تصرفو أو نتيجة امتبلكو لقدرات بدنية وم

م يعتقدون أن ذا يدعى مركز التحكم الداخلي، أما البلعبٌن ذوي التحكم اخلارجي فإهنىمبا ػلدث لو أثناء ادلنافسات، و 
(، ١٧، ص١٩٩٣كون نتيجة احلظ أو الصدفة أو القدر أو نفوذ اآلخرين )الوتار، م أثناء ادلنافسات قد يما ػلدث ذل

ود التدرييب واالستعداد )مركز حتكم داخلي( ه( أن الفوز الذي يعتمد على اجمل٦، ص١٩٨٦يم وسادل )ىويرى كل من إبرا
كم خارجي( يكون أقل صلاثاً يف يتوقع لو صلاح مستقبلي، أما الفوز الذي يعتمد على احلظ واالعتبارات األخرى )مركز حت

( إذل أن (Martens( نقبًل عن مارتنز ٣٧، ص٢٠٠٠ادلستقبل، وال يتوقع لو االستمرار أو التقدم، وتؤكد البطيخي )
اعتماد البلعبٌن ذوي التحكم اخلارجي على احلظ يف األداء الرياضي ويعزون الفشل إليو، بينما البلعبٌن ذوي التحكم 

 األداء وادلستوى من ذوي التحكم اخلارجي.  الداخلي أفضل يف 
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م إذل ردود أفعال ( أن امتبلك البلعبٌن لسمات شخصية معينة يؤدي هب٦٥، ص١٩٩٥كما يرى عبلوي وآخرون )
ا علم هيم أخرى يتضمنىا أن ترتبط مبفاذه السمات ال بد ذلىسلتلفة سواء يف ادلنافسات أو التدريب أو احلياة العامة، وأن 

يم النفسية بدرجات متفاوتة واذل سلوك معٌن أثناء ىا أن تؤثر يف ادلفارياضي، فتنمية السمات الشخصية من شأهنالنفس ال
 األثداث ادلختلفة.  

ر األساسية ىا البلعبون، وتعد من ادلظاوتعترب السمات الشخصية صفات متماسكة تشكل الطريقة اليت يتصرف هب
ادلرتفع يف مسة العدوانية ؽليل إذل أن يكون أكور عدوانية من شخص منخفض ي ثابتة نسبيا، وأن البلعب ىللشخصية و 

ا تؤكد على نزعة الفرد االنبساط فإهن -يف مسة العدوانية يف معظم األثوال، أما مبا ؼلص باإلضافة إذل أن مسة االنطواء
بلعب ذو السمة االنبساطية يف العامة لبلستجابة بطريقة منفتحة أو خجولة بصرف النظر عن ادلوقف، موبل إذا وضع ال

م على العكس من البلعب هموقف جديد ال يعرف فيو أثداً  سيحاول على األغلب التعرف على األفراد واالنفتاح علي
 (.  ٤٣٢، ص٢٠٠٢االنطوائي )مورو، 

ن ( إذل أن الشخص الذي يتميز بسمة االنبساطية ؽلتاز بالتفاؤل وادلرح وتكوي٧٢، ص٢٠٠٢ويؤكد األنصاري )
ا االنطواء الذي ؽلتاز بالتشاؤم والعزلة، أما الذي يتميز بسمة العصابية ؽلتاز بسرعة االستجابة هالصداقات، ويقابل

ادئ الذي ؽلتاز باالتزان االنفعارل وقليل التعرض لبلستوارة والتوتر، ويذكر ا اذلهيار العصيب، ويقابلاالنفعالية وقابليتو لبلهن
Tierner)( نقبًل عن لطفي )ارات ه( أن شخصية األفراد تتكون من العبلقات ادلتبادلة بٌن الفرد وادل١٢٥، ص١٩٨٤

ا الفرد يف زليطو، وان اخلربات اليت تتكون يف اجملتمع تؤثر يف ذه العبلقة تشكل الطريقة اليت يتعامل هبىيف أداء األدوار، 
 يعيش فيو مول رتاعة اللعب.    ي نتاج التفاعل داخل فريق العمل أو اجملتمع الذيىتكوين الشخصية، و 

ا ادلختلفة، ها وخططاراهتهوتعد فعالية كرة اليد إثدى األلعاب اجلماعية اليت تتخذ طابع شليز وخصائص معينة دل
ا الفريقان الكرة ضمن هي لعبة ذات أوضاع سريعة التغيًن، ثيث يتبادل فيىودتتاز بشعبية كبًنة يف كوًن من الدول: و 

م ال يتعاملون فيما هة فا يؤدي البلعبون أعمااًل متشاهبهلعبة، كما تتصف بكورة التفاعبلت ادلتداخلة، وفيقوانٌن وقواعد ال
 م فقط بل يتنافسون مع فرق أخرى حبيث جتري ادلنافسة حتت وطأة كوًن من ادلواقف واألثداث.  هبين

ليد، فإنو قد يزداد االختبلف واالعتقاد ونتيجة دلا سبق من خبلل تداخل كوًن من ادلواقف واألثداث يف لعبة كرة ا
م ا البعض إذل عوامل داخلية )مركز حتكم داخلي(؛ كقدراهتىثول أسباب اخلسارة أو الفوز من قبل البلعبٌن، حبيث يعزو 

ا إذل عوامل خارجية )مركز حتكم خارجي(؛ كالصدفة ىم ادلتطورة، وآخرين يعزو اراهتهم التدريبية، ومالبدنية، واستعداداهت
واحلظ والقدر وأرضية ادللعب واضلياز احلكام، أو قد يكون للسمة الشخصية عبلقة بنوع مركز التحكم، األمر الذي يؤثر 

ذه الدراسة، للتعرف إذل أبعاد مركز التحكم ىاخلوض يف  يةعلنا رأى الباثوون أىعلى نوع وطبيعة اعتقاد البلعب، ومن 
الشخصية ضمن مقياس فرايبورج لدى العيب أندية الدرجة األوذل لكرة اليد  بالسمات ببعديو الداخلي واخلارجي، وعبلقتو

 األردن.   يف
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 ميت الذراست  هأ

 ا  ية الدراسة احلالية يف كوهنعلتكمن أ

  ا العيب كرة اليد ألسباب الفوز واخلسارة.  تلقي الضوء على الطريقة واالعتقاد والسبب الذي يعزو هب - 

عملية التدريب بأظلاط السلوك ادلتوقع من البلعبٌن، شلا يدفع ادلدربٌن إذل إدراج التدريب النفسي  توجو القائمٌن على - 
 م التدريبية. هيف برارل

 ذه البحوث. ىتضيف حبواً جديداً يف ثقل الرتبية الرياضية، واليت تقل فيو مول  -

ذه ية موضوع الدراسة ذلعلا بأهفت نظر القائمٌن عليم ولو جبزء يف تطوير وتنمية لعبة كرة اليد األردنية من خبلل لهتس -
 اللعبة.

   

 ذاف الذراست  هأ

 دفت الدراسة إذل  ى

 التعرف إذل أبعاد مركز التحكم لبلعيب كرة اليد يف أندية الدرجة األوذل يف األردن.   .1

 التعرف إذل السمات الشخصية لبلعيب كرة اليد يف أندية الدرجة األوذل يف األردن.  .2

رف إذل العبلقة االرتباطية بٌن أبعاد مركز التحكم والسمات الشخصية ضمن مقياس فرايبورج لبلعيب أندية التع .3
 الدرجة األوذل بكرة اليد األردنية.  

   

 تساؤالث الذراست  

 سعت الدراسة إذل اإلجابة عن التساؤالت التالية  

 اليد يف األردن.  ما أبعاد مركز التحكم لدى العيب أندية الدرجة األوذل لكرة  .1

 ما السمات الشخصية لدى العيب أندية الدرجة األوذل لكرة اليد يف األردن ضمن مقياس فرايبورج.  .2

ما العبلقة اإلرتباطية بٌن أبعاد مركز التحكم والسمات الشخصية ضمن مقياس فرايبورج لدى العيب أندية الدرجة  .3
 األوذل لكرة اليد يف األردن.  
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 ت  مصطلحاث الذراس

ا وفقًا للسياق ىا وحتديدهاشتملت الدراسة احلالية على عدد من ادلصطلحات اليت يشعر الباثوون بضرورة تعريف
 الذي ستستعمل فيو وذلك على النحو اآليت:  

م يف التدريب اعتقادات العب كرة اليد عن عوامل وأسباب الفوز أو اخلسارة اليت حتدث ذلمركز التحكم: 
 م إذل قسمٌن: مركز التحكم الداخلي، ومركز التحكم اخلارجي )تعريف إجرائي(. وادلنافسات، وتنقس

ا العب كرة اليد مبا ػلدث لو من فوز أو خسارة يف فرتة ي اعتقادات وأسباب يعزو هبىمركز التحكم الداخلي: 
اثو ادلتواصل؛ أي أن كل ما ارتو ادلتطورة، وكفهو نتيجة قدراتو البدنية، واستعداده التدرييب، ومىالتدريب وادلنافسات 

 ا )تعريف إجرائي(. ػلدث لو نتيجة لتحكمو هب

ا العب كرة اليد مبا ػلدث لو من فوز أو خسارة يف فرتة ي اعتقادات وأسباب يعزو هبىمركز التحكم الخارجي: 
ور هكم، اجلمو نتيجة ظروف خارجة عن سيطرتو: كنفوذ اآلخرين، احلظ، الصدفة، القدر، احلىالتدريب وادلنافسات 

ا )تعريف ا، وال ؽللك القدرة يف التحكم هبا وخارجة عن إرادهتا البلعب بأنو ال عبلقة لو هبىا من العوامل اليت يراىوغًن 
 إجرائي(.  

ا الفرد )العب كرة اليد(، ودتيزه رلموعة اخلصائص والصفات، واليت يتسم هب ية: لسمات الشخصورج لمقياس فرايب
ر من خبلل تفاعلو مع البيئة، وادلواقف، وادلشكبلت أثناء التدريب هطرية أو مكتسبة، وتظعن غًنه، وقد تكون ف

ربرت ىذه السمات رلموعة من علماء النفس يف جامعة فرايبورج األدلانية أموال "جوكن فارنربج" "و ىوادلنافسات وأعد 
ا الغربية بتصميم صورة مصغرة للمقياس امل" مث قام "ديل" استاذ علم النفس جبامعة جيسن بأدلانيىسيلج" "وراينر 

( ٩٣، ص١٩٩٣ا للعربية زلمد ثسن عبلوي )الطالب والويس، ( عبارة، وأعد صورهت٥٦تتضمن ذتانية أبعاد وتشمل )
 (.  ٢٠٠٢)ازتد، 

ا البلعب باضطرابات عامة، وتوتر، وقلق، وعدم تركيز )الطالب والويس، ي إثدى السمات اليت يتميز هبى العصبية:
 (.  ٢٠٠٢( )ازتد، ٩٣، ص١٩٩٣

ا البلعب بشدة التوتر، واالنزعاج، وعدم الصرب، والغضب، ي إثدى السمات الشخصية اليت يتميز هبى العدوانية:
 (.  ٢٠٠٢( )ازتد، ٩٣، ص١٩٩٣واحلساسية )الطالب والويس، 

عامل مع اآلخرين، ا البلعب بعدم القدرة على التفاعل والتي إثدى السمات الشخصية اليت يتميز هبى الكف:
 (. ٢٠٠٢( )ازتد، ٩٤، ص١٩٩٣ويتصفون باخلجل، واالرتباك. )الطالب والويس، 
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ا البلعب الوقة بالنفس، وعدم االرتباك،أو تشتيت األفكار، ي إثدى السمات الشخصية اليت يتميز هبى دوء:هال
 (. ٢٠٠٢( )ازتد، ٩٤، ص١٩٩٣والويس،  والتفاؤل، واحللم، وثسن التصرف يف ادلواقف وادلشكبلت )الطالب

اآلخرين وزلاولة  ا البلعب بالقدرة على التفاعل معي إثدى السمات الشخصية الذي يتميز هبى االجتماعية:
( ٩٤، ص١٩٩٣ة )الطالب والويس، هم، وتكوين الصداقات، ويتميزون بادلرح واحليوية والنشاط وسرعة البديهالتقرب من

 (.  ٢٠٠٢)ازتد، 

ا البلعب بالتذبذب ادلزاجي، والتشاؤم، والشعور بالتعاسة، السمات الشخصية اليت يتميز هبي إثدى ى االكتئاب:
 (. ٢٠٠٢( )ازتد، ٩٣، ص١٩٩٣وعدم الرضا، واإلثساس بالذنب )الطالب والويس، 

ا البلعب بقوة الشخصية، وعدم الوقة باآلخرين، وادليل ي إثدى السمات الشخصية اليت يتميز هبى السيطرة:
  (. ٢٠٠٢( )ازتد، ٩٤، ص١٩٩٣اتو على اآلخرين )الطالب والويس، ىوفرض آرائو واجتا للسلطة،

و أعلى ىي تلك الفرق اليت تلعب كرة اليد ضمن أعلى عشرة أندية يف األردن و ىأندية الدرجة األولى لكرة اليد: 
، أم جوزه، صبلح الدين لي، السلط، احلسٌن، كفرسوم، عمان، العريبىي أندية: األىتصنيف للدرجة يف الدوري و 

 )تعريف إجرائي(.  

   

 جماالث الذراست  

 دتولت رلاالت الدراسة احلالية يف اآليت:  

 العبي كرة اليد ألندية الدرجة األولى في األردن    المجال البشري:

ات، وأماكن ا ادلباريات والتدريبهمقرات أندية الدرجة األوذل، وكذلك ادلبلعب اليت تقام علي المجال المكاني:
 تواجد البلعبٌن.  

م على عينة البلعبٌن يف الفرتة الزمنية ٢٠١٠أجريت الدراسة يف ادلوسم الرياضي للعام  المجال الزماني:
 ر أيار وثزيران.  هم ضمن كل من ش ٨/٦/٢٠١٠إذل  ٨/٥/٢٠١٠

   

 الذراساث السابقت  

 ا ثيث:  هيد منمن خبلل مسح الدراسات السابقة فقد توصل الباثوون إذل العد

دفت إذل التعرف على تأثًن كل من قلق السمة، وإدراك ىبدراسة  (Stuart j & Kenneth, 1988)قام كل من 
ج الوصفي على عينة هية الفوز على الغزو السبيب يف ثاليت الفوز واخلسارة يف لعبة تنس الطاولة، واستخدم الباثوان ادلنعلأ

ذو األبعاد الوبلث مركز  (Russell,s)د استخدما مقياس العزو السبيب رسلس ( طالبًا وطالبة، وق٥٣عمدية مشلت )
و: عدم وجود تأثًن لسمة قلق ادلنافسة على العزو ىم نتائج الدراسة ىالتحكم ومدى االستقرار والسيطرة، وكان من أ
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حتمبًل للمسؤولية من م من أصحاب التحكم الداخلي،وأكور ىالسبيب لبلعيب تنس الطاولة، وأن البلعبٌن الفائزين 
 البلعبٌن اخلاسرين.   

النجاح والفشل، وقد تكونت  ة مركز التحكم دلواقفهدفت للتعرف إذل وجى( دراسة ١٩٨٩بينما أجرى بن مانع )
السعودية سحبت بالطريقة العشوائية البسيطة، واستخدم  ( طالب وطالبة يف جامعة أم القرى٤٨٢ذه الدراسة من )ىعينة 

رت النتائج إذل أن رتيع طلبة اجلامعة يعزون هج الوصفي، وكانت أداة الدراسة مقياس العزو السبيب، وقد أظهالباثث ادلن
مواقف النجاح والفشل إذل مسببات داخلية أكور من ادلسببات اخلارجية، وأنو ال يوجد فروق ذات داللة إثصائية بٌن 

ة التحصيلية داخلية للطبلب السعوديٌن، وخارجية للطبلب الطبلب والطالبات من اجلنسية السعودية، ووجود ادلسؤولي
 الوافدين من غًن العرب.  

ا مبستوى األداء هدفت إذل إغلاد مركز التحكم لدى العيب كرة الطائرة وعبلقتى( دراسة ١٩٩٣وأجرى الوتار )
نتخبات جامعات ادلوصل، ( العبًا ؽلولون م٥٨ا )هج الوصفي على عينة عشوائية قوامهاري واستخدم الباثث ادلنهادل

بغداد، البصرة، ادلستنصرية، تكريت، التكنولوجية، وقد استخدم الباثث مقياس )ثاوبكي ديوك( دلركز التحكم ادلعدل، 
اري يف الكرة الطائرة باستخدام بطارية االحتاد األمريكي للصحة والرتبية البدنية والرتويح، وكان هوكذلك اختبار األداء ادل

ئج بروز مركز التحكم الداخلي لبلعيب كرة الطائرة ووجود ارتباط معنوي بٌن مركز التحكم الداخلي ومستوى م النتاىمن أ
 اري.  هاألداء ادل

دفت إذل مقارنة مركز التحكم )العزو السبيب( بٌن ىبدراسة  (Santamarie & Furst, 1994)وقام كل من 
ج هوكذلك مركز التحكم بٌن الذكور واإلناث، واستخدم الباثوان ادلن عدائي ادلسافات الطويلة األكور فوزًا واألقل فوزاً،

( عداءًا للمسافات الطويلة، مستخدمان مقياس العزو السبيب ذو البعدين لتحقيق ٣٨الوصفي على عينة عمدية بلغت )
واألقل فوزاً يف عزو  م النتائج إذل وجود فورق ذات داللة إثصائية بٌن العدائٌن األكور فوزاً ىما، وأسفرت أهغرض دراست

أسباب الفوز واخلسارة ثيث كان العزو داخلي للعدائٌن األكور فوزاً، بينما ال توجد فورق ذات داللة إثصائية يف 
 استجابات أفراد عينة الدراسة تبعاً دلتغًن اجلنس بٌن الذكور واإلناث.  

ة مركز التحكم بٌن مراكز اللعب يف كرة دفت إذل التعرف على مقارنة لسمى( دراسة ١٩٩٤بينما أجرى الرفاعي )
( العباً ألندية الدرجة ادلمتازة واألوذل يف ١٢٥ج الوصفي على عينة عشوائية طبقية بلغت )هالقدم، واستخدم الباثث ادلن

راكز لعبة كرة القدم، ومت استخدام مقياس سادل دلركز التحكم للرياضيٌن، وأسفرت النتائج إذل أن رتيع البلعبٌن وجلميع ادل
يتميزون بالتحكم الداخلي، ويربز بصورة واضحة لدى العيب ثراسة ادلرمى مث العبو الدفاع مث العبو الوسط مث العبو 

 جوم.    اذل

دفت إذل التعرف على طبيعة العبلقة بٌن مركز التحكم اخلارجي وإدراك القوة ادلبذولة ى( بدراسة ١٩٩٥وقام رػلان )
( ٩٩( سنة، واشتملت على عينة عشوائية بلغت )١٩ن لدى ادلصارعٌن الكبار فوق )وعلى الفروق بٌن فئات األوزا
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حملمد الشحات ذو البعدين، واختبار إدراك القوة ادلبذولة، وأسفرت النتائج إذل  مصارعًا مستخدمًا مقياس مركز التحكم
فروق ذات  بذولة، وكذلك عدم وجودسالبة ذات داللة إثصائية بٌن مركز التحكم اخلارجي وإدراك القوة ادل وجود عبلقة

 داللة إثصائية تبعاً دلتغًن فئات الوزن.  

دفت إذل معرفة مركز التحكم وعبلقتو بالسمات الشخصية لبلعيب ى( بدارسة ١٩٩٥كما قام عبلوي وآخرون )
( العب ؽلولون ٤٠ذه الدراسة على عينة اختًنت بالطريقة العمدية، مشلت )ىادلستويات العليا بكرة السلة، وقد أجريت 

ا هي: أندية ادلوصل، الشرطة، التأميم، القوة اجلوية، وفيىادلراتب األوذل يف دوري القطر العراقي ألندية الدرجة األوذل و 
ا: مقياس مركز التحكم، واآلخر مقياس فرايبورج للسمات الشخصية، وخرجت نتائج الدراسة علاستخدم الباثث أداتان 

ناك ارتباط ىالعليا بكرة السلة يف القطر العراقي كانوا من ذوي مركز التحكم الداخلي، وأن إذل أن العيب ادلستويات 
 دوء.  ناك ارتباط طردي بٌن مركز التحكم ومسة اذلىعكسي بٌن مركز التحكم ومسيت العدوان والعصبية، بينما 

ادلعاقٌن ثركيًا يف األلعاب دفت إذل معرفة مركز التحكم )الضبط( لدى ى( فقد قام بدارسة ١٩٩٨أما خصاونو )
الرياضية، ومعرفة الفروق تبعاً دلتغًنات اجلنس )ذكور، إناث(، ونوع اللعبة )طاولة، سلة، ألعاب قوى(، واستخدم الباثث 

( العبًا معاقًا ثركياً، ؽلولون ألعاب: كرة الطاولة، وكرة السلة، ١٣١ج الوصفي على عينة عشوائية طبقية بلغت )هادلن
م ذو ىدف دراستو، وقد أسفرت النتائج إذل أن ادلعاقٌن ثركيًا ىقوى، واستخدم مقياس مركز التحكم لتحقيق وألعاب ال

ذه الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إثصائية بٌن استجابات أفراد عينة الدراسة ىحتكم داخلي، وكذلك أوجدت 
 تبعاً دلتغًنات اجلنس، ونوع اللعبة.  

دفت إذل معرفة مركز التحكم ببعديو الداخلي واخلارجي والدافعية، ومدى ىدارسة ( ب٢٠٠٠وقامت البطيخي )
ج الوصفي على عينة اختًنت بالطريقة هما مبستوى أداء العيب تنس الطاولة يف األردن، واستخدمت الباثوة ادلنهعبلقت

( ٢٤%( ألربع وعشرون )٧٢) بنسبة ١٩٩٨/١٩٩٩العمدية جلميع العيب تنس الطاولة لدرجيت األوذل والوانية، مبوسم 
نادياً، وجلمع بيانات الدراسة استخدمت الباثوة مقياس سادل ادلعدل دلركز التحكم للرياضيٌن، وقد أسفرت النتائج إذل 

ة مركز التحكم الداخلي واخلارجي، هعدم وجود فروق ذات داللة إثصائية بٌن العيب الدرجة األوذل والدرجة الوانية يف وج
رت هود فروق ذات داللة إثصائية تبعًا دلتغًن اجلنس يف الدرجة األوذل دلقياس مركز التحكم، بينما ظوكذلك عدم وج

ذه الدرجة، كما ىفروق ذات داللة إثصائية للجنسٌن يف الدرجة الوانية، ثيث اإلناث ؽللكون التحكم اخلارجي يف 
 ٌن مركز التحكم الداخلي ومستوى األداء.  أوجدت الدراسة عبلقة ارتباطيو طردية معنوية ذات داللة إثصائية ب

دفت إذل مقارنة السمات الشخصية لبلعبات اجلمناستك الفين واإليقاعي، ى( بإجراء دراسة ٢٠٠٢وقامت أزتد )
( العبة، توزعت بٌن ١٤ج الوصفي وحتديد العبلقات على عينة اختًنت بالطريقة العمدية بلغت )هواستخدم الباثوة ادلن

( العبات رتناستك إيقاعي، واستخدمت الباثوة مقياس فرايبورج للسمات الشخصية، ٨ناستك فين و)( العبات رت٦)
ا يف مسة االكتئابية يف اجلمناستك اإليقاعي ىرت بدرجة كبًنة كان أعبلهوأسفرت نتائج الدراسة إذل أن رتيع السمات ظ

دوء واالجتماعية يف لسيطرة والكف واذلوا رت درجات مسات العصبيةهدوء يف اجلمناستك الفين، ثيث ظومسة اذل
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رت هاجلمناستك الفين أعلى من اجلمناستك اإليقاعي،ومسات االكتئابية والعدوانية واالستوارة يف اجلمناستك االيقاعي ظ
 بدرجات أعلى من اجلمناستك الفين.   

ات الرياضية العالية يف دفت إذل مقارنة بعض السمات الشخصية بٌن العيب ادلستويى( دراسة ٢٠٠٧وأجرى كرمي )
( العبًا اختًنت ٢٩ج الوصفي على عينة بلغت )هاأللعاب الفرقية )سلة، طائرة، يد، قدم(، واستخدم الباثث ادلن

دوء لدى بالطريقة العمدية، واستخدم مقياس فرايبورج للشخصية، وأسفرت نتائج الدراسة إذل بروز مسيت العصبية واذل
رت همسيت العدوانية واالكتئابية لدى العيب كرة اليد، ومسيت القابلية لبلستوارة والسيطرة ظ العيب كرة السلة، بينما برزت

 رت لدى العيب كرة القدم.  هبشكل واضح لدى العيب كرة القدم، ومسة االجتماعية ظ

دفت إذل مقارنة السمات الشخصية عند ناشئي منتخبات بعض األلعاب ى( بإجراء دراسة ٢٠٠٨وقام عباس )
( ٣٣ج الوصفي بتحديد العبلقات، على عينة عشوائية بلغت )هياضية الفردية يف زلافظة بابل، واستخدم الباثث ادلنالر 

ناشئ يف العاب الريشة الطائرة واجلمناستك وادلبلكمة والتنس األرضي واإلسكواش، واستخدم الباثث مقياس فرايبورج 
ئ ادلبلكمة يتميز بالعصبية والعدوانية والقابلية لبلستوارة ادلعدل للسمات الشخصية، وأسفرت النتائج إذل أن ناش

دوء واالجتماعية، وناشئ االسكواش يتميز بالكف، بينما دل يتميز كل من والسيطرة، وناشئ اجلمناستك يتميز بسمة اذل
 ناشئي التنس األرضي والريشة الطائرة عن غًنه يف السمات.   

إذل معرفة عبلقة أسلوب العزو الرياضي بأظلاط تقدير الذات لبلعيب  دفتى( دراسة ٢٠١٠وأجرى السعيد وعادل )
( العبًا )كرة قدم، الكرة الطائرة، كرة ٧٥بعض األنشطة الرياضية اجلماعية، وأجريت على عينة عشوائية طبقية بلغت )

تائج إذل أن درجات اليد(، واستخدم الباثوان مقياس أسلوب العزو الرياضي ومقياس أظلاط تقدير الذات، وأسفرت الن
العيب أنشطة كرة القدم واليد تتجو ضلو العزو التشاؤمي، يف ثٌن يتجو العيب كرة الطائرة إذل العزو غًن التشاؤمي كأسباب 

 خارجية مدركة لنتائج السلوك أو األداء الرياضي.    

   

 التعليق على الدراسات السابقة  

 يلي   الثظ الباثوون من خبلل الدراسات السابقة ما

( أو ١٩٨٩ة الضبط كدراسة )بن مانع، هوم وجهم من استخدم مفهيم دلركز التحكم فمنىتعدد ادلفا وم:هالمف
( (Stuart j & Kenneth, 1988( أيضاً، أو العزو السبيب كدراسة ١٩٨٩ادلسؤولية التحصيلية كدراسة )بن مانع، 

( ودراسة )اخلصاونة، ٢٠٠٠ليتشابو مع دراسة )البطيخي،  وم أبعاد مركز التحكمهويف الدراسة احلالية مت استخدام مف
 (.  ١٩٩٣( ودراسة )الوتار، ١٩٩٨
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إذل معرفة أثر بعض  اهدفت بعضىداف الدراسات السابقة ادلتعلقة مبوضوع الدراسة، ثيث ىتنوعت أ داف:هاأل
دلواقف النجاح والفشل،  ة مركز التحكمهووج(Stnart & Kenneth, 1988)ادلتغًنات على العزو السبيب، كدارسة: 

اري كدراسة الوتار ه( وعبلقة مركز التحكم ببعديو الداخلي واخلارجي على مستوى األداء ادل١٩٨٩كدراسة: بن مانع )
ا كان ه(، وبعض٢٠٠٠(، والبطيخي )١٩٩٧(، وعلى بعض السمات الشخصية كدراسة عبلوي وأخرون )١٩٩٣)

دفت كوًن من الدراسات فيما يتعلق بالسمات الشخصية ى(. وكذلك ١٩٩٨متعلق بادلعاقٌن ثركيًا كدراسة اخلصاونة )
( ٢٠٠٢ذه السمات لدى البلعبٌن الرياضيٌن دلختلف األلعاب وكذلك حتديد ادلقارنات كدراسة أزتد )ىإذل معرفة 

 (.  ٢٠٠٨( ودراسة عباس )٢٠٠٧ودراسة كرمي )

بالصورة ادلسحية وحتديد ادلقارنات كدراسة كرمي  ج الوصفيهاتفقت رتيع الدراسات السابقة على ادلن ج:هنالم
 (.  ٢٠٠٨( ودراسة عباس )٢٠٠٧)

ا العبٌن منتخبات لؤلندية واجلامعات كدراسة هتنوعت الدراسات السابقة باختيار العينة، ثيث كانت بعض ة:العين
طلبة جامعات و  (Santamarie & Furst, 1994)( ودراسة ١٩٩٣( والوتار )١٩٩٥( وعبلوي )٢٠٠٠البطيخي )

والعبٌن من ذوي اإلعاقات احلركية واأللعاب   (Stuart j & Kenneth, 1988)( ودراسـة ١٩٨٩كدارسة بن مانع )
( ٢٠٠٢( ودراسة أزتد )٢٠٠٨( ودراسة عباس )٢٠٠٧( ودراسة كرمي )١٩٩٨اجلماعية والفردية كدراسة خصاونة )

 (.  ١٩٩٥ودراسة عبلوي )

رتيع الدراسات السابقة يف استخدام أداة االستبانة جلمع البيانات، عدا دراسة  تتشاهب ات:أدوات جمع البيان
ت غالبية مقاييس السمات الشخصية يف استخدام ارية لدراستو وتشاهبه( الذي أضاف بطارية اختبار م١٩٩٣الوتار )

وي وآخرون ( ودراسة عبل٢٠٠٢( ودراسة أزتد )٢٠٠٨( ودراسة عباس )٢٠٠٧مقياس فرايبورج كدراسة كرمي )
(١٩٩٥  .) 

ا عن اختبلف عزو ها، شلا أسفر بعضا وعيناهتهدافى: تباينت نتائج الدراسات السابقة نتيجة اختبلف أالنتائج
م: كدراسة الوتار مواقف النجاح والفشل، وكذلك أسفرت بعض النتائج إذل وجود عبلقات بٌن متغًنات دراساهت

م كدراسات: بن ق، وآخرون دل غلدوا فروق بٌن مستويات متغًناهتم وجد فرو ه(، وبعض٢٠٠٠(، والبطيخي )١٩٩٣)
 .  (Santamarie & Furst, 1994)( و ١٩٨٩مانع )

   

 إجراءاث الذراست  

 داف الدراسة احلالية.  ىج الوصفي دلبلئمتو لطبيعة وأهاستخدم الباثوون ادلن ج الدراسة:همن

كرة اليد ضمن دوري أندية الدرجة األوذل يف األردن بواقع   تكون رلتمع الدراسة من رتيع العيب مجتمع الدراسة:
 ( العب.  ١٤٠)
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  ٢٠١٢(، ٥)٢٦ــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية(، مجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األوذل لكرة اليد يف االردن  ( العباً  من أندية الدرجة٨٤ا )هأجريت الدراسة على عينة عشوائية قوام عينة الدراسة:
م مولت ما نسبتو ٢٠١٠وصبلح الدين( للموسم الرياضي  لي والسلط واحلسٌن وكفرسوم وعمان والعريب وأم جوزهى)األ
 % من رلتمع الدراسة األصلي.   ٦٠

 استخدم الباثوون أداتٌن للدراسة  أدوات الدراسة: 

  إستبانة مركز التحكم .١

قام الباثوون بتصميم وبناء اإلستبانة بعد الرجوع إذل األدب الرتبوي، وادلصادر العلمية ذات العبلقة 
(، وكذلك ١٩٩٣؛ الطالب والويس، ١٩٩٣؛ الوتار، ١٩٩٥؛ عبلوي وآخرون، ١٩٩٨؛ خصاونة، ٢٠٠٠)البطيخي،

ذا اجملال من أستاذة اجلامعات، مث بعد ذلك أجريت لو ادلعامبلت العلمية من أجل ىلٌن علمياً يف ىمراجعة ادلختصٌن وادلؤ 
 ا بالصورة العلمية الصحيحة. ها، وإخراجهتقنين

( عبارة لقياس مركز التحكم الداخلي واخلارجي، وكانت اإلجابة ضمن سلم ١٩تبانة من )ذه االسىوقد تكونت 
-١التقدير اخلماسي اللفظي )قليلة جداً، قليلة، متوسطة، عالية، عالية جداً ( وقد أعطيت على التوارل الدرجات التالية 

عبارات، ومن  ١٠تكون من  عبارات، واألخر خارجي ٩ا داخلي تكون من علثيث مشلت زلورين أثد ٥-٤-٣-٢
 أجل احلكم على نتائج وتفسًن استجابات أفراد عينة الدراسة فقد استخدم الباثوون احملكات التالية:   

 وأعلى يدل على أن البلعب يتجو ضلو بعد مركز التحكم اخلارجي.   ٢٫٥ −

 يدل على أن اللعب يتجو ضلو بعد مركز التحكم اخلارجي.    ٢٫٥أقل من  −

 مقياس فرايبورج للشخصية  .  ٢

ذه الدراسة، وقد عربو إذل ذا اجملال، وقد أرتعوا على مبلءمتو ذللٌن علميًا هبىذا ادلقياس على اخلرباء وادلؤ ىمت عرض 
عبارة لقياس ذتانية مسات شخصية وتتمول   ٥٦اللغة العربية زلمد ثسن عبلوي، ويتكون مقياس فرايبورج للشخصية من 

، قليلة، ات يف ادلقياس، ثيث تكون اإلجابة ضمن سلم التقدير اخلماسي اللفظي: )قليلة جداً كل مسة بسبعة عبار 
( وعلى ٥-٤-٣-٢-١جداً( وتعطي الدرجات التالية على العبارات اإلغلابية على التوارل ) متوسطة، عالية، عالية

ى نتائج وتفسًن استجابات أفراد (، ومن أجل احلكم عل١-٢-٣-٤-٥العبارات السلبية تعطي الدرجات على التوارل )
 عينة الدراسة استخدم الباثوون احملكات التالية:   

 وأعلى تدل على أن السمة الشخصية موجودة يف البلعب.   ٢٫٥ -

 عيفة يف البلعب.  تدل على أن السمة الشخصية ض ٢٫٥أقل من  -
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   ( اآليت:١ا اجلدول )ه( يوضح٢٠٠٨ي: )عباس، ىذا ادلقياس ىوأن زلاور 

 السلبية.   ا ثسب الفقرات اإلغلابية والفقرات: زلاور مقياس فرايبورج للشخصية وعدد فقراهت(١جدول )

عدد 
 الفقرات  

 الفقرات اإليجابية   الفقرات السلبية  
 محاور 

 المقياس  
 الرقم 

 ١   العصبية   ٣- ٤- ١٥- ١٨- ٢٣- ٣٧- ٥٤    ٠   ٧  

 ٢   العدوانية   ٧- ١٠- ٢٦- ٢٧- ٤١- ٤٤- ٤٩   ٠   ٧  

 ٣   االكتئابية   ٢١- ٢٥- ٣٤- ٣٧- ٤٠- ٥٢- ٥٥   ٠   ٧  

 ٤   اإلستوارة   ٥- ٣١- ٣٣- ٣٦- ٣٩- ٤٦- ٥٣   ٠   ٧  

 ٥   االجتماعية   ١٢- ٢٨- ٤٨   ٢- ١٤- ٤٧- ٥١   ٧  

 ٦   دوء  اذل ١- ٢٠- ٢٩- ٤٢- ٤٣- ٤٥- ٥٦   ٠   ٧  

 ٧   السيطرة   ٩- ١١- ١٦- ٢٢- ٢٤- ٣٠- ٥٠   ٠   ٧  

 ٨   الكف   ٦- ٨- ١٣- ١٧- ١٩- ٣٢- ٣٥   ٠   ٧  

 المجموع   ٥٢   ٤   ٥٦  

ا ى( احملاور الرئيسية للسمات الشخصية ثسب مقياس فرايبورج وأرقام العبارات لكل مسة وعدد١يوضح جدول )
 مصنفة ثسب العبارات اإلغلابية والعبارات السلبية.  

 العلميت   املعامالث

لٌن، وبعد أخذ ى( من اخلرباء وادلؤ ١٠استخدم الباثوون صدق احملتوى من خبلل عرض األداتٌن على ) الصدق:
% فما فوق من إرتاع احملكمٌن، ٧٥م باألداتٌن مت اعتماد الفقرات اليت ثصلت على ىات نظر هم ووجم وتعديبلهتهأرائ

ماد رتيع فقرات مقياس فرايبورج للسمات الشخصية واإلجابة ضمن ( فقرة دلركز التحكم، ومت اعت٢٩ثيث مت اعتماد )
 ( فقرة.  ٥٦التقدير اللفظي اخلماسي بدل اإلجابة بنعم أو ال بواقع )

مت استخدام طريقة التجزئة النصفية يف احلصول على ثبات األداتٌن من خبلل تطبيق االختبار التجرييب على  الثبات:
ال تدخل ضمن الدراسة احلالية، ثيث مت استخراج معامل ارتباط بًنسون بٌن نصفي  ( العباً  كعينة استطبلعية٢٠)

ا مبعامل ارتباط سبًنمان براون وجد أن قيمة ثبات االختبار الكلي هاالختبار للفقرات الزوجية مقابل الفردية، وبعد تعديل
ذه معامبلت ثبات ؽلكن ىصية و ( دلقياس فرايبورج للسمات الشخ٠٫٨٣( إلستبانة مركز التحكم و)٠٫٨١تساوي )

 ذه الدراسة.  ىما يف هاالعتماد علي
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  ٢٠١٢(، ٥)٢٦ــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية(، مجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إجراءات تطبيق أدوات الدراسة   

 للحصول على ادلعلومات والبيانات مت توزيع أداتٌن الدراسة على أفراد العينة ومن مث اسرتجعت وفقاً لآليت:  

للشخصية( إذل العيب أندية الدرجة  حكم ومقياس فرايبورجبعد اختيار العينة مت توزيع أدايت الدراسة )استبانة مركز الت -
 ادلساعدين بالتعاون مع بعض البلعبٌن واإلداريٌن وادلدربٌن لؤلندية.   األوذل لكرة اليد يف االردن من خبلل الباثوٌن وبعض

( أي ١٠٠صل )( استبانة زوجية )استبانة مركز التحكم واستبانة فرايبورج للسمات الشخصية( من أ٨٤اسرتجعت ) -
 %.  ٨٤بنسبة 

( يف احلاسب اآلرل مع مراعاة عكس SPSSمت إدخال البيانات على برنامج الرزم اإلثصائية للعلوم االجتماعية ) -
 درجات الفقرات السلبية.  

 ب كل تساؤل من تساؤالت الدراسة. ثللت البيانات وعوجلت إثصائياً  ثس - 

 االستنتاجات واخلروج بالتوصيات. مث احلصول على  اها ومناقشتهاستخراج النتائج مث عرض -

 حمذداث الذراست    

 اقتصرت الدراسة احلالية على اآليت:  

حتديد مركز التحكم بشقيو الداخلي واخلارجي ضمن االستبانة الذي أعده وصممو الباثوون على عينة استطبلعية من  -
 العيب أندية الدرجة األوذل لكرة اليد يف األردن. 

دوء، ي: العصبية، العدوانية، الكف، اذلىحتديد السمات الشخصية ضمن مقياس الشخصية لفرايبورج لومانية أبعاد  -
 ، السيطرة، القابلية لبلستوارة. االجتماعية، االكتئاب

 تعمم نتائج الدراسة احلالية على العيب أندية الدرجة األوذل يف لعبة كرة اليد يف األردن.  -

 م.٢٠١٠الدراسة احلالية ضمن دوري كرة اليد األردين دلوسم كانت نتائج  - 
 طرق استخراج النتائج   

 لقد دتت اإلجابة عن أسئلة الدراسة من خبلل ما يأيت:  

مت استخدام ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لئلجابة عن التساؤل األول ادلتعلق بتحديد أبعاد مركز التحكم  -
 والتساؤل الواين ادلتعلق بتحديد السمات الشخصية عند البلعبٌن أيضاً .  عند البلعبٌن،
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ومقياس فرايبورج مت استخدام معامل ارتباط بًنسون لبيان درجة الوبات النصفي لكل من استبانة مركز التحكم  -
ركز التحكم والسمات للشخصية، وكذلك لئلجابة عن التساؤل الوالث ادلتعلق بإغلاد العبلقة االرتباطية بٌن أبعاد م

 الشخصية. 

التحكم ومقياس فرايبورج  مت استخدام معادلة معامل سبًنمان براون لبيان درجة الوبات الكلي لكل من استبانة مركز −
 للشخصية. 

 ا  هعرض الىتائج ومىاقشت  

لدى العيب أندية  ذا التساؤل الذي ينص على: "ما نوع مركز التحكمىلئلجابة عن عرض النتائج للتساؤل األول: 
الدرجة األوذل لكرة اليد يف األردن؟ قام الباثوون باستخدام ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الستجابات أفراد 

 ( يوضحان ذلك:  ٣( و)٢عينة الدراسة من خبلل استبانة مركز التحكم واجلدول )

   عد مركز التحكم الداخلي لبلعيب كرة اليد ألندية الدرجة األوذل.ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لب(: ٢جدول )

ترتيب 
 الفقرة 

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
الحسا

 بي 

 الرقم  الفقرة  

 ١   ا  هو سبب الفوز فيىالتدريب ادلسبق للمباراة  ٤٫٠٦   ٠٫٩٠   ٢  

 ٢   دين  أدائي اجليد يف ادلباراة مرتبط مبستواي الب ٣٫٧٣   ١٫١٣   ٦  

  ٣٫٧٤   ١٫٠٥   ٥ 
د يف التدريب يلعب دورا يف حتقيق هبذل اجل

 النتيجة االغلابية يف ادلباراة  
  ٣ 

نية ستساعدين يف اجتياز ىاعتقد إن قدرايت الذ ٣٫٨٥   ١٫٠٤   ٤  
 ادلباراة  

  ٤ 

 ٥   اعترب نفسي اثد ادلسئولٌن عن نتيجة ادلباراة   ٣٫٨٩   ١٫٠٦   ٣  

ال أتعرض حلمى البداية عن دخورل ارض  ٣٫٥٧   ١٫١٤   ٨  
 ادللعب  

  ٦ 

اما يف ىتلعب قدرايت الفنية يف احلركات دورا  ٤٫٠٨   ٠٫٩٦   ١  
 الفوز  

  ٧ 

 ٨   اعترب إن ادلوابرة تقود إذل الفوز   ٣٫٦٤   ١٫٢٣   ٧  



 7711ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآخرون ـــــــــوصفي الخزاعلة، و 

  

  

  ٢٠١٢(، ٥)٢٦ــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية(، مجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٫٥٢   ١٫٢١   ٩ 
استطيع لعب ادلباراة دون احلصول على إنذارات 

 ن احلكم  م
  ٩ 

 محور /التحكم الداخلي   ٣٫٧٩   ٠٫٣٦     

 ( درجات.  ٥أقصى درجة لبلستجابة ) *

و االعتقاد السائد لدى العيب أندية الدرجة األوذل بكرة ى( أن مركز التحكم ذو البعد الداخلي ٢يتبٌن من اجلدول )
كما يتضح أن ادلتوسطات احلسابية تراوثت ما   (، ٠٫٣٦±  ٣٫٧٩اليد يف األردن، ثيث بلغت الدرجة الكلية للمحور )

اما يف الفوز" مبتوسط ى( "تلعب قدرايت الفنية يف احلركات دورا ٧ا للفقرة )ى( ثيث كانت أعبل٤٫٠٨إذل  ٣٫٥٢بٌن )
( "استطيع لعب ادلباراة دون احلصول على ٩ا للفقرة )ى(، بينما كان أدنا٠٫٩٦( واضلراف معياري )٤٫٠٨ثسايب )
 (.  ١٫٢١( واضلراف معياري )٣٫٥٢ن احلكم" مبتوسط ثسايب )إنذارات م

   كرة اليد ألندية الدرجة األوذل. ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لبعد مركز التحكم اخلارجي لبلعيب(: ٣جدول )

ترتيب 
 الفقرة 

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
الحسا

 بي 

 الرقم  الفقرة  

  ٢٫٥٠   ١٫٢٠   ٣ 
لعب الصدفة دورا أساسيا يف ثل كوًن من ت

 معوقات ادلباراة  

  

١ 

   اعتقد إنين العبا زلظوظا   ٢٫٧٠   ١٫٤٤   ٢  

٢ 

  ٢٫٣٩   ١٫٤٣   ٤ 
ين هللحظ دور يف التغلب على ادلشاكل اليت تواج

 يف ادلنافسة  

  

٣ 

  ١٫٨٩   ١٫٣٣   ٩ 
شيء ما إذا رايتو أو عملتو غللب رل احلظ السعيد 

 السيئ   أو

  

٤ 

  ١٫٩٢   ١٫٣٧   ٨ 
اعتقد إن لسلوك ادلدرب سبب يف الفوز أو 

 اإلخفاق يف ادلباراة  

  

٥ 
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   اشعر دائما إن احلكم يسبب لنا اخلسارة   ١٫٨٥   ١٫٢٣   ١٠  

٦ 

  ٢٫٢٧   ١٫٤١   ٧ 
ي ادلسؤولية عن نتيجة ىيئة اإلدارية يف النادي اذل

 ادلباراة  

  

٧ 

  ٢٫٣٥   ١٫٤٣   ٥ 
و ادلسئول عن ىاز الفين للفريق هاعترب إن اجل
 نتيجة ادلباراة  

  

٨ 

   ور دور كبًن يف الفوز  هيلعب اجلم ٢٫٣٢   ١٫٣٨   ٦  

٩ 

   ثضور رفاقي للمنافسات يسبب رل الفوز   ٣٫٠٥   ١٫٢٧   ١  

١٠ 

 محور /التحكم الخارجي   ٢٫٣١   ٠٫٦٧     

 .  ( درجات٥أقصى درجة لبلستجابة ) *

( أن مركز التحكم ذو البعد اخلارجي لبلعيب أندية الدرجة األوذل بكرة اليد يف األردن ضعيفا ٣يتبٌن من اجلدول )
إذل  ١٫٨٥(، ويتضح أن ادلتوسطات احلسابية حملور التحكم اخلارجي تراوثت بٌن )٠٫٦٧±  ٢٫٣١ثيث بلغت )

( ٣٫٠٥ات يسبب رل الفوز"، مبتوسط ثسايب )( "ثضور رفاقي للمنافس١٠ا للفقرة )ى( ثيث كانت أعبل٣٫٠٥
( "اشعر دائما إن احلكم يسبب لنا اخلسارة" مبتوسط ثسايب ٦ا للفقرة )ى(، بينما كان أدنا١٫٢٧واضلراف معياري )

 (.  ١٫٢٣( واضلراف معياري )١٫٨٥)

 مناقشة النتائج المتعلقة بمركز التحكم للتساؤل األول    

ون ضلو بعد مركز ه( ادلتعلقة بالتساؤل األول إذل أن أفراد عينة الدراسة يتج٣( )٢ول )رت نتائج كل من اجلدهلقد أظ
ارية والبدنية واخلططية يف ادلباريات هم ادلهم وقابليتالتحكم الداخلي، أي يعتقد البلعبون للعبة كرة اليد بأن قدراهت

 م .. اخل(.  م، قابلياهتم، استعداداهت)قدراهت فأنو يعود إذل أسباب داخلية مم أو خسارهتىوادلنافسات يرتتب على فوز 

م أفراد ذو  قناعات واعتقادات هويرى الباثث أن تراكم اخلربة لدى العيب أندية الدرجة األوذل لكرة اليد جعلت من
سة ذه النتيجة مع دراىت م، وقد تشاهبهبأن األثداث والنتائج )الفوز، اخلسارة( تعزى إذل عوامل داخلية تعود إذل أنفس

ور بعد مركز التحكم الداخلي واليت أجريت على العيب ادلستويات العليا بكرة السلة ه( يف ظ١٩٩٥عبلوي وآخرون )
ور مركز التحكم الداخلي واليت أجريت على العبٌن ذوي حتدي ثركي، ه( يف ظ١٩٩٨العراقية، ودراسة اخلصاونو )

يت أجريت على العيب كرة الطاولة. بينما اختلفت وال (Stuart j & Kenneth, 1988)ت مع دراسة وكذلك تشاهب
رت أن العبات كرة الطاولة يف الدرجة األوذل يف األردن ه( واليت أظ٢٠٠٠ذه النتيجة مع جزء من دراسة البطيخي )ى

 ن ضلو بعد مركز التحكم اخلارجي.  هيتج
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  ٢٠١٢(، ٥)٢٦ــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية(، مجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السمات الشخصية ضمن مقياس ذا التساؤل الذي ينص على: "ما ىولئلجابة عن عرض النتائج للتساؤل الثاني: 
فرايبورج لدى العيب أندية الدرجة األوذل لكرة اليد يف األردن؟" قام الباثوون باستخدام ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات 

 ( الذي يوضح ذلك.  ٤ادلعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة كما يف جدول )

 احلسابية واإلضلرافات ادلعيارية.  ترتيب السمات الشخصية ثسب ادلتوسطات (: ٤جدول )

 ترتيب السمه  
االنحراف 
 المعياري  

المتوسط 
 الحسابي  

 السمات الشخصية  

 دوء   اذل ٤٫٣٤   ٠٫٢٨   ١  

 االجتماعية    ٤٫٠٣   ٠٫٣٧   ٢  

 السيطرة   ٢٫٣٩   ٠٫٤٥   ٣  

 القابلية لبلستوارة    ٢٫٣١   ٠٫٤٦   ٤  

 كتئاب   اال  ٢٫٢٤   ٠٫٣٣   ٥  

 الكف    ٢٫١٣   ٠٫٦٠   ٦  

 العصبية     ٢٫٠١   ٠٫٤٨   ٧  

 العدوانية    ١٫٩٢   ٠٫٥٢    ٨  

 ( درجات.  ٥*  أقصى درجة لبلستجابة )

ي ى( أن السمات الشخصية السائدة لدى العيب أندية الدرجة األوذل للعبة كرة اليد يف األردن ٤يتضح من اجلدول )
دوء، االجتماعية، السيطرة، االستوارة، االكتئاب، الكف، العصبية، العدوانية، مبعىن أن السمات الغالبة على التوارل: اذل

( ومسة االجتماعية مبتوسط ثسايب ٠٫٢٨±  ٤٫٣٤ا )هدوء ثيث بلغ ادلتوسط احلسايب عليي اذلىؤالء البلعبٌن ىعلى 
ي مسة العصبية ىند العيب الدرجة األوذل لكرة اليد وراً عه(، بينما كانت اقل السمات الشخصية ظ٠٫٣٧± ٤٫٠٣بلغ )

 (١٫٩٢ ± ٠٫٥٢).   ( ومسة العدوانية اليت بلغت٠٫٤٨± ٢٫٠١ا )هثيث بلغ ادلتوسط احلسايب علي
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 ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٢(، ٥)٢٦(، مجلد اإلنسانيةمجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسمات الشخصية للتساؤل الثاني  

ب السمات الشخصية ضمن مقياس فرايبورج ( ادلتعلقة بالتساؤل الواين إذل أن ترتي٤رت نتائج اجلدول )هلقد أظ
 -االكتئاب  -االستوارة  -الكف  -االجتماعية  -دوءلدى العيب كرة اليد للدرجة األوذل يف األردن كما يأيت: )اذل

دوء واالجتماعية، العدوانية(، أي أن العيب الدرجة األوذل يف لعبة كرة اليد األردنية يتسمون باذل -العصبية  -السيطرة 
دوء لدى العب كرة اليد يعود إذل طبيعة اللعبة تعدون عن العصبية والعدوانية، ويرى الباثوون أن بروز مسة اذلويب

ا وجعلت من البلعبٌن االستمرار بادلمارسة والتدريب ادلستمر شلا أدى إذل ثدوث تكيف عقلي والتفكًن هوخصائص
د، بينما يعزو الباثوون إذل أن هود إذل الفوز أو بذل أكور للجالفوري الناجح دلواقف اللعبة ادلختلفة صحيحًا وسليمًا يق

م البعض شلا هور مسو االجتماعية لدى أفراد عينة الدراسة نتيجة تراكم أيام التدريب وادلنافسات ومرافقة البلعبٌن بعضهظ
ا ىور هواالجتماعية وظدوء ذه النتيجة يف دتيز مسات اذلىر بشكل واضح، وتتشابو هدوء واالجتماعية تظجعل السمة اذل

( واليت ٢٠٠٧( واليت أجريت على العبات اجلمناستك الفين واإليقاعي ودراسة كرمي )٢٠٠٢بدرجة كبًنة كدراسة أزتد )
 ( واليت أجريت على العيب ناشئي اجلمناستك.  ٢٠٠٨أجريت على العبٌن كرة الطائرة، ودراسة عباس )

ذه النتيجة يعود إذل ىور هية لبلعبٌن كرة اليد يرى الباثوون سبب ظوفيما يتعلق باطلفاض مسيت العصبية والعدوان
ا: ادللعب كبًن نسبيًا مع عدد البلعبٌن، وكذلك غالبية العقوبات اإلنذار لدقيقتٌن، هعلمرونة قوانٌن وقواعد اللعبة أ

اضية، ويؤكد على ذلك باإلضافة إذل دخول وخروج البلعب من ادللعب بطريقة تلقائية مقارنة مع باقي األلعاب الري
م م وتوار انفعاالهت( إذل أن البلعبٌن اجليدين يف ادلنافسات الرياضية القوية عندما يفقدون أعصاهب٢٠٠٢الفتبلوي )

ارية واخلططية، شلا يؤثر على العمليات العقلية ويعمل عل تعطيل التفكًن الصحيح، هم ادليفقدون كوًن من مسؤولياهت
األداء اجليد والتنافس العارل مع الفرق األخرى، ومن ناثية أخرى فان البلعب الذي يتميز  وبالتارل عدم الوصول إذل

مات سلوكية هي اللعب النظيف من اجل الفوز إذل االنشغال مبىمتو الرئيسية و هبالعدوانية والعصبية سينشغل عن م
ذه النتيجة مع ىلسلوكيات، وقد اختلفت ذه اىمنحرفة عن أخبلقيات اللعبة وما يرافق ذلك من عقاب القانون لكوًن من 

رت بدرجة كبًنة لدى العيب اجلمناستك الفين واإليقاعي، ه( إذل أن مسيت العصبية والعدوانية ظ٢٠٠٢دراسة أزتد )
رت بروز مسة العصبية لدى العيب كرة السلة والعدوانية بكرة اليد، وكذلك اختلفت مع ه( واليت أظ٢٠٠٧ودراسة كرمي )
 ور مسيت العصبية والعدوانية لدى ناشئي ادلبلكمة.    ه( يف ظ٢٠٠٨)دراسة عباس 

ذا التساؤل الذي ينص على: "ما العبلقة االرتباطية بٌن أبعاد مركز ىولئلجابة عن ث: عرض نتائج التساؤل الثال
؟" قام الباثوون التحكم والسمات الشخصية ضمن مقياس فرايبورج لدى العيب أندية الدرجة األوذل لكرة اليد يف األردن

باستخدام معامل ارتباط بًنسون الستجابات أفراد عينة الدراسة بٌن نتائج أبعاد مركز التحكم الداخلي واخلارجي ونتائج 
   .( يوضح ذلك٥السمات الشخصية،واجلدول )
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  ٢٠١٢(، ٥)٢٦ــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية(، مجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ( بٌن السمات الشخصية وأبعاد مركز التحكيمPearson Correlationمعامبلت ارتباط بًنسون)(: ٥جدول )

 السمات الشخصية   التحكم الداخلي   التحكم الخارجي  

 عدوانية   -٠٫٤٤٦*   ٠٫٠٣٤  

 اكتئاب   ٠٫٢٠٣   -٠٫١٤٩  

 استواره   ٠٫٢١٣   ٠٫٠٨٨  

 اجتماعية   ٠٫٣٢٥*   ٠٫١٦١  

 دوء  ى ٠٫٤٥٢*   ٠٫١٦٨  

 سيطرة   ٠٫١٦١   ٠٫٠٨٥  

 كف   ٠٫١١٣   ٠٫٠٧٨  

 عصبية   -٠٫٤٢٥*   ٠٫٠٨٦  

 ( إذل أن:  ٥يتضح من جدول )

( بٌن مركز التحكم الداخلي وكل من السمات ٠٫٠٥ α ناك عبلقة عكسية دالة إثصائيًا عند مستوى داللة )ى
إثصائيًا لتلك السمتٌن، ثيث بلغ  م معامبلت االرتباط سالبة ودالةالشخصية )العدوانية، العصبية( ثيث كانت قي

التحكم (، وكذلك بلغ معامل االرتباط بٌن مركز ٠٫٤٤٦-ركز التحكم الداخلي والعدوانية )معامل االرتباط بٌن م
رت عبلقة عكسية سالبة غًن دالة إثصائيًا بٌن مركز التحكم اخلارجي ومسة ه(، كما ظ٠٫٤٢٥-) الداخلي والعصبيـة

 (.  ٠٫١٤٩-االكتئاب ثيث بلغت )

( بٌن مركز التحكم الداخلي وكل من السمات ٠٫٠٥ α لداللة )ناك عبلقة طردية دالة إثصائياً  عند مستوى اى
إثصائيًا لتلك السمتٌن، ثيث بلغ  م معامبلت االرتباط موجبة ودالةدوء، االجتماعية( ثيث كانت قيالشخصية )اذل

ماعية ( وبٌن مركز التحكم الداخلي ومسة االجت٠٫٤٥٢دوء )معامل االرتباط بٌن بعد مركز التحكم الداخلي ومسة اذل
)اإلستوارة، السيطرة، الكف( ومركز  رت عبلقة طردية موجبة وغًن دالة إثصائياً بٌن كل مساته( كما ظ٠٫٣٢٥بلغت )

 ( ٠٫١٦١( )٠٫٢١٣التحكم الداخلي، ثيث كانت قيم معامبلت االرتباط على التوارل )

  .(٠٫١١٣) 
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رت بيانات هلقد أظصية للتساؤل الثالث  مناقشة نتائج أبعاد مركز التحكم وعالقته مع سمات فرايبورج للشخ
دوء ( ادلتعلقة بالتساؤل الوالث وجود عبلقة ارتباطيو طردية موجبة معنوية بٌن مركز التحكم الداخلي ومسيت اذل٥اجلدول )

 دوء واالجتماعية عالية كان مركز التحكم عارلذا يعين أنو كلما كانت السمات الشخصية ادلتعلقة باذلىواالجتماعية، و 
واالجتماعية  ادئةومتجو إذل الداخلي، أي أن العيب كرة اليد ألندية الدرجة األوذل يف األردن الذين يتميزون بالسمات اذل

م الشخصية ون من مواقف وإثداث يف التدريبات وادلنافسات ومرتبطة بسماهتهم ذوي اعتقاد داخلي عارل دلا يواجى
اتٌن السمتٌن ضروريتان لبلعيب الدرجة األوذل بكرة اليد دلا تتميز بو ىن بأن دوء واالجتماعية، ويعزو الباثوو اخلاصة باذل

ذه اللعبة من تركيز وعدم استوارة من أجل األداء الصحيح دون توتر وانفعال، كما لوثظ من خبلل نفس اجلدول وجود ى
مبعىن أن العيب كرة اليد ألندية عبلقة ارتباطيو عكسية سالبة بٌن مركز التحكم الداخلي ومسيت العصبية والعدوانية ، 

الدرجة األوذل يف األردن ذوي التحكم الداخلي يبتعدون عن مسات العدوانية والعصبية أي كلما زادت مركز التحكم ضلو 
ور مسيت العصبية والعدوانية هذا الطرح لظىالداخلي قلت معو مسيت العدوانية والعصبية، وان نتيجة العبلقة العكسية تدعم 

م أثناء هر التوتر واالنفعال والعدوان لديهم لظهذه السمات عالية لديىقليلة لدى البلعبٌن، فلو كانت  بدرجات
ذه النتيجة مع دراسة ىا الصحيحة، وقد تقارن ذه اللعبة بصورهتىالتدريبات وادلنافسات وبالتارل عدم القدرة على أداء 

 مركز التحكم ومسيت العصبية والعدوانية.  ناك عبلقة طردية عكسية بٌن ى( بأن ١٩٩٥عبلوي وآخرون )

 االستىتاجاث    

 ا يستنتج الباحثون ما يلي:  هفي ضوء نتائج الدراسة ومناقشت

 ور مركز بعد التحكم الداخلي بشكل واضح لدى العيب الدرجة األوذل للعبة كرة اليد يف األردن.  هظ .1

  للعبة كرة اليد يف األردن وجتنب مسيت العصبية والعدوانية.   دوء واالجتماعية لدى العيب الدرجة األوذلبروز مسيت اذل .2

دوء واالجتماعية، السيطرة، القابلية لبلستوارة، ترتيب السمات الشخصية لدى البلعبٌن على النحو اآليت: اذل .3
 االكتئاب، الكف، العصبية، العدوانية.   

دوء واالجتماعية لدى العيب الدرجة ل من مسيت اذلوجود ارتباط طردي دالة إثصائية بٌن مركز التحكم الداخلي وك .4
 األوذل لكرة اليد يف األردن.  

وجود ارتباط عكسي دالة إثصائية بٌن مركز التحكم الداخلي ومسيت العصبية والعدوانية لدى العيب الدرجة األوذل  .5
 لكرة اليد يف األردن.   

لسيطرة، القابلية لبلستوارة، االكتئاب، الكف لدى ر ارتباطات دالة إثصائية بٌن مركز التحكم ومسات اهدل تظ .6
 العيب الدرجة األوذل لكرة اليد يف األردن.   
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   التىصياث

 ا يوصي الباحثون بالتوصيات التالية  هداف الدراسة ونتائجهفي ضوء أ

حملاضرات التوقيفية العمل على تطوير اجتاه مركز التحكم إذل الداخل لدى البلعبٌن من خبلل التدريبات والندوات وا .1
 النفسية واالجتماعية لبلعبٌن.   

 تمام بتطوير السمات الشخصية لدى البلعبٌن من خبلل الربامج اخلاصة بذلك.   ىاال .2

ة تتعلق مبركز التحكم وعبلقتو مع بعض ادلتغًنات األخرى، كاألداء أو االصلاز القيام بدراسات وحبوث أخرى متشاهب .3
 تغًنات.   ا من ادلىأو الدافعية وغًن 

ة تتعلق مبركز التحكم وعبلقتو مع بعض األلعاب الفردية واجلماعية األخرى إجراء دراسات وحبوث أخرى متشاهب .4
 وكذلك للمدربٌن.  

 املراجــــع العربيت واألجىبيت  

رللة ". (. "دراسة مقارنة السمات الشخصية لدى العبات اجلمناستك الفين وااليقاعي٢٠٠٢اب. )هرة شىازتد، ز  -
 . بغداد.  (٢)١١الرتبية الرياضية. 

الطاولة يف األردن".  ما مبستوى األداء لدى العيب تنسه(. "مركز التحكم والدافعية وعبلقت٢٠٠٠اد. )البطيخي، هن -
 مصر. رة. ىأطروثة دكتوراه. كلية الرتبية الرياضية للبنات بالقا

)تقنٌن على اجملتمع الكوييت(. دار الكتاب احلديث.  الشخصيةادلرجع يف مقاييس (. ٢٠٠٢األنصاري، بدر زلمد. ) -
 رة.ىالقا

رللة كلية الرتبية بادلنصورة. (. "ادلسؤولية التحصيلية لدى طبلب وطالبات اجلامعة بادلنصورة". ١٩٨٩بن مانع، سعيد. ) -
٨٩-٥١. (١)١٢  . 

موسوعة مراكز اللعب يف كرة القدم".  (. "دراسة مقارنة لسمة مركز التحكم بٌن١٩٩٤رفاعي، ثسٌن مصطفى. ) -
 ٢٠٠١   ج. عمان. ى. دار ادلناحبوث الرتبية الرياضية بالوطن العريب

الرياضية.  كلية الرتبيةمنشورة.  ثركياً". رسالة ماجستًن غًن  (. "مركز الضبط لدى ادلعاقٌن١٩٩٨اخلصاونة، أمان. ) -
 اجلامعة األردنية. األردن.   



 الشخصية ......" ـــ "أبعاد مركز التحكم وعالقته بالسمات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7711

 ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٢(، ٥)٢٦(، مجلد اإلنسانيةمجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم 

(. "مركز التحكم و عبلقتو بالدافع كسمة واالصلاز الرقمي لدى مسابقات ١٩٨٦وسادل، سادل. )يم. ىخليفة، ابرا - 
  . جامعة ادلينا. مصر.  (٤حبوث ادلؤدتر العلمي. تاريخ الرياضة. )ادليدان وادلضمار". 

 . بغداد. دار احلكمة. علم النفس الرياضي(. ١٩٩٣الطالب، نزار. والويس، كامل. ) -

. كلية الرتبية الرياضية. جامعة بابل. دليل الرسائل واألطاريح اجلامعية(. ٢٠٠٢رة. )ىي، ثسٌن عبد الز عبد الفتبلو  -
 العراق.   

(. "أسلوب العزو الرياضي وعبلقتو بأظلاط تقدير الذات لبلعيب بعض ٢٠١٠السعيد، ػلياوي. وخوجة، عادل. ) -
    tapsdz.comwww.labos-األنشطة الرياضية اجلماعية". جامعة باتنة. 

موسوعة حبوث (. "مركز التحكم وعبلقتو بإدراك القوة ادلبذولة للمصارعٌن الكبار". ١٩٩٥رػلان، علي السعيد. ) -
 . ٢٠٠١ج. عمان. ى. دار ادلناالرتبية الرياضية بالوطن العريب

األلعاب الرياضية (. "مقارنة يف السمات الشخصية عند ناشئي منتخبات بعض ٢٠٠٨عباس، رائد عبد األمًن. ) -
 . جامعة بابل. العراق. (١)٨رللة علوم الرتبية الرياضية. الفردية يف زلافظة بابل". 

(. "مركز التحكم لدى العيب كرة السلة للمستويات العليا وعبلقتو  بالسمات ١٩٩٥عبلوي، ثيبلم. وآخرون. ) -
 . ٧١-٦٢. (١٤رللة الرتبية والعلم )جامعة ادلوصل(. )الشخصية". 

  رة.  ى. دار ادلعارف. القا٢. طعلم النفس الرياضي(. ١٩٩٢عبلوي، زلمد ثسن. ) -
(. "دراسة مقارنة لبعض السمات الشخصية بٌن العيب ادلستويات الرياضية العالية يف ٢٠٠٧يوم صاحل. )ىكرمي،  - 

 . جامعة بابل. العراق.    (٦)٢رللة علوم الرتبية الرياضية. األلعاب الفرقية". 

د الوطنية. ه. تررتة سعيد الرفاعي. مكتبة ادللك فالقياس والتقومي يف األداء اإلنساين(. ٢٠٠٢ورو. وآخرون. )م -
 الرياض.  

اري يف الكرة الطائرة". رسالة ماجستًن غًن ه(. "مركز التحكم وعبلقتو مبستوى األداء ادل١٩٩٣الوتار، ناظم شاكر. ) -
 ة ادلوصل.  منشورة. كلية الرتبية الرياضية. جامع

 السعودية.  . مكتبة كنوز ادلعرفة. جدة. مبادئ علم االجتماع(. ١٩٨٤يم. )ىلطفي، طلعت ابرا - 
- Sturat, J. & Kenneth, I. J. (1988). "Attribution dimensions: conceptual 

clarification and moderator variables". International Journal of Sport Psychology.   

- Santamarie, & Furst, d.m. (1994). "Distance runners, causal attributions for most 

successful and least successful races". Journal of Sport Behavior (17).  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

