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 ملخص

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أنماط التنشئة اإلجتماعية وعالقتها بأبعاد مركز التحكم لدى 

شئي ستخدم الباحث المنهج الوصفي لمالءمته لطبيعة  نادي نجوم األردن في نا سلة، حيث ا كرة ال

( العب ناشةةةم تم ااتيارهم بالطريقة العشةةةواقية، وقد 40الدراسةةةة، وتكونت عينة الدراسةةةة م  )

 Khaza'leh et)اسةةةتخدم الباحث لقياب أبعاد مركز التحكم االسةةةتبيان المعد والمصةةةمم م  قبل 

al, 2012 ) ولقياب أنماط التنشةةئة االجتماعية اسةةتخدم الباحث االسةةتبيان المعد والمصةةمم م  قبل

(Alragab & Alzyood, 2008). تاقج الدراسةةة الى أن انماط التنشةةئة االيجابية وقد توصةةلت ن

هي السةةاقدة حيث كانت على درجة مرتفعة م  الممارسةةة وان مركز التحكم لو البعد الداالي هو 

االعتقاد السةةةاقد لدى ناشةةةئي كرة السةةةلة، باالوةةةافة الى وجود عالقة ارتباطيه طردية موجبه بي  

عية االيجابية و عالقة عكسةةةةةية ما انماط التنشةةةةةئة مركز التحكم الداالي وانماط التنشةةةةةئة االجتما

السةةةةةلبية، وكانت م  أهم التوصةةةةةيات عمل ندوات تاقيفية للوالدي  لزيادة وعيهم بأهمية التنشةةةةةئة 

االجتماعية وتعريفهم باالنماط السةةةلبية وااليجابية ومدى تأهيرها على شةةةخصةةةية الفرد المسةةةتقبلية 

 إعداد وتأهيل ناشئي كرة السلة.والتأكيد على االعداد النفسي في برامج 

 التنشئة اإلجتماعية، مركز التحكم، كرة السلة. الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The study aimed to identify the patterns of social upbringing and its 

relationship to the dimension of locus of control for Among Youth Jordan 

Stars Sporting Club Players  basketball, whereas the searcher used the 

descriptive approach for its suitability for the study kind.the sample of 

study consists of (40) juvenile player where randomly selected, and he 

used the questionnaire to measure the dimensions of the locus of control 

which is prepared and designed by khaza'leh et al (2012), and he used a 

questionnaire to measure the patterns of social upbringing designed by Al 

Raqab& Al Zyood (2008), and the result reached that the patterns of the 

positive upbringing are the dominant, where it was with a high degree of 

practice and the locus of control with interior dimension is the widespread 

belief for the juveniles of basketball, in addition to positive proportional 

correlation relationship between the interior locus of control and the 

positive patterns of social upbringing and  inverse relationship with the 

patterns of negative upbringing, and one of the most important 

recommendations making educational seminars for the parents to increase 

their awareness of the importance of the social upbringing Familiarize 

them with the negative and positive patterns and their impact on the 

person's future character and emphasis on psychological in preparation and 

qualification for the basketball  juveniles programs . 
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 مقدمة الدراسة

 تشةةةةةكل التنشةةةةةئة اإلجتماعية المحور الرقيسةةةةةي الذي تنطلا منه عمليات بناءالشةةةةةخصةةةةةية 

اإلنسةةانية، فالطفل يأتي إلى هذا العالم االي ا م  أي هقافة أو عادة سةةوى عاداته البيولوجية المتمالة 

بالطعام واإلاراج ولك  الشةةةةةةيء المهم الذي يأتي ما هذا الوليد هو قابليته الكبيرة لتعلم األدوار 

ويرى  (Hamshari, 2003) واكتسةةةةةةةةاي المعةةةايير والتقةةةاليةةةد وقةةةدرتةةةه على التكي  والتةةةأقلم

(Alragab & Alzyood, 2008)  عادات البيولوجية قل الطفل م  عالم ال ية التي تن بأن العمل

إلى عالم له تقاليده ومعاييره الخاصةةة به، هي لاتها التي تسةةمى التنشةةئة االجتماعية، والتي واآللية 

تعتبر وسيلة لنقل الاقافة والحضارة م  جيل إلى جيل، لكي تحفظ بقاء المجتما وترسم شخصيته 

وتحدد هويته ومسةةةةةةتقبله. وبما أن التنشةةةةةةئة االجتماعية عملية مجتمعية، ال تتم إال وةةةةةةم  إطار 

ا م  األسةرة التي اج تماعي، فإن جميا مؤسةسةات المجتما تتفاعل م  أجل القيام بهذه العملية، بدء 
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ا بمؤسسات كايرة كالمدرسة وجماعة الرفاق  تستقبل المولود الجديد منذ قدومه إلى الحياة، ومرور 

 ودور العبادة ووساقل اإلعالم.

لتنشئة االجتماعية، الوعاء الاقافي وتعد األسرة بصفتها إحدى المؤسسات التي تقوم بعملية ا

األول الذي يشةةةكل حياة الفرد ويحدد شةةةخصةةةيته وأسةةةلوي تفكيره، فهي م  االل عملية التنشةةةئة 

االجتماعية تووةةةع معالم المال العليا للفرد باعتبارها أهم جماعة مرجعية تحدد الفكر والسةةةلوك، 

اقةةافيةةة واالتجةةاهةةات السةةةةةةلوكيةةة وهي في لات الوقةةت الجمةةاعةةة األوليةةة التي تحةةدد األنمةةاط ال

والممارسةةةات االجتماعية، وتعمل على نقل الاقافة بما تتضةةةمنها م  قيم ومعايير وسةةةلوك وأفكار 

وعقاقد، كما تحدد األسرة الطبقة االجتماعية التي ينتمي إليها الفرد وتغرب فيه مستويات الطموح 

 .(Ahmad et al, 1995) واإلحباط على السواء

ط الوالدية في التنشةةةئة االجتماعية، تلأل األسةةةاليب التربوية المتبعة في تربية ويقصةةةد باألنما

ويشةةةير ( Watfeh, 2001)الطفل وتنشةةةئته، واإلجراءات التي يعتمدها الوالدان في تربية أبناقهم 

(Alnasser, 1998 )  إلى أن انماط التنشةةئة االجتماعية تعكم ما يراه الوالدان ويتمسةةكان به م

كما وتختل  أنماط التنشةةةةةةئة االجتماعية م   معاملة األطفال في مواق  حياتهم المختلفةأسةةةةةةاليب 

مجتما إلى آار، وم  عصةةةةر إلى عصةةةةر، كما تختل  داال المجتما الواحد، بااتالف الطبقات 

 االجتماعية.

كل م   شيريوهناك الكاير م  التقسيمات والتصنيفات المتعلقة بأنماط الوالدي  في التنشئة، ف

(Hamoud, 2004و ) (Burmand,1975 أن ) أفضةةةةل صةةةةورة إجراقية ألنماط التنشةةةةئة هي

تقسةةةةةيمها إلى هالهة أنماط، وهي: النمي الديمقراطي يقابله النمي التسةةةةةلطي، والنمي التقبلي يقابله 

له نمي االهمال. وفي مقابل للأل يقسةةةةةةم  قاب قدة وي  ,Watfeh)النمي النبذي، ونمي الحماية الزا

كما قام  هذه األنماط إلى صةةةةنفي  رقيسةةةةيي  هما: النمي الديموقراطي، والنمي التسةةةةلطي (2001

(Maccoby & Martin,1993 بووةةةةةةا أربعةةة أنمةةاط لالتجةةاهةةات الوالةةديةةة نحو التنشةةةةةةئةةة )

 أشةةةارقد و اهل والنمي التسةةةلطي ونمي اإلهمالاإلجتماعية، وهي : النمي السةةةوي و النمي المتسةةة

(Shawkat, 1991) ود امسة أنماط في تنشئة الوالدي  لألطفال، وهي: النمي الذي يتسم إلى وج

بالتقبل والنمي الذي يتصةةةةةة  بالحماية الزاقدة والنمي الديمقراطي والنمي الذي يسةةةةةةتخدم العقاي 

أنه يمك  ( Alragab & Alzyood, 2008)ويرى  البدني والنمي الذي يتسةةةم بالعقاي النفسةةةي.

ية إلى األنماط اإليجابية في التنشةةةةئة وتتمال في )الحوار، مراعاة تقسةةةةيم أنماط التنشةةةةئة اإلجتماع

الميول واالتجاهات، التقبل، التعاون، تحمل المسةةةؤولية( واألنماط السةةةلبية في التنشةةةئة وتتمال في 

 )التذبذي، التفرقة، اإلهمال، التسلي ، الحماية الزاقدة(.

 جتماعية وأنماط المعاملة الوالدية وم  متغيرات الشةةةةةةخصةةةةةةية التي تتبلور وفقا  للتنشةةةةةةئة األ

 مركز التحكم بوصةةةفه متغيرا  أسةةةاسةةةيا  م  متغيرات الشةةةخصةةةية حسةةةب نعرية التعلم اإلجتماعي

(Ahma, 2001 ) وم  الدراسةةةات التي راجت في مجال دافعية السةةةلوك ما يعرف باسةةةم  مركز

األسةةاسةةية التي انباقت ( ويعتبر مفهوم مركز التحكم م  المفاهيم Locus of Controlالتحكم  )

( م  االل المقالة الشهيرة 1966م  نعرية التعلم االجتماعي، وقد ظهر هذا المفهوم بجالء عام )
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كما تجلى هذا المفهوم عبر  (Khattar, 2001)لروتر وهي  التوقعات المهمة لضةةةةةبي التدعيم  

، للبحث في فيض م  األبحاث والدراسةةةةات مما جعله م  أكار متغيرات الشةةةةخصةةةةية مووةةةةوعا  

اآلونة األايرة، كما ويعتبر مركز التحكم م  أبعاد الشةةخصةةية ومتغير دافعي، الذي حعي باهتمام 

الباحاي  والدارسةةي  في علم النفم، والسةةيما في اآلونة األايرة، حيث يعتبر مفهوم مركز التحكم 

 . (Sorour, 2003)احد المفاهيم الحدياة نسبيا  

( مركز التحكم  بأنه الموقا أو المصةةدر الذي تنطلا منه Stanke, 2004ويعرف سةةتانأل )

البعد  مسةةةببات السةةةلوك التي يعتقد الفرد أنها المسةةةؤولة ع  نجاحه أو فشةةةله . ويقسةةةم الى بعدي 

 مجموعة العوامل التي يعتقد الشةةةةةةخا بأنها  ( وهوInternal Locus of Controlالداالي )

وتقا وةةةم  سةةةيطرته وباسةةةتطاعته التحكم بها، وهي المسةةةببة لنتاقج سةةةلوكه م  نجاح أو فشةةةل، 

البعد و ترجا في الوقت نفسةةةةةةةه، إلى لاته وقدراته وجهوده وإرادته ومهاراته وتحكمه في بيئته.

 مجموعة العوامل التي يعتقد الشةةخا بأنها  ( وهوExternal Locus of Controlالخارجي )

قت نفسه إلى عوامل اارجية فوق طاقته، المسببة لنتاقج سلوكه م  نجاح أو فشل، وترجا في الو

واارجة ع  إرادته، وليم له سيطرة عليها، أو التحكم بها، مال الحظ والصدفة والقدر والنصيب 

 (.Rotter, 1966ونفول اآلاري  . روتر )

لة إحدى األلعاي الجماعية التي حافعت على مكانتها وتقدمها بي   وتعتبر لعبة كرة السةةةةةة

رى الفردية والجماعية وعلى الصةةةةعيدي  المحلي والدولي، حيث باتت اللعبة مختل  األلعاي األا

ويشةةةةير  (Fawzi, 2004) الشةةةةعبية الاانية في العالم، وفي بعض الدول تكاد تكون اللعبة األولى 

إلى أن األردن إحدى الدول التي أاذت تهتم بلعبة كرة  (Madanat, 1998)( 1998مدانات )

م  االل اعتالء األردن منصةةات التتويج في  لوحظ هذا االهتمامالسةةلة وبشةةكل مضةةطرد، حيث 

مجال كرة السةةةةلة في أكار م  مناسةةةةبة، ولك  هذا التتويج تاله تذبذي كبير في المسةةةةتوى، وعدم 

ية  يا  على منهجية علم نه، نعرا  ألنه لم يك  مبن ية م فاظ بجزق به أو االحت فاظ  قدرة على االحت ال

 مجربة ومختبرة.

العبو كرة السلة أعلى مستوى م  الكفاءة في التدريب والمنافسة يجب أن يعدو ولكي يحقا 

إعدادا  متكامال  م  كافة النواحي الوظيفية والبدنية والذهنية والنفسةةةةية، في وةةةةوء متطلبات اللعب 

في كرة السلة، وبذلأل فأن وصول الالعب إلى مستويات رياوية عالية يتطلب توافر عدة عوامل 

همها )كفاءة الالعب البدنية والفسةةةةةةيولوجية، ومهارة الالعب، و دافعية الالعب، أسةةةةةةاسةةةةةةية م  أ

وشةةةخصةةةية الالعب( نتيجة ألرتباطها بمسةةةتوى أداقهم.ويعد المجال الرياوةةةي م  المجاالت التي 

الى اسةةةباي وعوامل  درسةةةت مووةةةو  مركز التحكم والذي يتعلا بعزو مواق  النجاح والفشةةةل

قد تكون دااليةة )قة اارجيةة )حظ، مختلفةة  قد تكون  دراتهم، اسةةةةةةتعةداداتهم، جهودهم....الخ( أو 

صةةدفة، قدر، ...الخ(، وفي كاير م  االحيان يعد االنجاز الرياوةةي المعيار الحقيقي لمسةةتوى أداء 

سباي ارتفا  او انخفاض المستوى، فمعرفة  سلة، والذي البد م  االله البحث ع  ا العبي كرة ال

او الفشةةل يسةةاعد المعنيي  في رفا وتحسةةي  المسةةتوى م  االل تخطي االسةةباي الحقيقية للنجاح 

 أسباي الفشل والمضي قدما في تعزيز أسباي النجاح.
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سية واجتماعية البد م  معرفتها  سبا يرى الباحاان بأن هناك اصاقا شخصية ونف ومما 

ئة اإلجتماعية أي ع  العبي كرة السلة للتعامل معهم على أساسها، السيما فيما يتعلا بأنماط التنش

شأ وتربى عليها الالعب والتي تعلب دور رقيسي  في  شخصية  ساليب المعاملة الوالدية والتي ن ا

الالعب المسةةةةةةتقبلية م  جهة وم  جهة أارى فيما يتعلا  بمركز التحكم للالعبي  وهو الذي يدل 

قا إن كل رياوي لديه على إمكانية السيطرة على ما يحدث لهم أهناء التدريب والمنافسة وفي الوا

مزيج م  نوعي  م  التحكم )التحكم الداالي( ويشةةةةعر أنه قادر على السةةةةيطرة والتحكم باسةةةةباي 

التدعيم النه هو المسةةؤول عنها و)التحكم الخارجي( ويشةةعر أنه قير قادر على السةةيطرة والتحكم 

في درجة السيطرة  باسباي التدعيم النه قير مسؤول عنها ولك  االاتالف بي  العب وآار يكون

 وفي مدى تغلب أحدهما على اآلار وفي نمي البعد الساقد لديه.

 أهمية البحث

أنماط التنشةةةةةةئة اإلجتماعية كما يدركها األبناء في التعرف إلى هذا البحث تتضةةةةةةع أهمية 

 .وعالقتها بأبعاد مركز التحكم لدى ناشئي كرة السلة

 الحالية م  االل ما يلي: البحثوبشكل عام برزت أهمية 

القاقمي  على عملية إعداد وتدريب  ناشةةةةةةئي كرة السةةةةةةلة بأنماط السةةةةةةلوك  يوجه هذا البحث −

  المتوقا م  الالعبي ، مما يدفا المدربي  إلى إدراج الجانب النفسي في برامج اإلعداد.

بحث بالعالقة ردن والذي يعلى مسةةةتوى األ ولاأل انعلى حد علم الباحا يعتبر البحث الحالي −

 .لدى ناشئي كرة السلةما بي  أنماط التنشئة اإلجتماعية وأبعاد مركز التحكم 

عرفهم بأهمية عملية التنشةةةةةةئة االجتماعية الملقاة على ي نبألفت نعر الوالدي   البحث حاولي −

عاتقهم وباألنماط السةةةةلبية واإليجابية فيها وبعالقة هذه األنماط بالسةةةةلوك وبشةةةةخصةةةةية الفرد 

 مستقبال .

في فئة ناشةةةةئي  كرة السةةةةلة حيث تعتبر هذه الفئة مرحلة بناء وتشةةةةكيل  الحالي البحثبحث ي −

 ورفد الفرق و المنتخبات الرياوية.

 مشكلة البحث

إن هنالأل عالقات سةببية مؤهرة بي  األنماط الوالدية في التنشةئة اإلجتماعية وسةلوك األفراد، 

وجد فيه، وباإلوةةةةةةافة إلى للأل، فان المشةةةةةةاهدات الحياتية ألنها ال تتم بمعزل ع  الواقا الذي ت

تووةةع أن شةةخصةةيات األفراد ما هي إال حصةةيلة ألهر ابرات الطفولة التي مروا بها. ولما كانت 

أنماط التنشةةئة وابرات الطفولة مختلفة، فإن شةةخصةةيات األفراد تتنو  وتختل  م  فرد إلى آار، 

عون باسةةتقالليتهم وقدرتهم على االعتماد على الذات، وفي فأحيان ا يشةةاهد بعض األفراد الذي  يتمت

المقةةابةةل هنةةاك أفراد يفتقةةدون لهةةذه الصةةةةةةفةةات، بحيةةث يكونون مغرقي  في اتكةةاليتهم وعجزهم 

 وانسحابهم المتكرر م  مواجهة مواق  الحياة المختلفة.
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معينة  تعتبرلعبة كرة السةةةلة واحدة م  االلعاي الجماعية التي تتخذ طابا مميز واصةةةاقاو

وتمتاز بشةةةةةعبية كبيرة في كاير م  الدول.وهي لعبة لات أووةةةةةا   لمهاراتها واططها المختلفة،

وم  االل ت وطأة كاير م  المواق  واألحداث، بحيث تجري المنافسةةةة فيها تح سةةةريعة التغيير،

ابرة الباحاان في المجال الرياوةةةةةي كالعبي  سةةةةةابقي  ومدربي  كرة سةةةةةلة للناشةةةةةئي  ومتابعتهم 

العبي  أهناء التدريب والمنافسةةةةةةة فقد الحعوا كارة االاتالفات واالعتقادات التي يعتقد الالعبون ل

أنها المسؤولة ع  عوامل النجاح والفشل فالبعض كان يميل ألن يعزي أسباي نجاحه أو فشله في 

 التدريب والمنافسةةةةةة الى مجهوده أواسةةةةةتعداده والبعض االار كان يعزي األسةةةةةباي الى الحظ أو

صدفة باإلوافة إلى إن الرياوة كنعام إجتماعي ال تعيش بمعزل ع  بقية األنعمة اإلجتماعية .ال

األارى ومتوقا منها أن تقوم بوظيفتها داال النسةةةةةةا العام في تكامل وتسةةةةةةاند وم  اصةةةةةةاقا 

الرياوةةةةة كنعام اجتماعي عدم االسةةةةتقاللية ع  بقية االنعمة فهي تؤهر وتتأهر بالعادات والتقاليد 

 ال يمك  تصور الرياوة بمعزل ع  األسرة وال يمك  تصورها بمعزل ع  التنشئة االجتماعية.ف

ماعي وتكوي   غة في التعلم اإلجت بال ية  ماعية م  أهم ئة اإلجت ماط التنشةةةةةة ما ألن بة ل ونسةةةةةة

االتجاهات النفسةةية وتشةةكيل الشةةخصةةية  للفرد وبما أن مركز التحكم م  المفاهيم التي انباقت ع  

علم االجتماعي باعتباره أحد متغيرات الشةةخصةةية م  هنا أرتاى الباحاان دراسةةة العالقة نعرية الت

 ما بي  أنماط التنشئة االجتماعية وابعاد مركز التحكم لدى ناشئي كرة السلة.

 أهداف البحث

 التعرف إلى: هدف هذا البحث

 كرة السلة. نادي نجوم األردن في أنماط التنشئة اإلجتماعية الساقدة لدى ناشئي .1

 كرة السلة. نادي نجوم األردن في أبعاد مركز التحكم الساقدة لدى ناشئي .2

نادي نجوم  العالقة االرتباطية بي  أنماط التنشئة اإلجتماعية وأبعاد مركز التحكم لدى ناشئي .3

 كرة السلة. األردن في

 البحث تساؤالت

 كرة السلة؟.نادي نجوم األردن في ما أنماط التنشئة اإلجتماعية الساقدة لدى ناشئي  .1

 كرة السلة؟.نادي نجوم األردن في ما أبعاد مركز التحكم الساقدة لدى ناشئي  .2

 هل توجد عالقة ارتباطية بي  أنماط التنشةةةةةةئة اإلجتماعية وأبعاد مركز التحكم لدى ناشةةةةةةئي .3

 كرة السلة. نادي نجوم األردن في

 مصطلحات البحث

لية الهادفة المقصةةةةودة والتي تقوم بها المؤسةةةةسةةةةات التربوية هي العم: تنشئئئئئة االجتماعيةال

والمجتمعية المختلفة بقصةةةد تحويل أفراد المجتما م  بيولوجيي  يتقنوون العمليات البيولوجية م  
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روةةةةةةاعة وتنفم وإاراج إلى أفراد لديهم معرفة والتزام بالقيم والعادات والتقاليد والاقافة والدي  

  .(Alragab & Alzyood, 2008)الذي يسود مجتمعهم 

: هي األسةةاليب التي يتبعها الوالدان في تنشةةئة أبناقهم وتقسةةم إلى أنماط التنشئئئة االجتماعية

أنماط أيجابية تتمال في )تحمل المسةةؤولية، الحوار، التعاون، التقبل، مراعاة الميول واالتجاهات( 

 اقدة، اإلهمال، التسلي( )تعري  إجراقي(.وأنماط سلبية تتمال في )التفرقة، التذبذي، الحماية الز

: هو إعتقاد العب كرة السةةةةلة بعوامل وأسةةةةباي النجاح والفشةةةةل التي تحدث له مركز التحكم

سواء أكانت ايجابية  سة ومدى قدرته أو عدم قدرته بالتحكم في تلأل االحداث  أهناء التدريب والمناف

 .))تعري  إجراقيمركز التحكم الخارجي أم سلبية ويقسم إلى قسمي : مركز التحكم الداالي، و

 البحث حدود

 في اآلتي: البحث الحالي تمالت حدود

 على نةةاشةةةةةةئي نةةادي نجوم األردن لكرة السةةةةةةلةةة  اقتصةةةةةةر هةةذا البحةةثالبشئئئئئئر :  الحئئد

(Jordan Stars Sporting Club.) 

لة ) المكاني: الحد ( Jordan Stars Sporting Clubمقرنادي نجوم األردن لكرة السةةةةةة

  عمان/ الدا / مدارب المونتيسوري. 

( إلى 20/10/2015الفترة الواقعةةةة مةةةابي  )في  البحةةةث اأجري هةةةذ الزمئئئاني: الحئئئد

(20/12/2015.) 

 الدراسات السابقة

ا إلى العديد م  المصةةةةةةادر العلمية م  مجالت بحوث مورجوعه انالباحام  االل اطال  

دراسةةات أبحاث وومؤتمرات علمية بإلوةةافة الى المصةةادر االلكترونية م  أجل الحصةةول على 

 التي أجريت في مووةةو واألبحاث والعديد م  الدراسةةات  ووجدفقد ، الحالي بالبحثلات صةةلة 

 :منها  عددا  تم ااتيارقد ووالعالقة بينهما ومووو  أبعاد مركز التحكم  أنماط التنشئة االجتماعية

دراسةةةة هدفت التعرف إلى طبيعة العالقة االرتباطية  (Alhassan & Ali, 2008)أجرى 

م  تالميذ المرحلة  بي  مركز التحكم وأسةةةاليب المعاملة الوالدية لدى كل م  الموهوبي  والعاديي 

الباحاان المنهج الوصةةفي باسةةتخدام نمطي  منه ، وقد اسةةتخدم في مدارب شةةمال القاهرة االعدادية

تم تطبيا مقياب مركز التحكم، ومقياب أسةةةاليب المعاملة الوالدية، باإلوةةةافة  والمقارن، يالسةةةبب

( 100( موهوي و )100( تلميذ وتلميذة منهم )200) عينة قوامها لمقياب سةةةةةةتانفورد بينيه على

داللة  لات فروق وجودلت نتاقج الدراسةةة إلى وقد توصةة .تم ااتياره  بالطريقة العشةةواقية عادي

إحصاقية بي  الموهوبي  والعاديي  في مركز التحكم وأساليب المعاملة الوالدية، كما بينت الدراسة 

أيضةةةةةةا  وجود عالقة ارتباطية موجبة بي  مركز التحكم وأسةةةةةةاليب المعاملة الوالدية لدى كل م  
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وقد اوصةةةى الباحاان .في مدارب شةةةمال القاهرة داديةم  طلبة المرحلة االع الموهوبي  والعاديي 

 بضرورة عمل دراسات اارى مشابهة على عينات مختلفة.

دراسةةةةةةة هدفت إلى التعرف على مدى ارتباط أبعاد ( Khaza'leh et al, 2012) وأجرى

في دوري أندية الدرجة األولى  مركز التحكم بالسةةةمات الشةةةخصةةةية وعالقته بأداء العبي كرة اليد

( العبا تم 84تكونت عينه الدراسةةةةة م  ) قدو ، وقد اسةةةةتخدم الباحاون المنهج الوصةةةةفي،األردني

اسةةةةةةتخدم الباحاون مقياب وااتيارهم بالطريقة العشةةةةةةواقية م  أندية الدرجة األولى في األردن، 

اد )العصةةةبية، العدوانية، أبع 8( فقره موزعة على 56فرايبوج للسةةةمات الشةةةخصةةةية المكون م  )

االكتئابية، القابلية لالسةةةةةتاارة، االجتماعية، الهدوء، السةةةةةيطرة والك ( واسةةةةةتبيان مركز التحكم 

لأل لجما 19المكون م  ) خارجي ول لداالي ومركز التحكم ال عدي  مركز التحكم ا ال ب ( فقرة تم

باطيه طردية موجب المعلومات. لدراسةةةةةةةة وجود عالقة ارت تاقج ا ه بي  مركز التحكم وأظهرت ن

، وقد أوصةةى الداالي وسةةمتي الهدوء واالجتماعية وعالقة عكسةةية ما سةةمتي العصةةبية والعدوانية

 الباحاون بضرورة التركيز على زيادة اعتقاد الالعبي  في البعد الداالي للتحكم.

دراسةةةةةةة هدفت التعرف على أنماط التنشةةةةةةئة ( Alragab & Alzyood, 2008)أجرى 

الباحاان المنهج  مالممارسةةة لدى األسةةر األردنية م  وجهة نعر الوالدي ، وقد اسةةتخداالجتماعية 

( م  اآلباء واألمهات، تم ااتيارهم بطريقة 2000تكونت عينة الدراسةةةةةةة م  )قد و الوصةةةةةةفي،

عشةةةةةواقية وتم جما المعلومات ع  طريا تطوير مقياب ألنماط التنشةةةةةئة االجتماعية، حيث كان 

( فقرة، توزعت بالتسةةةةاوي على نمطي ، األول يقيم األنماط 60كونت م  )عبارة ع  اسةةةةتبانة ت

اإليجابية في التنشةةةئة االجتماعية أما النمي الااني فيقيم األنماط السةةةلبية في التنشةةةئة االجتماعية، 

وأظهرت نتاقج الدراسة إن أنماط التنشئة االجتماعية اإليجابية لدى األسر األردنية كانت على  قدو

لدى األسةةةر األردنية كانت  السةةةلبيةوإن أنماط التنشةةةئة االجتماعية  تفعة م  الممارسةةةة،درجة مر

وقد أوصى الباحاان بضرورة ووعت توصيات للمزيد م   على درجة متوسطة م  الممارسة،

 التطوير في مجال أنماط التنشئة االجتماعية لدى األسر األردنية.

سة هدفت التعرف ( Alameer, 2004)وقام  إلى أنماط التنشئة االجتماعية في األسرة بدرا

للصةةفوف األسةةاسةةي العليا في مدارب وكالة  والمدرسةةة في األردن وعالقة للأل بالتفوق الدراسةةي

الباحث المنهج الوصةةةةفي التحليلي على عينة م  طالي صةةةةفوف السةةةةابا  اسةةةةتخدم ، حيثالغوث

، م ااتيارهم بالطريقة العشةةواقيةت ( طالب وطالبة600عددها ) والبالغ األسةةاسةةيوالاام  والتاسةةا 

إلى وجود أنماط إيجابية في التنشئة االجتماعية الممارسة لدى األسرة وقد أظهرت نتاقج الدراسة 

وإلى وجود عالقة ارتباطية بي  أنماط التنشةةةئة االجتماعية الممارسةةةة لدى في إوةةةافة والمدرسةةةة 

دراسات مشابهة على فئات عمرية  والتفوق الدراسي، وقد أوصى الباحث ورورة إجراء األسرة

 أارى.

بدراسة هدفت التعرف إلى أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها  (Alkhuraibi, 2002)قام 

م  طلبة  (17-14) األبناء م  الجنسةةةةةةي  وعالقتهما باالتزان االنفعالي في المرحلة العمرية م 

على عينة قوامها  المرحلة الاانوية في محافعة القاهرة، وقد اسةةةةةةتخدم الباحث المنهج الوصةةةةةةفي،
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، وقد اعتمد الباحث تم ااتيارهم بالطريقة العشةةةواقية م  مجتما الدراسةةةة( طالي وطالبات 505)

لدي  لهم، ومقياب  ناء في معاملة الوا االتزان على مجموعة م  األدوات، هي مقياب آلراء األب

االنفعالي، باإلوةةةافة إلى اسةةةتمارة تحديد المسةةةتوى االجتماعي والاقافي. وتوصةةةلت الدراسةةةة إلى 

وجود عالقة ارتباطية موجبة، دالة إحصةةةةةةاقي ا بي  أسةةةةةةاليب المعاملة الوالدية التي تتسةةةةةةم بالتقبل 

 لجنسي .واالستقاللية والتسامع م  جهة، ومستوى االتزان االنفعالي لدى األبناء م  كال ا

اد مركز التحكم لدى العبي كرة إبعاإلى  التعرف دراسة هدفت (Alwattar, 1993)أجرى 

واسةةةتخدم الباحث المنهج الوصةةةفي على عينة قوامها  ،الطاقرة وعالقتها بمسةةةتوى األداء المهاري

( العبا  يمالون منتخبات جامعات الموصةةةةةةل، بغداد، البصةةةةةةرة، المسةةةةةةتنصةةةةةةرية، تكريت، 58)

ة، وقد اسةةةةةةتخدم الباحث مقياب )هاوبكي ديوك( لمركز التحكم المعدل، وكذلأل ااتبار التكنولوجي

األداء المهاري في الكرة الطاقرة باسةةةةةةتخدام بطارية االتحاد األمريكي للصةةةةةةحة والتربية البدنية 

والترويع ،وكان م  أهم النتاقج بروز مركز التحكم الداالي لالعبي كرة الطاقرة ووجود إرتباط 

، وكان م  أهم التوصةةةيات وةةةرورة بي  مركز التحكم الداالي ومسةةةتوى األداء المهاريمعنوي 

 التركيز على االعداد النفسي في برامج التدريب.

 التعقيب على الدراسات السابقة

م  االل اطال  الباحاان على الدراسةةات السةةابقة فقد الحعا أن مععم الدراسةةات اتفقت ما 

تناولت دراسةةةة أنماط التنشةةةئة االجتماعية السةةةاقدة ودراسةةةة أبعاد مووةةةو  بحاهم م  حيث إنها 

مركز التحكم الساقدة لدى العبي األلعاي والتي أجريت عليها تلأل الدراسات، وقد استفاد الباحاان 

واتبا  المنهج العلمي المناسب ، ا على تلأل الدراسات م  تحديد مشكلة الدراسةمم  االل اطالعه

التي  المقاييم، وكذلأل األدوات والدراسةةات اسةةتخدمت المنهج الوصةةفيا فجمي إلجراء الدراسةةة،

جما البيانات، وقد تشابهت الدراسة الحالية ما الدراسات السابقة م  حيث األدوات استخدمت في 

المسةةتخدمة لجما البيانات والمنهج العلمي المسةةتخدم وقد ااتلفت الدراسةةة الحالية ع  الدراسةةات 

بدراسة أنماط التنشئة االجتماعية م  وجهة نعر األبناء وليم اآلباء باالوافة السابقة بأنها قامت 

الى أن عينة الدراسةةةة كانت م  الناشةةةئي ، وما يميز الدراسةةةة الحالية ع  الدراسةةةات السةةةابقة أنها 

 درست العالقة ما بي  أنماط التنشئة االجتماعية وأبعاد مركز التحكم.

 منهج البحث وإجراءاته الميدانية

 منهج البحث

 .ا  لمالقمته طبيعة وأهداف البحثاستخدم الباحاان المنهج الوصفي بطريقته المسحية نعر

 مجتمع البحث

م  جميا نةةاشةةةةةةئي نةةادي نجوم األردن لكرة السةةةةةةلةةة لموسةةةةةةم عةةام  تكون مجتما البحةةث

 ( العب ناشم.80( والبالغ عددهم )2014/2015)
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 لبحثعينة ا

، م  ناشةةةةئي نادي نجوم األردن في كرة السةةةةلة العب ناشةةةةم( 40م  ) تكونت عينة البحث

 الكلي وقد تم ااتيارهم بالطريقة العشواقية.%( م  مجتما البحث 50وهو ما يمال نسبته )

 البحث أدوات

 األدوات التالية: لجما بيانات البحثاستخدم الباحاان 

 قياس أنماط التنشئة اإلجتماعيةم .1

اإلستبيان المعد والمصمم م   التنشئة اإلجتماعية كأداة للبحثلقياب أنماط  اناستخدم الباحا

وقد هبت صةةدقه وهباته حيث قام الباحاان بإجراء بعض  (Alragab & Alzyood, 2008) قبل 

( 41وقد تكون هذا االسةةةةةةتبيان م  ) ليتناسةةةةةةب ما طبيعة العينة والبحثالتعديالت على الفقرات 

يشةةةةير النمي األول إلى أسةةةةاليب التنشةةةةئة االجتماعية فقرة، قسةةةةمت بي  نمطي  رقيسةةةةيي ، حيث 

( فقرات، 6( فقرات، والتقبل )5( فقرة، ويتضم  مجاالت، هي )الحوار)21اإليجابية وتكون م  )

( فقرات(. بينما يشير النمي الااني إلى أساليب التنشئة 5( فقرات، والتعاون)5وتحمل المسؤولية )

ا20السلبية وتكون م  ) ( فقرات، والحماية الزاقدة 5على مجاالت، هي )اإلهمال ) ( ويشتمل أيض 

( فقرات(. وكانت اإلجابة وةةةةةةم  سةةةةةةلم ليكرت 5( فقرات، والتذبذي )5(، فقرات والتفرقة )5)

(Likert ( الخماسةةةةي اللفعي )موافا بشةةةةدة، موافا، موافا بدرجة متوسةةةةطة، قير موافا، قير

شدة( وقد أعطيت على التوالي الدرجات ال في مجاالت األنماط االيجابية  5-4-3-2-1تاليةموافا ب

وقد أجرى الباحاان لإلسةةتبيان  ( يووةةع للأل1ملحا ) وعلى العكم في مجاالت األنماط السةةلبية.

 المعامالت العلمية م  صدق وهبات.

 مقياس مركز التحكم  .2

 اإلسةةةتبيان المعد والمصةةةمم م  قبل أبعاد مركز التحكم كأداة للبحث اسةةةتخدم الباحاان لقياب

(Khaza'leh et al, 2012 ) وقد هبت صةةةدقه وهباته حيث قام الباحاان بإجراء بعض التعديالت

( عبارة لقياب 19وقد تكون هذا االسةةةتبيان م  ) ليتناسةةةب ما طبيعة العينة والبحثعلى الفقرات 

دير الخماسي اللفعي )قليلة جدا ، مركز التحكم الداالي والخارجي، وكانت اإلجابة وم  سلم التق

حيث  5-4-3-2-1قليلة، متوسةةةةةةطة، عالية، عالية جدا ( وقد أعطيت على التوالي الدرجات التالية 

 10عبةةةارات، واألار اةةةارجي تكون م   9شةةةةةةمةةةل محوري  أحةةةدهمةةةا داالي تكون م  

 علمية م ( يووةةةةةةع للأل وقد أجرى الباحاان لإلسةةةةةةتبيان المعامالت ال2عبارات.والملحا رقم )

 .صدق وهبات
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 المعامالت العلمية ألدوات البحث

 أدوات البحث صدق

قياب أنماط التنشةةةئة م أدوات البحثاسةةةتخدم الباحاان طريقة صةةةدق المحتوى وللأل بعرض 
على عـةةةةدد م  الخبراء والمختصي  في المجال الرياوي  ومقياب أبعاد مركز التحكماإلجتماعية 

المقاييم ما  مدى مالقمة هذهعلم النفم وعلم االجتما  الرياوةةةةةةي البداء الرأي حول ومجال 
ومدى  البحثمدى مناسةةةةةةبة وشةةةةةةمولية االسةةةةةةتبيان لجميا ابعاد ومجاالت و عينة وأهداف البحث

دقة الصياقة اللغوية ووووحها لفقرات االستبيان ومدى  مناسبة الفقرات للمجال الذي تنتمي اليه
وقد تم اجراء حذف العناصةةر أو الفقرات قير المناسةةبة أو اقتراح عناصةةر جديدة، باالوةةافة الى 

المقاييم بمعنى إلى صةةدق محتوى  المقياسةةي  وقد أشةةار المحكمي بعض التعديالت الطفيفة على 
 ( يووع أسماء الخبراء والمختصي .3تقيم ما ووعت م  أجله، والملحا ) أن المقاييم

 ثبات أدوات البحث

 على أدوات البحث الباحاان باستخدام معادلة )كرونباخ ألفا( قام البحث أدواتللتأكد م  هبات 
لمعرفة معامل هبات االتساق الداالي لجميا ومقياب مركز التحكم  مقياب أنماط التنشئة اإلجتماعية

 ووع للأل.( ت2و )( 1ول )اجدوال، واألداة ككل، البحثأداة وأبعاد مجاالت 

معامالت كرونباخ ألفا لجميا مجاالت الدراسة واالداة ككل لمقياب أنماط التنشئة : (1جدول )
 .االجتماعية

 معامل الثبات عدد الفقرات المجال

 0.83 21 أنماط التنشئة االيجابية

 0.90 20 أنماط التنشئة السلبية

 0.88 41 األداة ككل

( 0.90-0.83ترواحت بي  ) ( أن معامالت الابات لمجاالت الدراسة1يعهر م  الجدول )
 ، وبلغ معامل أنماط التنشئة االيجابية ، وأدناها لمجال  أنماط التنشئة السلبيةأعالها لمجال  

 (.0.88الابات لألداة ككل )

 .معامالت كرونباخ ألفا لجميا مجاالت الدراسة واالداة ككل لمقياب أبعاد مركز التحكم: (2جدول )

 الثباتمعامل  عدد الفقرات المجال

 0.85 9 التحكم الداالي

 0.88 10 التحكم الخارجي

 0.87 19 األداة ككل

( 0.88-0.85( أن معامالت الابات لمجاالت الدراسة ترواحت بي  )2يعهر م  الجدول )
أعالها لمجال  التحكم الخارجي ، وأدناها لمجال  التحكم الداالي ، وبلغ معامل الابات لألداة 

 (.0.87ككل )



 "...... أنماط التنشئة اإلجتماعية كما يدركها األبناء وـــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 974

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 5)32مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 النتائج وتحليلها ومناقشتهاعرض 

 :البحث لتساؤالت اقشة النتاقج مرتبة تبعا  فيما يلي عرض ومن

ما أنماط التنشئة االجتماعية الساقدة لدى  األول: بالتساؤلالنتائج المتعلقة عرض ومناقشة 
 كرة السلة؟نادي نجوم األردن في ناشئي 

الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة تم استخراج المتوسطات  لإلجابة ع  هذا التساؤل
ا والسةةةةةةلبية  المئوية ودرجة التقدير إلجابات أفراد العينة، وقد تم ترتيب األنماط اإليجابية تنازلي 
ا لمتوسةةي اإلجابات وقد حدد الباحث ان الفقرات او المجاالت  تصةةاعدي ا حسةةب ممارسةةتها اسةةتناد 

والتي تحصةةل على  درجة ممارسةةتها مرتفعة،( تكون 5-3,5التي تحصةةل على متوسةةي حسةةابي )
والتي تحصل على متوسي حسابي  ( تكون درجة ممارستها متوسطة،3,49-2,5متوسي حسابي )

 يووع للأل. (3فأقل تكون درجة ممارستها منخفضة، والجدول )( 2,49)

آلراء المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير والنسبة المئوية : (3جدول )
 .المستجيبي  ألنماط التنشئة االجتماعية ومجاالتها مرتبة تنازلي ا وتصاعديا

 النمط

الترتيب 
حسب 
المتوسط 
 الحسابي

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

درجة 
 التقدير

النسبة 
 المئوية

النمي 
اإليجابي 

في 
 التنشئة

 %79 مرتفا 0.648 3.96 تحمل المسؤولية 1

 %79 مرتفا 0.665 3.96 التعاون 2

 %74 مرتفا 0.653 3.74 الحوار 3

 %72 مرتفا 0.662 3.51 التقبل 4

 %76 مرتفا 0.511 3.75 النمي اإليجابي ككل 

النمي 
السلبي 

في 
 التنشئة

 %47 منخفض 1.269 2.44 اإلهمال 1

 %49 منخفض 1.119 2.48 التفرقة 2

 %56 متوسي 0.817 2.80 التذبذي 3

 %67 متوسي 0.664 3.35 الحماية الزاقدة 4

 %55 متوسط 0.931 2.65 النمط السلبي ككل النمط ككل

( أن أنماط التنشةةئة االجتماعية اإليجابية كانت على درجة مرتفعة م  3يتضةةع م  الجدول )
 ، فما فوق( في3.5الممارسةةةة على المقياب الكلي لألداة، حيث كان متوسةةةطها الحسةةةابي وةةةم  )

جميا المجاالت حيث جاء مجالي تحمل المسةةةةةةوؤلية والتعاون في المرتبة األولى وكان متوسةةةةةةي 
( 3.74( لكل مجال يليه في المرتبة الاانية مجال الحوار وكان المتوسةةةي الحسةةةابي )3.96األراء )

ية (، وان أنماط التنشئة االجتماع3.51وفي المرتبة االايرة مجال التقبل حيث بلغ متوسي األراء )
حيث حصةةل مجالي  السةةلبية كانت على درجة متوسةةطة م  الممارسةةة على المقياب الكلي لألداة،

اإلهمةةال والتفرقةةة على درجةةة منخفضةةةةةةةةة م  الممةةارسةةةةةةةةة بمتوسةةةةةةي حسةةةةةةةةابي على التوالي 
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( وحصةةةةةل مجالي التذبذي والحماية الزاقدة على درجة متوسةةةةةطة م  الممارسةةةةةة 2.48()2.44)
 .)2.65( )2.80)بمتوسي حسابي على التوالي 

ئة االجتماعية 1وقد أظهرت نتاقج الجدول ) ( المتعلقة بالتسةةةةةةةاؤل األول أن انماط التنشةةةةةة
سلة هي األنماط االيجابية وجاءت على درجة نادي نجوم األردن في الممارسة لدى ناشئي  كرة ال

جعلهم  مرتفعة م  الممارسةةة بمعنى أن النمي الذي تربى عليه الالعب ونشةةم نمي تنشةةئة ايجابي
قةةادري  على تحمةةل المسةةةةةةؤوليةةة متعةةاونيي  يعبرون ع  أراقهم ويتقبلون الرأي األار ويعزي 

السبب في للأل الى العروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتغيرات في األعراف  انالباحا
طالت والقيم والموازي  وقزوات العولمة والتغريب والتكنولوجية وظهور االفكار المتطرفة التي 

وعي الوالةةدي  بخطورة الموق  واللجوء  ةالمجتما العربي المعةةاصةةةةةةر ممةةا أدى للةةأل إلى زيةةاد
لألنماط االيجابية في التنشةةةةةةئة والتي تجعل الفرد قادر على مواجهة هذه التحديات، وتتفا نتيجة 

والتي أظهرت ( Alragab & Alzyood, 2008)الدراسةةةةةة الحالية ما نتيجة دراسةةةةةة كل م  
 بأن انماط التنشئة االجتماعية الممارسة في األسرة األردنية هي األنماط األيجابية ودراسةنتاقجها 

(Alameer, 2004 )  والتي توصلت نتاقجها إلى ظهور نمي التنشئة السوي وااليجابي لدى عينة
 الدراسة. 

 ناشئي ما أبعاد مركز التحكم الساقدة لدى :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثانيعرض ومناقشة 
  كرة السلة؟ نادي نجوم األردن في

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة  لإلجابة ع  هذا التساؤل
( 5( و)4م  االل استبيان مركز التحكم والجدول ) المئوية ودرجة التقدير إلجابات أفراد العينة،

 .يووحان للأل

 .واالنحرافات المعيارية لبعد مركز التحكم الدااليالمتوسطات الحسابية : (4جدول )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

ترتيب 
 الفقرة

1 
بذل الجهد في التدريب يلعب دورا في تحقيا النتيجة 

 االيجابية في المباراة.
4.06 0.90 5 

 6 1.13 3.73 أداقي الجيد في المباراة مرتبي بمستواي البدني. 2

 2 1.05 3.74 التدريب المسبا للمباراة هو سبب الفوز فيها. 3

4 
اعتقد إن قدراتي الذهنية ستساعدني في اجتياز 

 المباراة.
3.85 1.04 4 

 3 1.06 3.89 اعتبر نفسي احد المسئولي  ع  نتيجة المباراة. 5

6 
استطيا لعب المباراة دون الحصول على إنذارات م  

 الحكم.
3.57 1.14 9 

 1 0.96 4.08 تلعب قدراتي الفنية في الحركات دورا هاما في الفوز. 7

 7 1.23 3.64 اعتبر إن الماابرة تقود إلى الفوز. 8

 8 1.21 3.52 ال أتعرض لحمى البداية ع  داولي ارض الملعب. 9

  0.36 3.79 محور /التحكم الداخلي
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هو االعتقاد الساقد لدى ناشئي كرة ( أن مركز التحكم لو البعد الداالي 4يتبي  م  الجدول )

(، كما يتضع أن المتوسطات الحسابية تراوحت ما بي  0.36±  3.79السلة، حيث بلغت إحصاقيا )

(  بذل الجهد في التدريب يلعب دورا في تحقيا النتيجة 5( حيث كانت أعالها للفقرة )3.52-4.08)

، بينما كان أدناها للفقرة 0.96عياري وانحراف م 4.08بمتوسي حسابي  .االيجابية في المباراة 

وانحراف  3.52(  ال أتعرض لحمى البداية ع  داولي ارض الملعب  بمتوسي حسابي 8)

 .1.21معياري 

 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد مركز التحكم الخارجي: (5جدول )

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار 

ترتيب 

 الفقرة

1 
اعتقد إن لسلوك المدري سبب في الفوز أو 

 اإلافاق في المباراة 
2.50 1.20 8 

 2 1.44 2.70 اعتقد إنني العبا محعوظا. 2

3 
للحظ دور في التغلب على المشاكل التي 

 تواجهني في المنافسة.
2.39 1.43 4 

4 
شيء ما إلا رايته أو عملته يجلب لي الحظ 

 السعيد أو السيم.
1.89 1.33 9 

5 
تلعب الصدفة دورا أساسيا في حل كاير م  

 معوقات المباراة.
1.92 1.37 3 

 1 1.23 1.85 حضور رفاقي للمنافسات يسبب لي الفوز. 6

7 
الهيئة اإلدارية في النادي هي المسؤولية ع  

 نتيجة المباراة.
2.27 1.41 7 

8 
اعتبر إن الجهاز الفني للفريا هو المسئول ع  

 المباراةنتيجة 
2.35 1.43 5 

 6 1.38 2.32 يلعب الجمهور دور كبير في الفوز 9

 10 1.27 3.05 اشعر داقما إن الحكم يسبب لنا الخسارة. 10

  0.67 2.31 محور /التحكم الخارجي

( أن مركز التحكم لو البعد الخارجي لالعبي أندية الدرجة األولى بكرة 5يتبي  م  الجدول )

(، ويتضع أن المتوسطات الحسابية لمحور 0.67±  2.31وعيفا حيث بلغت )اليد في األردن 

 اشعر داقما إن  (10( حيث كانت أعالها للفقرة )3.05-1.85التحكم الخارجي تراوحت بي  )

، بينما كان أدناها للفقرة 1.27وانحراف معياري  3.05الحكم يسبب لنا الخسارة ، بمتوسي حسابي 

 .1.23وانحراف معياري  1.85للمنافسات يسبب لي الفوز  بمتوسي حسابي (  حضور رفاقي 6)
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المتعلقة بالتساؤل الااني إلى أن أفراد عينة الدراسة  (5و) (4ول )اوقد أظهرت نتاقج الجد

يتجهون نحو بعد مركز التحكم الداالي، أي أنهم يعتقدون بأن قدراتهم وقابليتهم المهارية والبدنية 

اريات والمنافسات يترتب عليها فوزهم أو اسارتهم فأنه يعود إلى أسباي داالية والخططية في المب

 )قدراتهم، استعداداتهم، قابلياتهم .. الخ(.

كرة السلة جعلت منهم أفراد لو ناشئي السبب في للأل بأن تراكم الخبرة لدى  انويعزي الباحا

زى إلى عوامل داالية تعود إلى ( تعاعتقادات بأن األحداث والنتاقج )الفوز، الخسارةقناعات و

أنفسهم، باألوافة قلى نعام التدعيم والمكافات التي التي يحصل عليها الالعب في حالة الفوز 

والتى لها دور في تعديل السلوك وتوجيه الفرد لالعتقاد بالتحكم الداالي وقد اتفقت نتيجة هذه 

ظهور مركز  أظهرت نتاقجهاوالتي ( Khaza'leh et al, 2012) كل م الدراسة ما دراسة 

ودراسة  التحكم الداالي لدى الالعبي  والتي أجريت على العبي  كرة اليد في الدوري األردني

(Alwattar, 1993 ) والتي توصلت نتاقجها إلى أن مركز التحكم الداالي هو البعد الساقد لدى

 .العبي كرة الطاقرة

هل توجد عالقة ارتباطية بي  أنماط : النتائج المتعلقة بالتسئئئئئئاؤل الثالثعرض ومناقشئئئئئئة 

  كرة السلة؟نادي نجوم األردن في التنشئة اإلجتماعية وأبعاد مركز التحكم لدى ناشئي 

( Pearson Correlationلإلجابة ع  هذا التساؤل تم استخدام معامالت ارتباط بيرسون )

 ( يووع للأل.6والجدول )

التنشئة االجتماعية  ( بي  أنماطPearson Correlation) معامالت ارتباط بيرسون: (6جدول )

 .التحكموأبعاد مركز 

 التحكم الخارجي التحكم الداخلي نمط التنشئة االجتماعي

 0.088 *0.420- األنماط السلبية للتنشئة

 0.152 *0.458 األنماط اإليجابية للتنشئة

( α=0.05داللة )هناك عالقة عكسةةةية دالة إحصةةةاقيا  عند مسةةةتوى  ( أن4يتبي  م  جدول )

بي  مركز التحكم الداالي واألنماط السةةةلبية للتنشةةةئة حيث كانت قيم معامل االرتباط سةةةالبة ودالة 

سلبية إحصاقيا   ( *0.420-) حيث بلغ معامل االرتباط بي  مركز التحكم الداالي وأنماط التنشئة ال

( بي  مركز التحكم α=0.05هناك عالقة طردية دالة إحصةةةاقيا  عند مسةةةتوى داللة ) وأن هناك أن

حيث  الداالي واألنماط اإليجابية للتنشةةةةئة حيث كانت قيم معامل االرتباط موجبة ودالة إحصةةةةاقيا  

 (.*0.458بلغ معامل االرتباط بي  مركز التحكم الداالي وأنماط التنشئة االيجابية )

( المتعلقة بالتسةةةةةةاؤل الاالث إلى وجود عالقة ارتباطية طردية 6وقد أظهرت نتاقج الجدول )

موجبة معنوية بي  مركز التحكم الداالي وأنماط التنشةةةةةةئة االيجابية وهذا يعني انه كلما كان نمي 

التنشةةةئة السةةةاقد والممارب لدى ناشةةةئي كرة السةةةلة ايجابي كلما زاد توجه نحو االعتقاد في التحكم 

جود عالقة ارتباطية عكسةةةةةية سةةةةةالبة معنوية بي  مركز التحكم الداالي الداالي باالوةةةةةافة الى و
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وأنماط التنشةةةئة السةةةلبية وهذا يعني انه كلما كان نمي التنشةةةئة السةةةاقد والممارب لدى ناشةةةئي كرة 

 السلة نمي سلبي كلما قل توجه نحو االعتقاد في التحكم الداالي.

يجابية في التنشةةئة تسةةاهم بشةةكل كبير في السةةبب في للأل الى أن االنماط اال انالباحا ويعزو

تطوير شةةةخصةةةية الفرد واتجاهاته النفسةةةية في انماط تجعل الفرد متحمال للمسةةةوؤلية واهقأ بنفسةةةه 

عد  قاد في الب تاكيد جوهر االعت بال تة وهذا  بل لالاري  يعرف حقوقه وواجبا عاون متفهم ومتق مت

لداالي والمتمال في الالعب المدرك لمدى امكانيه في التحكم بعوامل النجاح والفشةةةةةةةل وعلى  ا

عكم للأل فان انماط التنشئة السلبية تجعل م  الفرد شخا ال يتحمل المسؤولية وقير واها م  

والتي أظهرت ( Alhassan & Ali, 2008) نفسه.وتتفا نتيجة الدراسة الحالية ما نتيجة دراسة

 ومركز التحكمااليجابية الوالدية  بي  اسةةةةةةةاليب المعاملة طردية القة ارتباطن هناك عنتاقجها بأ

 .الداالي

 االستنتاجات

إلى  عرض نتاقجها ومناقشتها، فقد توصل البحثو البحث في ووء أهداف وتساؤالت

 االستنتاجات التالية:

نادي نجوم األردن أن انماط التنشئة االجتماعية االيجابية هي الساقدة والممارسة لدى ناشئي  .1

 كرة السلة.في 

 كرة السلة يتجهون في االعتقاد نحو البعد الداالي للتحكم.نادي نجوم األردن في قالبية ناشئي  .2

كلما كان نمي تنشئة الالعب نمي ايجابي كلما زاد م  توجهه في االعتقاد نحو البعد الداالي  .3

 للتحكم.

الداالي كلما كان نمي تنشئة الالعب نمي سلبي كلما قل م  توجهه  في االعتقاد نحو البعد  .4

 للتحكم.

 التوصيات

 ـب انوصيي ان، فإن الباحارة إليها في البحثالتي تم اإلشا في ووء استنتاجات البحث

وةةةةةةرورة عمل ندوات تاقيفية للوالدي  لزيادة وعيهم بأهمية التنشةةةةةةئة االجتماعية وتعريفهم  .1

 باالنماط السلبية وااليجابية ومدى تأهيرها على شخصية الفرد المستقبلية.

 نادي نجوم األردن في وةةرورة التأكيد على االعداد النفسةةي في برامج اعداد وتأهيل ناشةةئي .2

 كرة السلة والعمل على تطوير توجه الالعبي  نحو االعتقاد في البعد الداالي لمركز التحكم.

عمل دراسةةات وأبحاث أارى مشةةابهة تتعلا بأنماط التنشةةئة االجتماعية وعالقتها بمتغيرات  .3

 أارى.

دراسةةةةةات وأبحاث أارى مشةةةةةابهة تتعلا بمركز التحكم وعالقته ما بعض المتغيرات عمل  .4

 األارى.
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 (1)ملحق رقم 

 مقياس أنماط التنشئة اإلجتماعية

 

  مجال الحوار *

 الفقرة الرقم

 موافق

بدرجة كبيرة 

 جدا  

موافق 

بدرجة 

 كبيرة

 موافق

غير موافق 

بدرجة 

 كبيرة

موافق غير 

بدرجة كبيرة 

 جدا  

      يستما والداي إلى رأيي. 1

      يتبا والدي اسلوي االقنا  في تنشئتي. 2

      يناقشني والدي في نو  المهنة التي سأاتارها. 3

      يسمع لي والدي بإحضار أصدقاقي إلى البيت. 4

      يناقشني والدي في قضايا الحياة المختلفة. 5

  التقبلمجال  *

      يهتم والدي لمروي. 6

      يهتم والدي لتناول الطعام معي.  7

      يشعرني والدي بأن لي مكانة باألسرة. 8

      يناديني والدي باألسماء التي أحبها. 9

      يتعامل والدي معي كصديا. 10

      يقبلني والدي بشكل شبه يومي. 11

  مجال تحمل المسؤولية *

      يعودني والدي بأن اعتمد على نفسي. 12

      يعتذر لي والدي الا ااطأ في حقي. 13

يصطحبني والدي للذهاي إلى المناسبات  14

 المختلفة.

     

      يستشيروني والدي في مصروف العاقلة. 15

      يكلفني والدي بشراء حواقج االسرة. 16

  مجال التعاون  *

      في حل مشكالتي. يشاركني والدي  17 

يحرص والدي على نشر التعاون والتماسأل   18

 بيني وبي  إاوتي.

     

      يعزز والدي إاالصي إلاوتي. 19

يشجعني والدي على التعاون ما إاوتي إلنجاز  20

 أمور البيت.

     

يخصا والدي جلسات عاقلية لمناقشة أمور  21

 االسرة.

     

  مجال اإلهمال *

يترك لي والدي حرية الخروج والعودة الى  22

 المنزل.

     

      يتجاهل والدي أسئلتي. 23

      يغيب والدي عني فترات طويلة. 24
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      يتناسى والدي طلباتي. 25

      يقلل والدي م  مجالستي. 26

  مجال الحماية الزائدة *

يقوم والدي بحل الواجبات المدرسية نيابة   27

 عني.

     

      يلبي والدي رقباتي مهما كانت.  28

      ينعر والدي الي على اني صغير مهما كبرت. 29

يخشى والدي علي م  الخروج في الرحالت  30

 المدرسية.

     

يمنعني والدي م  الخروج للعب ما أصدقاقي  31

 اوفا  علي.

     

  مجال التفرقة *

      ااواتي.يعطيني والدي مصروفا  أكار م   32

      يستما والدي الى رأيي أكار م  أاواتي. 33

      ياا والدي بي وال ياا بأاوتي. 34

      يقلا والدي على مستقبلي أكار م  أاواتي. 35

يلقي والدي اللوم علي إلا تشاجرت ما أاي  36

 األصغر.

     

  مجال التذبذب *

      سابقا .يعاقبي والدي على سلوك مدحه لي  37

      يسمع لي والدي بعمل أشياء نهاني عنها سابقا . 38

      يتعامل والدي معي وفقا  لمزاجه. 39

      يتساهل والدي معي أكار م  والدتي. 40

      يحتار والدي في كيفية تنشئتي. 41
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 (2ملحق رقم )

 مقياس أبعاد مركز التحكم

 الرقم
عالية  محور/ التحكم الداخلي

 جدا  
 قليلة متوسطة عالية

قليلة 

 الفقرة جدا  

1 
تلعب قدراتي الفنية في الحركات دورا هاما في 

 الفوز.
     

      التدريب المسبا للمباراة هو سبب الفوز فيها. 2

      اعتبر نفسي احد المسئولي  ع  نتيجة المباراة. 3

4 
اجتياز اعتقد إن قدراتي الذهنية سةةتسةةاعدني في 

 المباراة.
     

5 
عب دورا في تحقيا  تدريب يل بذل الجهد في ال

 النتيجة االيجابية في المباراة.
     

      أداقي الجيد في المباراة مرتبي بمستواي البدني. 6

      اعتبر إن الماابرة تقود إلى الفوز. 7

8 
ال أتعرض لحمى البةةةدايةةةة ع  داولي ارض 

 الملعب.
     

9 
اسةةةةةةةتطيا لعةب المبةاراة دون الحصةةةةةةةول على 

 إنذارات م  الحكم.
     

 

 الرقم
عالية  محور/ التحكم الخارجي

 جدا  
 قليلة متوسطة عالية

قليلة 

 الفقرة جدا  

      حضور رفاقي للمنافسات يسبب لي الفوز. 1

      اعتقد إنني العبا  محعوظا . 2

3 
كاير م  تلعب الصةةةدفة دورا أسةةةاسةةةيا في حل 

 معوقات المباراة.
     

4 
للحظ دور في التغلةةب على المشةةةةةةةةةاكةةل التي 

 تواجهني في المنافسة.
     

5 
اعتبر إن الجهةاز الفني للفريا هو المسةةةةةةةئول 

 ع  نتيجة المباراة.
     

      يلعب الجمهور دور كبير في الفوز. 6

7 
اعتقد إن لسةةةةةلوك المدري سةةةةةبب في الفوز أو 

 المباراة.اإلافاق في 
     

8 
اعتقد إن لسةةةةةلوك المدري سةةةةةبب في الفوز أو 

 اإلافاق في المباراة.
     

9 
شةةةةةةةيء ما إلا رايته أو عملته يجلب لي الحظ 

 السعيد أو السيم.
     

      اشعر داقما إن الحكم يسبب لنا الخسارة. 10
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 (3) ملحق رقم

 المحكمين السادة أسماء

 

 الجامعة  التخصص  المحكم

 الجامعة األردنية علم االجتما  الرياوي  أ. د. حازم النهار

  الجامعة األردنية علم النفم الرياوي  أ. د. هاشم إبراهيم

 الجامعة األردنية القياب والتقويم في التربية الرياوية أ. د. عربي حمودة  

 الجامعة األردنية  المناهج وأساليب التدريم التربية الرياوية أ. د. بسام مسمار 

 جامعة اليرموك علم النفم الرياوي مازن حتاملةأ.د 
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