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  ملخص

الالعبيين الداخلي والخارجي لدى  ببعديهمرآز التحكم  سمة إلىالتعرف  الدراسة هدفت
الفروق في سمة مرآز التحكم لدى والعربية في آرة القدم،  األنديةالشباب والعبات  ييناألردن

تبعًا ) ٢٠٠٤(العربية المشارآات في بطولة نادي عمان لكرة القدم النسائية لعام  األنديةالعبات 
وعدد مرات التدريب  الخبرةلترتيب الفرق النهائي في البطولة، العالقة ما بين سمة مرآز التحكم 

 األنديةمن العبات  ًةالعب) ٥٤(من  دراسةالاالسبوعي وتبعًا لمتغير الجنس، حيث تكونت عينة 
تم اختيارهن بطريقة عشوائية من مجموع ) ٢٠٠٤(العربية المشارآة في بطولة نادي عمان لعام 

ردني ناشىء تم اختيارهم بالطريقة العشوائية أالعب ) ٨٢(الالعبات المشارآات في البطولة، و
، طبق عليهم استبيان سمة مرآز التحكم دناألرمن بين العبي الفرق الممتازة في آرة القدم في 

أظهرت نتائج   .ية وعلى لعبة آرة القدماألردنئة البي فيوالمقنن ) ١٩٨٥سالم، ( الذي أعده
في سمة مرآز التحكم ) α٠.٠٥≤ (عند مستوى  ذات داللة احصائية وجود فروق إلى الدراسة

آور والذين تميزوا بسمة مرآز لمتغير الجنس ولصالح الالعبين الذ ًاالداخلي والخارجي تبع
سمة مرآز وبين مستوى االنجاز  طرديةوجود عالقة  إلىوالتحكم الداخلي في عزو النتائج، 

وجود عالقة طردية ما بين عدد مرات  إلىوالعربية،  األنديةالتحكم الداخلي لدى العبات 
عالقة عكسية ما بين نحو سمة مرآز التحكم الداخلي، و اإلتجاهالتدريب في االسبوع والخبرة و

سمة مرآز التحكم الخارجي وعدد مرات التدريب في االسبوع والخبرة، فيما أوصى الباحثون 
السببية للفوز والخسارة في لعبة آرة القدم  اإلعزاءآتعمق حول أجراء دراسات إعلى ضرورة 

بة آرة القدم تشكل البحث في امكانية ان تكون ممارسة الفتاة العربية للع إلىتبعا لمتغير الجنس و
  .ضغوطًا نفسية عليها بشكل اآبر من الضغوط النفسية الواقعة على الذآور
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This study aimed to identify the locus of control with respect to its 
Internal and External parts for the Jordanian male players and the Arabic 
league female players of football, the differences of the locus of control 
for the participating Arabic leagues female players in Amman club 
championship of football for females for the year (2004) according to the 
final order of the teams in the championship, and the relation between the 
locus of control, the years of practice and how often is the weekly 
training according to the gender variable. The study sample consisted of 
(54) female player, they were selected randomly from the total number of 
Arabic league female players who participated in Amman club 
championship for the year 2004, it also consisted of (82) Jordanian male 
players who were chosen randomly from the best teams of football in 
Jordan. The used questionnaire of locus of control was prepared by 
(Salem, 1985). The data was statistically analyzed by using Independent 
Samples “t” Test and Pearson correlation.  The results indicated that 
there are indicating statistic differences at level (P ≤ 0.05) in the Internal 
and External locus of control according to the gender variable and for the 
benefit of the male players who excelled at the internal locus of control in 
attribution to the results. It also indicated the excellence of the female 
players at the Internal locus of control a relationship between the 
achieving level and the Internal locus of control for the Arabic league 
female players a positive relationship between the times of training per 
week, the experience, and the direction toward the Internal locus of 
control, and a negative relationship between the External locus of control 
and the times of training per week and the experience. The researchers 
recommended the necessity of doing deeper studies related to the causal 
attribution for winning and losing in football game according to the 
gender variable and to the search in the ability that Arabic girl practice of 
football forms psychological pressure on her stronger than that on male. 
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  مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية

المستويات العليا  إلى الرياضيينأن وصول  إلىعلمي المنشور النظري ال األدبيشير 
النفسي  اإلعدادالرياضي وبرامج  العلمية في عمليات التدريب األسسستخدام وتطبيق ايتطلب 

ن التقدم إحيث . العالي في البطوالت اإلنجازلتحقيق  الالزمة اإلمكاناتتوفير آافة  إلىضافة إ
بالعلوم الطبيعية  هارتباطالجاء نتيجة  األخيرةياضية في السنوات العلمي الذي شهدته التربية الر

عداد إالمختلفة، وخصوصًا أثرها البارز في تطور الرياضة التنافسية من خالل بناء و واإلنسانية
عدادًا متكامًال من آافة الجوانب البدنية والمهارية والخططية والنفسية، األمر الذي إالرياضيين 

فضل أقمة المستويات الرياضية العالية، عن طريق تحقيق  إلىوالوصول  يضمن لهم النجاح
   ).١٩٩٦، البياتي(النتائج سواء آانت على الصعيد المحلي أو العربي أو العالمي 

الجماعية التي لها تأثير آبير على مختلف المستويات في  األلعابوتعتبر لعبة آرة القدم من 
األولى في العالم وتحظى باهتمام آبير من القيادات السياسية المجتمع، حيث تعد اللعبة الشعبية 

والرياضية، حيث أصبحت تنال الجانب األآبر من االهتمام اإلعالمي والجماهيري بالمقارنة بأي 
إال أن ممارسة لعبة آرة القدم لم تعد حكرًا على الذآور حيث ، )٢٠٠٤أبو فروه، ( لعبة أخرى

صبحنا نرى هناك تنظيما للعديد من أالعديد من دول العالم وفي  اإلناثانتشرت اللعبة بين 
البطوالت العالمية الخاصة بكرة القدم النسوية، ونتيجة لذلك االنتشار أن دخلت تلك اللعبة بعض 

حيث ) وجمهورية مصر العربية، العراق، فلسطين، وسوريا ولبنان األردنالدول العربية مثل 
لى إدى أالتي ترعاها، مما  األلعابناث ضمن لإلة هذه اللعبة ندية العربياألدخلت العديد من أ

  .تكوين فرق ومنتخبات وطنية خاصة ببعض الدول العربية

لى أن متطلبات ممارسة لعبة آرة القدم تتمثل إ (Reilly, 1997, P. 257–263)فيشير 
ة المهارات الفنية متالك الالعبين لعناصر اللياقة البدنية الخاصة باللعبة والتي تناسب طبيعافي 

على آافة الممارسين للعبة سواء آانوا رجاًال ام  تنطبقومتطلباتها التكنيكية، وهذه المتطلبات 
، ومن تلك المتطلبات الفسيولوجية والبدنية ما يتمثل Mohr et al., 2003,P. 37–38)نساءًأ 

 strength and)لي القوة والتحمل العض (aerobic capacity)في إرتفاع السعة االؤآسجينية 
endurance)  السرعة وتحمل السرعة(speed, speed endurance) والرشاقة والمرونة ،

(agility and flexibility) (Remco et al.,.2004,P. 191–203  ،Little & 
Williams, 2003, P. 144– 145 ،Bloomfield & Wilson, 1998, P. 239–285 ،

Wisloff et al., 1997, P. 462–467.(  

اليوم أن هناك العديد من الفرق الرياضية تحقق إنجازات رياضية عالية نرى أصبحنا فيما 
 إلىماذا يمكن أن يعزى ذلك؟، فهل يعزى  إلىعلى غير المتوقع من قبل المحللين الرياضيين، ف

بة صعو إلىالحظ أو الصدفة أم  إلىم أبرامج التدريب عالية المستوى والتي تلقتها تلك الفرق 
بلورة نظرية التدعيم  إلىسئلة أدت األالموقف أو المستوى المتواضع للفرق المنافسة، فهذه 

(Reinforcement Theory)  والتي قدمت من قبل(Rooter, 1966)  والذي يعتبر أول من
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وتاثير في سلوك وتصرفات الفرد في  أهميةقدم مفهوم وماهّية مرآز التحكم آمتغير نفسي ذو 
  .تكاملإطار نظري م

 (Locus of Control)أحد أبعاد نظرية العزو السببي ويعتبر اصطالح مرآز التحكم 
)Anderson et al., 2005,p. 517-535 ،Amrhein et al., 1999, P.146-161 ،

Autry & Langen bach, 1985, p. 76 ،Eikeland & Manger, 2000, p. 255-
229 ،Young & Uichol, 1998, p.191-208 ،Stanke, 2004, p.1-5 ،الحربي ،

والذي يعتبر من العوامل النفسية الحديثة التي تلعب دورًا حيويًا في تقدم مستوى الالعب ) ٢٠٠٦
عتقاده في إقدرة الالعب على التحكم في المؤثرات الخارجية وقدراته و يشير إلى البدني، والذي

هر مفهوم مرآز التحكم حديثًا في قدراته ومجهوده حتى يتحقق له النجاح في المباريات، آما ظ
المحيطة به من خالل التحكم في الظروف  العلوم النفسية وهو محاولة الفرد للسيطرة على البيئة

ظروفه وحاجاته مع التغيير السريع الذي  ّيفنسان مرن يكإ إلىوهذا األمر يحتاج  المؤثرة عليه
 & Tara( عظم االحيانيحدث آل يوم حيث ال يوجد شيء ثابت ثباتًا مطلقًا في م

Michael,1980, P. 56-63، Bukowski & Dewayne, 1980, p. 195–210 ،
Mcauley & John, 1983, p. 72–76 ،Stuart & Kenneth, 1988, p.47–59 ،

Sally, 1993, p. 49–58 ،Spink & Glyn, 1980, p. 237–244( ، شار أفقد (Ryan 
& Deci, 2000, P. 54-56) لتحكم  يعطي وجهة نظر شمولية حول االفراد إلى أن مرآز ا

الدراسات العالقة التبادلية ما بين التوجه  بعضالرياضيين وتوجهم نحو االنجاز ، حيث درست 
 ,.Biddle et al., 1999, P.83-89, Goudas et al( لمرآز التحكم واالنجاز الرياضي

1994, P. 453-463 ،Ntoumanis, 2001,P.  225-242 ،Wang et al., 2002,P 
و من لهم دافعية أن الرياضيين من اصحاب االنجاز العالي ألى إشارت أوالتي ) 433-445.

  .سباباألما يكونوا من ذوي التحكم الداخلي في عزو  ًانجاز غالبلإلعالية 

عزاءات السببية لحاالت الفوز اإلعطاء تفسيرات عن إمرآز التحكم في  هميةونتيجة أل
هتمامًا آبيرًا وذلك من إفي مجال الرياضة التنافسية  بهلدراسات المتعلقة ن حظيت اأوالخسارة 

نسجامًا مع او النفسي لالعبين، اإلعدادفي تقديم نتائج يمكن من خاللها وضع برامج  اإلسهامجل أ
، ٢٠٠٥،حمد أشبر و(فقد توصل ، أهداف الدراسة يعرض الباحثون بعضَا من هذه الدراسات

جريت على العبي آرة القدم المشارآين في دورة الخليج أل دراسة من خال )٢٦٣ -٢٤٧ .ص
لمرآز التحكم آأداة ) ١٩٨٥سالم، (مقياس  مستخدمينقيمت في قطر، أالسابعة عشره والتي 

ول يتميز بسمة مرآز التحكم الداخلي أآثر من األن المنتخب صاحب المرآز أ إلىللدراسة، 
 إلىجود فروق بين الفرق الفائزه والفرق الخاسرة، وعدم و إلىالمشارآة و األخرىالمنتخبات 

 ,Johnson)جراها أوفي دراسة عدم وجود عالقة أو ترافق بين ترتيب الفرق ومرآز التحكم، 
ختالفات في التوجه نحو مرآز التحكم بين العبي العاب القوى االبهدف التعرف على  (2003

 (Rooter, 1966)ين مستخدما مقياس والبيسبول والريشة الطائرة وآرة السلة ومن الجنس
لى وجود إشارت النتائج أالعب، ) ٩٨(العبة ) ١٠٤(داة للدراسة على عينة مكونة من أللتحكم آ
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في مرآز التحكم  ذو التوجه الداخلي، والى أن  اإلناثحصائية بين الذآور إفروق ذات داللة 
  .)٣٢.٦٦( اإلناثآثر ميال للتحكم الداخلي من أ) ٣٨.٧٩(الذآور 

التعرف على العالقة بين مرآز التحكم  إلىوالتي هدفت ) ١٩٩٩،شحاته(من خالل دراسة و
العب ) ١٠٠(على عينة مكونة من  المهاري لدى ناشئين آرة القدم في مصر، األداءومستوى 

تفوق الناشئين من ذوي مرآز  إلىتوصل  لمرآز التحكم، حيث) ١٩٨٥سالم، (مستخدمًا مقياس 
الالعبين من ذوي مرآز التحكم  إلىالمهاري قياسًا  األداءي في جميع اختبارات التحكم الداخل

  .الخارجي

تحديد  إلىلتي هدفت او (Tara &Michael, 1980, P. 56-63) ومن خالل دراسة
العزو السببي لالعبات الناشئات في لعبة آرة القدم، وذلك بعد حاالت الفوز، التعادل، الخسارة، 

ستبيان العزو الذي إالعبة ناشئة، طبق عليهن ) ١٦٣(من  بسيطة مكونةعشوائية  على عينة
ن هنالك أ إلى والتي توصلت) الكفاءة، الجهد، العوامل الخارجية، الحظ(يحتوي على مجاالت 

آبيرة للعوامل الخارجية مثل القدرة، الجهد، آعوامل سببية تؤثر في تحديد نتيجة المبارة  أهمية
عطت أآبر من العبات الفرق الخاسرة، في حين أالفائزة وبشكل  وذلك عند العبات الفرق

للجهد والقدرة آعوامل سببية بالمقارنة مع العبات الفرق  ًاالعبات الفرق المتعادلة تقديرًا آبير
العبات الفرق  إلىقليلة للجهد في تحديد العزو بالقياس  أهميةعطائهن إ إلى باإلضافةالخاسرة، 

عزاءآتها السببية للعوامل إالعبات الفرق الخاسرة والمتعادلة لم توجه  الفائزة، آذلك ظهر أن
  . الخارجية مثل القدرة والحظ بشكل آبير مقارنة مع العبات الفرق الفائزة

والتي هدفت إلى التعرف ) ٤٠٧-٣٨٩. ، ص٢٠٠٨العرجان وذيب، (وفي دراسة أجراها 
ية بينهما والفروق رتباطاالبالصحة والعالقة على مرآز التحكم ومستوى اللياقة البدنية المرتبطة 

لمتغير البدانة، تكونت عينة  ًافي مرآز التحكم تبعًا لمستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة وتبع
ختيارهم بالطريقة العشوائية اسنة تم ) ١٥-١٤(طفل أردني بعمر من ) ٤٤٠(من  الدراسة

لمرآز التحكم وقيست  (Rotter,1966)اس البسيطة من مدارس مدينة عمان، طبق عليهم مقي
، اللياقة القلبية التنفسية، )نسبة الشحوم في الجسم(لهم عناصر الليـاقة البـدنية المرتبـطة بالصحة 

واللياقة العضلية الهيكلية، ومرونة عضالت أسفل الظهر والفخذ الخلفية وقوة وتحمل عضالت 
حصائية دالة في مرآز التحكم ولصالح إفروق لى وجود إث، اشارت النتائج ) ٦٠(البطن لمدة 

منهم يتوجهون نحو مرآز ) ٪٨٥(لى أن إو ًااألطفال من ذوي مستوى اللياقة البدنية المرتفع جد
يتوجهون نحو مرآز التحكم الخارجي، في حين آانت نسبة ) ٪١٤.٢٨(التحكم الداخلي، ونسبة 

، )٪٥.٨٨(وي مرآز التحكم الداخلي تشكل من ذ ًااألطفال من مستوى اللياقة البدنية الضعيف جد
لى وجود عالقة طردية ذات داللة إيتوجهون نحو مرآز التحكم الخارجي، و) ٪٩٤.١١(ونسبة 

) ٪٤٧.٠(لى أن نسبة إإحصائية بين مستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة ومرآز التحكم و
و التباين في ألى التغير إكم يعود تجاه نحو مرآز التحاإلو التغير الذي يحدث في أمن التباين 

لى وجود فروق احصائية دالة بين األطفال البدناء إمستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة، و
من األطفال غير البدناء ) ٪٦٦.٣(لى أن نسبة إوغير البدناء ولصالح األطفال غير البدناء، و

جهون نحو مرآز التحكم الخارجي، يتو) ٪٣٣.٦٩(يتوجهون نحو مرآز التحكم الداخلي، ونسبة 
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) ٪٨٢.٢١(من األطفال البدناء توجهون نحو مرآز التحكم الداخلي، ونسبة ) ٪١٧.٧٨(ونسبة 
  .يتوجهون نحو مرآز التحكم الخارجي

التعرف على سمة مرآز  إلىوالتي هدفت  )١٢٤-٩٤.، ص١٩٩٢،حسين(وفي دراسة 
ندية الدرجة أالعبًا من ) ١٢٥( قوامها وائيةعش التحكم والفروق تبعًا لمرآز اللعب، على عينة

مستخدمًا مقياس مرآز التحكم للرياضيين من إعداد  االولى الممتازة المصرية في آرة القدم
والذي إستنتج أن العبي حراسة المرمى يتميزون بسمة مرآز التحكم الداخلي ، )١٩٨٥سالم، (
تميز العبي الدفاع بسمة مرآز التحكم آثر من العبي مرآز الدفاع والوسط والهجوم، بينما يأ

الداخلي عن العبي الوسط والهجوم، في حين يتميز العبي الوسط بسمة مرآز التحكم الداخلي 
  .آثر من العبي الهجومأ

 التعرف على إلىمن خالل دراسة هدفت  )١٤٩-١٢٣، ص ١٩٨٦،الكاشف(فيما إستنتجت 
ولتحقيق في متغـير مرآز التحـكم، ) ، الطائرةةالسلآرة القدم، اليد، (الفروق بين العبي ألعاب 

 عشوائيةعلى عيـنة لقياس مرآز التحكم ) Stephen Naweck(قت الباحثة مقياس بذلك ط
العب، اال أن العبي آرة القدم يظهر لديهم مرآز التحكم ) ٢١٨(العـبة و) ١٥٢(قوامها  بسيطة

ظهور مرآز التحكم الداخلي  لىإ، والدراسةاالخرى قيد  األلعابالداخلي بوضوح عنه في 
ن التحكم أ إلىو اليد عند المقارنة بالعبات آرة السلة، وأبوضوح لدى العبات الكرة الطائرة 

  .االخرى األلعابالداخلي يظهر بوضوح لدى مجموعة العبي والعبات الكرة الطائرة عنه في 

م التي في دراسته )٢٤٠-٢١٢. ، ص١٩٩٠،عويس وعبد الرحيم(فيما توصل آل من 
هدفت الى التعرف على االختالف واالتفاق بين الفرق الجماعية والفردية في ابعاد مرآز التحكم 

العبًا من العبي الفرق الجماعية للدرجة االولى في ) ١٦٥(على عينة قوامها  ؤهاوالتي تم إجرا
في دولة ) الميدان والمضمار والسباحة(والعبي الفرق الفردية في ) آرة القدم وآرة السلة(

والذي قام  (Livenson,1974)الكويت، وقام الباحثان بتطبيق مقياس مرآز التحكم الذي صممه 
) السباحة والميدان والمضار(وقد توصلت الدراسة الى أن متسابقي ) ١٩٨٤عويس،(بتعريبه 

وآرة  وأن العبي آرة القدم) آرة القدم وآرة السلة(ذوي تحكم داخلي عاٍل قياسًا ومقارنًة بالعبي 
  . السلة أآثر ميًال للتحكم الخارجي في عزوهم لالسباب

من خالل دراسة أجريت على عينة  ) ٨٨- ٦٨. ، ص١٩٩١،العدوي وحبيب( توصلو
) ١٩٨٩(العبًا تمثل ستة منتخبات رياضية مشارآين في بطولة القناة الدولية لعام ) ٧٢(قوامها 

عيد، بغداد، بنغازي، مستخدمان مقياس مرآز وهي منتخبات القاهرة، الجيزة، االسكندرية، بور س
آاداة للدراسة، أن العبو فرق آرة الطائرة ذات المستوى ) ١٩٨٥سالم، (التحكم من أعداد 

الرياضي العالي لديهم توجه نحو مرآز التحكم الداخلي، وأن الفرق ذات المستوى الرياضي 
وى الرياضي العالي وأقل من المتوسط لديهم تحكم خارجي أعلى من العبي الفرق ذات المست

العبي الفرق ذات المستوى الرياضي المنخفض، وأن العبي الفرق ذات المستوى الرياضي 
لديهم تحكم خارجي أعلى من العبي الفرق ذات المستوى ) أي المراآز المتأخرة(المنخفض 
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ترتيب الرياضي المتوسط والعالي في األداء، وإلى وجود عالقة عكسية بين مرآز التحكم و
  .النتائج للفرق المشارآة في بطولة القناة الدولية للكرة الطائرة في مصر

التعرف على  إلىمن خالل دراسة هدفت ) ١٩٩٤،العاني (وهذا ما يتفق مع ما توصل اليه 
الجماعية والفردية  األلعابالعزو السببي للفوز والخسارة وفقًا لنتائج المباريات لدى بعض العبي 

رياضي يمثلون العاب آرة السلة، آرة ) ١٨١(مكونة من  عشوائية ذلك على عينةفي العراق، و
مستخدمًا في ذلك مقياس مرآز التحكم للرياضيين والذي أعده وصممه اليد، الجمباز، المبارزة، 

سباب داخلية متحكم بها أعلى من أ إلىستنتج أن الفائزون يعزون فوزهم احيث ) ١٩٨٥سالم، (
عوامل  إلىغير المتحكم بها، على عكس الفرق الخاسرة والتي تعزو خسارتها العوامل الخارجية 

  .خارجية
  

  الدراسة مشكلة

وذلك  في لعبة آرة القدم تعددت الدراسات النفسية لوصف وتحليل الظواهر النفسية المختلفة
للوقوف على بعض المشكالت والعوائق التي تعترض الالعبين في سبيل تطوير مستوياتهم من 

، حيث تعتبر هذه اللعبة من خرىأة ولمحاولة دراسة بعض العالقات والنظريات من جهة جه
نتشرت تلك اشعبية على الصعيدين العربي والعالمي ونتيجة لشعبيتها المتزايدة أن  األلعابآثر أ

ن باب إومنتخبات رياضية عربية وعالمية حتى  ًاحيث أصبحنا نرى فرق اإلناثاللعبة بين 
ن تلك اللعبة تضع على آل من أومن المتعارف عليه عالم آرة القدم النسوية، ر في ظه حترافاال

الالعبين والمدربين ضغوطًا نفسية متزايدة لمواجهة التنافس الشديد والذي قد يصل في بعض 
والتي تحاول التعرف جاءت للباحثين فكرة أجراء هذه الدراسة  حدود مبالغ فيها لذلك إلى األحيان

رآز التحكم لدى العبي آرة القدم الناشئين الذآور ومدى االختالف الحاصل مع على سمة م
آمتغير نفسي له  ذا آان الجنس عامًال مؤثرًا على مرآز التحكمإلمعرفة  الالعبات العربيات

   .وثيق بمستوى دافعية االنجاز الرياضي ارتباطعالقة وتاثير على مستوى االنجاز المتحقق وله 
  

  ةالدراسأهمية 

التي تتناول مرآز التحكم في  األولىأنها  )علم الباحثين ضوء(في وتكمن أهمية الدراسة 
لعبة آرة القدم لإلناث من خالل مقارنته مع الالعبين الذآور، آما تبرز أهميتها ايضًا من خالل 
التعرف على العالقة بين مستوى االنجاز المتحقق من خالل ترتيب الفرق ومرآز التحكم لدى 

وعلى ) ٢٠٠٤(عبات العربيات المشارآات في بطولة نادي عمان لكرة القدم النسائية لعام الال
، وذلك العالقة ما بين مرآز التحكم والخبرة وعدد مرات التدريب االسبوعي وتبعًا لمتغير الجنس

عداد النفسي من خالل توجيه نظر اإللتوظيف ما ينتج عن هذه الدراسة من نتائج في عمليات 
همية مرآز التحكم في عزو النتائج وعالقته المباشرة مع دافعية ألى إبين في هذه اللعبة المدر

  .االنجاز وانعكسات ذلك على عمليات وبرامج التدريب وتبعًا لخصوصية الجنس
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  الدراسةأهداف 

  إلىالتعرف  الدراسة تهدف

العربية في  ألنديةاوالعبات  الشباب ييناألردنالالعبيين الفروق في سمة مرآز التحكم لدى  .١
  .آرة القدم

العربية المشارآات في بطولة نادي  األنديةالفروق في سمة مرآز التحكم لدى العبات  .٢
 .تبعًا لترتيب الفرق النهائي في البطولة) ٢٠٠٤(عمان لكرة القدم النسائية لعام 

 .لمتغير الجنس ًاالعالقة ما بين سمة مرآز التحكم والخبرة تبع .٣

  سمة مرآز التحكم وعدد مرات التدريب االسبوعي وتبعًا لمتغير الجنسالعالقة ما بين  .٤
  

  الدراسة فرضيات

  التحقق من صحة الفرضيات اآلتية حاولت الدراسة

في سمة مرآز التحكم بين ) α٠.٠٥≤ (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .١
 .رة القدميين الشباب والعبات األندية العربية في لعبة آاألردنالالعبين 

بين ترتيب االندية المشارآة ) α٠.٠٥≤ (ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  .٢
وبين سمة مرآز التحكم الداخلي ) ٢٠٠٤(في بطولة عمان النسوية لكرة القدم لعام 

 .والخارجي

بين سمة مرآز التحكم ) α٠.٠٥≤ (ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  .٣
 .لمتغير الجنس ًاوالخبرة تبع

بين سمة مرآز التحكم وعدد ) α٠.٠٥≤ (ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  .٤
 مرات التدريب االسبوعي وتبعًا لمتغير الجنس

  
  تعريف المصطلحات

 منه تنطلق الذي المصدر أو الموقع بأنهيعرف  :)Locus Of Control( مرآز التحكم
 الضبط فمرآز آخر، بمعنى، فشله أو نجاحه عن المسؤولة أنها دالفر يعتقد التي مسببات السلوك

 مرضية النتائج هذه آانت سواء سلوآه لنتائج المسببة العوامل الفرد بها يدرك التي الطريقة يعني
 أم نفسه، في آامنة أهي أشكاله، بجميع آالعقاب مرضية، غير أو أنماطه، بجميع آالثواب
دروزه، (وإمكانياته  وطاقاته قدرته فوق يه خارجية وأحداث ظروف عن صادرة
٤٦٤-٢٠٠٧،٤٤٣ .( 

 التي العوامل مجموعة بأنهيعرف  :)Internal locus of control( مرآز التحكم الداخلي
 ذاته إلى نفسه، الوقت في ترجع وهي شر، أو خير سلوآه من لنتائج المسببة بأنها الشخص يعتقد
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 بأنه يعتقد البعد هذا في الشخص أن حيث في بيئته، مهوتحك ومهاراته وإرادته وجهوده وقدراته
 فشل من به يمنى أو نجاح من يحققه ما أعماله، وأن ونتائج تصرفاته عن المباشر المسؤول هو

- ٢٠٠٧،٤٤٣دروزه، (فيها  نقص أو إلى وتصميم، وإرادة ومثابرة جهد من يبذله ما إلى راجع
٤٦٤(. 

 العوامل مجموعة بأنهيعرف  (External locus of control): مرآز التحكم الخارجي
 إلى نفسه الوقت في شر، وترجع أو خير من لنتائج سلوآه المسببة بأنها الشخص يعتقد التي

 أو عليها، سيطرة له وليس فيها، له دخل إرادته، وال عن وخارجة طاقته، فوق خارجية عوامل
  .)٤٦٤-٢٠٠٧،٤٤٣دروزه، ( آلخريناوتأثير  والنصيب والقدر والصدفة الحظ مثل بها، التحكم

  
  الدراسةإجراءات 

  دراسة الحالية وطريقتها في اآلتيتتمثل إجراءآت ال

  .وذلك لمالءمته وطبيعة الدراسة المنهج الوصفي المقارن إختار الباحثون : الدراسةمنهج 

العربية في آرة القدم  األنديةمن العبات  الدراسةتكون مجتمع   :الدراسةمجتمع 
والمقامة في مدينة عمان ) ٢٠٠٤(رآات في بطولة نادي عمان لكرة القدم النسائية لعام المشا

، العراق، األردن( فرق يمثلون الدول العربية التالية) ٦(العبة موزعات على ) ١٢١(وعددهن 
من مستوى الناشئين من  ييناألردنالعبي آرة القدم  إلىضافة إ، )مصر، لبنان، فلسطين، سوريا

يوضح عدد أفراد مجتمع الدراسة ) ١(، والجدول )١٨٥(وعددهم  الممتازة يةاألردن فرقالعبي ال
  .لالعبين ولالعبات

دول  ات     :  )١(ج ين العربي ين والالعب ئين االردني ين الناش ة لالعب ع الدراس راد مجتم دد أف ع
  .)٢٠٠٤(المشارآات في بطولة نادي عمان لكرة القدم النسائية لعام 

الالعبين العربيات المشارآات في بطولة نادي   االردنيينالالعبين الناشئين 
  )٢٠٠٤(عمان لكرة القدم النسائية لعام 

  العدد  المنتخب العدد )األردن(النادي المنتمي اليه
  ١٩  األردن ٢١ شباب األردن

  ٢١  العراق ٢٠البقعة
  ١٨  فلسطين ٢٠الوحدات
  ٢١  سوريا ٢٢ةالجزير

  ٢٢  لبنان ٢٠اتحاد الرمثا
  ٢٠  مصر ١٩االهلي
  ١٢١  الكلي ٢٠الفيصلي
  الكلي لالعبين والالعبات  ٢٢الحسين
 ١٨٥ الكلي  ٣٠٦ ٢١الرمثا
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  الدراسةعينة 

في بطولة  اتالعربية المشارآ األنديةالعبة من العبات ) ٥٤(من  الدراسةتكونت عينة 
ع الالعبات من مجمو بسيطة ختيارهن بطريقة عشوائيةاتم ) ٢٠٠٤(نادي عمان لعام 

من بين  البسيطة ختيارهم بالطريقة العشوائيةإردني ناشىء تم أالعب ) ٨٢(المشارآات، و
يوضح عدد الالعبات والالعبين ) ٢(، والجدول األردنالعبي الفرق الممتازة في آرة القدم في 

  .للدولة والنادي المنتمين اليه ًاتبع

  .ة والنادي المنتمين اليهعدد الالعبات والالعبين تبعا للدول:  )٢(جدول 

  العدد  المنتخب

  انحراف± متوسط 
  الالعبات

  )سنة(خبرة اللعب   العمر
عدد مرات التدريب 

االسبوعي 
  )اسبوع/مرة(

  ٠.٩٣±٣.٥٤  ١.١٣±٢.٩٠ ١.٧٢±١١١٨.٨١  األردن
  ١.١٦±٤.٥  ٠.٨٥±٤ ٣.٩١±١٢٢٢.٦٦  العراق
  ٠.٩٩±٢.٩  ٠.٥١±٢.٤ ١.٦٦±١٠١٨.١ فلسطين
  ٠.٠±٣  ٠.٠±١ ٠.٥٣±٧١٩.٥٧  سوريا
  ٠.٠±٣  ١.١٤±٣.٤ ١.١٤±٥١٩.٤  لبنان
  ٠.٨٨±٣.٤٤  ١.٧٣±٨ ٢.٧٨±٩٢٢.٣٣  مصر
  ١.٠٤±٣.٥  ٢.٣٦±٣.٧٠ ٢.٩٩±٥٤٢٠.٢٧  الكلي

 الالعبين
النادي

المنتمي اليه 
 )األردن(

  )سنة(خبرة اللعب   العمر  العدد
عدد مرات التدريب 

االسبوعي 
  )اسبوع/مرة(

  ٠.٣٧±٣.٨٤  ٢.٣٠±٤.٨٤ ١.٢٢±١٣١٧ األردنشباب 
  ٠.٨٧±٣.٤٦  ١.٧٧±٤.١٥ ١.٧٦±١٣١٧.٤٦ البقعة

  ٠.٦١±٣.٣٣  ١.٤٠±٤.٥٣ ١.٩٦±١٥١٧الوحدات
  ٠.٨٤±٤.٦  ١.٥٨±٥.٥ ١.٦٦±١٠١٨.١الجزيره

  ٠.٥٣±٤.٥٧  ٠.٧٥±٦.٧١ ٠.٥٣±٧١٨.٥٧اتحاد الرمثا
  ١.٢٢±٣.٥  ٠.٤٠±٤.٨٣ ٠.٨٣±٦١٨.٥ االهلي

  ١.٠٨±٢.٩١  ١.٥٥±٣.٣٣ ١.٢٤±١٢١٥.٤١الفيصلي
  ٠.٧٠±٤.٥  ٠.٠٠±٣ ٠.٠٠±٢١٨ الحسين
  ٠.٥±٢.٧٥  ١.٤١±٤ ١.٥±٤١٥.٧٥ الرمثا
  ٠.٩٦±٣.٦٤  ١.٧٨±٤.٦٠ ١.٧٣±١٧.١٨ ٨٢  الكلي

ة ع العين جمي
ين ( الالعب

 )والالعبات
٠.٩٩±٣.٥٨  ٢.٠٧±٤.٢٥  ٢.٧٦±١٨.٤١  ١٣٦  
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  الدراسةمحددات 

اسة على إثر اقامة بطولة االندية العربية لكرة القدم تم جمع بيانات الدر:  المحدد الزماني
يين األردن، ثم جمع بيانات الدراسة عن الالعبين )٢٠٠٤(النسوية في مدينة عمان في عام 

  .الناشئين في العام نفسه

  .ية الهاشميةاألردنأجريت هذه الدراسة في مدينة عمان عاصمة المملكة  : المحدد المكاني

العربية المشارآات في  المنتخباتتصرت هذه الدراسة على العبات قا : المحدد البشري
  . الناشئين ييناألردنبطولة نادي عمان لكرة القدم وعلى الالعبين 

  
  الدراسة أداة

مقياس ستخدم الباحثون افي ضوء أهداف الدراسة وتساؤالتها ولجمع البيانات والمعلومات 
بهدف قياس سمة مرآز التحكم ) ١٩٨٥الم، س(والذي أعده وصممه مرآز التحكم للرياضيين 

  .لالعبي العاب القوى
  

  صدق األداة

) ٧(عن طريق عرضه على ) المقياس(تم التوصل الى صدق محتوى أداة الدراسة 
محكمين من حملة درجة الدآتوراه والمتخصصين والمهتمين في مجال علم النفس الرياضي من 

إلبداء الرأي حول مالءمة الفقرات ووضوحها  والسعودية يةاألردنالعاملين في الجامعات 
محكمين فأآثر، ) ٥( عليهاعتماد الفقرات التي أجمع اومناسبتها للعبة آرة القدم والتعديل، وقد تم 

فقرة منها بعد مرآز ) ١٦(فقرة تقيس ) ٣٢(حيث أصبح المقياس بصورته النهائية يتكون من 
، ٦، ٨، ٩، ١١، ١٣، ١٤، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٢، ٢٣، ٢٦، ٢٨(التحكم الداخلي وهي الفقرات 

، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢(فقرة أخرى بعد مرآز التحكم الخارجي وهي الفقرات ) ١٦(و) ٢، ٤، ٥
لى حساب معامالت إضافة اهذا ) ١، ٣، ٧، ١٠، ١٢، ١٥، ١٦، ٢٠، ٢١، ٢٤، ٢٥، ٢٧

العب  )٢٥(تساق الداخلي على عينة من مجتمع الدراسة بعدد االالصدق من خالل طريقة 
بين درجة العبارة  رتباطاالستبعادهم من العينة األصلية، حيث تراوحت معامالت اوالعبة تم 

  .)٠.٨٨- ٠.٧٧(والمجموع الكلي ما بين 

  ثبات األداة

تطبيق االختبار  ةطريقللتحقق من ثبات المقياس في الدراسة الحالية تم حساب ثبات األداة ب
س العينة المستخدمة في حساب الصدق، بفارق زمني على  نف(Test R- Test)وإعادة تطبيقه 

لبعد مرآز ) ٠.٨٧(بين التطبيقين  رتباطاالسبوعين بين التطبيقين، حيث بلغ معامل أوقدره 
آكل مما يشير إلى وثبات لألداة ) ٠.٨٨(لبعد مرآز التحكم الخارجي و) ٠.٨٦(التحكم الداخلي و

  . الحالية األداة وهي معامالت ثبات تفي بأغراض الدراسة
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  طرق إستخراج النتائج

تكون سلم اإلجابة من حيث ستخراج النتائج تم تطبيق المقياس على أفراد عينة الدراسة ال
  .درجات، إلى حد ما درجتين، نادرًا ولها درجة واحدة) ٣(بدرجة آبيرة : ثالثة بدائل هي

  
  تصميم الدراسة

  ت الدراسة على المتغيرات اآلتيةأشتمل

  لمستقلةالمتغيرات ا

  : ما يليتمثلت المتغيرات المستقلة في

  )الالعبين، الالعبات(الجنس  .١

 األردنترتيب فرق الالعبات العربيات في بطولة نادي عمان ب .٢

 .الخبرة في ممارسة اللعبة .٣

 .عدد مرات التدريب في االسبوع .٤

  المتغيرات التابعة

  ثلت المتغيرات التابعة فيما يليفيما تم

  ).الداخلي، الخارجي(مرآز التحكم ببعدية 
  

  المعالجات اإلحصائية

بعد األنتهاء من عملية جمع االستبيانات فرغت وادخلت إلى الحاسب اآللي وعولجت 
ستخدام المعالجات اإلحصائية اوب (SPSS)حصائية للعلوم االجتماعية اإلبإستخدام برنامج الرزم 

  : اآلتية
لإلجابة على  (Independent Samples “t” Test)للمجموعات المستقلة " ت"اختبار  .١

 .األولىفرضية الدراسة تساؤل 

الدراسة  فرضية لإلجابة على تساؤل (Spearman's)سبيرمان للرتب  ارتباطمعامل  .٢
 .الثانية

 .ةوالرابع ةالدراسة الثالث فرضيتيلالجابة على  (Pearson)بيرسون  ارتباطمعامل  .٣

لى أن قيمة إوالذي يشير  (Cohen, 1988)لـ  ًاعتماد على معيار حجم التاثير تبعاإلفيما تم 
ذات مستوى صغير إذا بينهما  رتباطااليجاد معامل إمن خالل  (X, Y)حجم التاثير بين متغيرين 

، وذات مستوى آبير إذا )٠.٣٠(، وذات مستوى متوسط إذا آان )٠.١٠( رتباطجاء معامل اال
  ).٠.٥٠>(آان 
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  ومناقشتها نتائج الدراسة

  : للنتائج ومناقشتها وفقًا لتسلسل فرضيات الدراسةفيما يلي عرض 

ال توجد فروق ذات داللة " :والتي تنص على األولىفرضية الدراسة في ضوء : اوًال
يين الشباب األردنفي سمة مرآز التحكم بين الالعبين ) α٠.٠٥≤ (إحصائية عند مستوى 

ستخدم ا هذه الفرضيةعلى  بةاإلجاومن أجل  ".والعبات األندية العربية في لعبة آرة القدم
وذلك آما هو  (Independent Samples Test)للمجموعات المستقلة " ت"ختباراالباحثون 

  ).٣(موضح في الجدول 

ت    لداللة " ت"نتائج إختبار :  )٣(جدول  رة     الفروق في سمة مرآز ال ات آ ي والعب ين العب حكم ب
  .القدم

سمة مرآز 
  التحكم

  )٥٤=ن( الالعبات  )٨٢= ن( الالعبين
  الفرق

قيمة 
  )ت(

مستوى 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط  الداللة

مرآز 
التحكم 
  الداخلي

٠.٠٠١  ٣.٤٠٥  ٣.٦٦  ٧.٢٨  ٣٥.٦٢  ٣.٦٧  ٣٩.٢٨* 

مرآز 
التحكم 

  الخارجي
٠.٠٠٢  ٣.١٨٥  ٣.٤٨  ٦.٩٤  ٢٩.٧٤  ٤.٩٢  ٢٦.٢٦* 

  .)α٠.٠٥≤ (دالة عند مستوى    *
بين  )α٠.٠٥≤ (عند مستوى  ات داللة احصائيةفروق ذ وجود) ٣(يتضح من الجدول 

يتضح  والذيولصالح الالعبين ) الداخلي والخارجي(الالعبين والالعبات في سمة مرآز التحكم 
نخفاضه او، لديهم )٣.٦٧±  ٣٩.٢٨(رتفاع المتوسط لسمة مرآز التحكم الداخلي امن خالل 

  .)٤.٩٢±٢٦.٢٦(لسمة مرآز التحكم الخارجي 
تجاه نحو مرآز االعتبار أن الجنس عامًال مؤثرًا لوجود فروق وتباين في ا وبالتالي يمكن

التحكم سواء الداخلي أو الخارجي، حيث آانت هذه الفروق لصالح الالعبين الشباب، بمتوسط 
) ٧.٢٨±٣٥.٦٢(ولالعبات ) ٣.٦٧±٣٩.٢٨(نحراف معياري لمرآز التحكم الداخلي او

وعلى التوالي، وقد يعود ميل ) ٦.٩٤±٢٩.٧٤(، )٤.٩٢±٢٦.٢٦(ولمرآز التحكم الخارجي 
الالعبين إلى مرآز التحكم الداخلي متفوقين على الالعبات في ذلك إلى زيادة متوسط الخبرات 

سنة في ما بلغت ) ١.٧٨±٤.٦٠(التدريبية التي تلقوها حيث بلغ متوسطهم في تلك الخبرات 
، وتتفق هذه )١(سنة جدول ) ٢.٣± ٣.٧٠(الخبرة التدريبية في ممارسة اللعبة لدى الالعبات 

من أن العبي الفرق ذات  )٨٨-٦٨. ، ص١٩٩١العدوي وحبيب،(النتيجة مع ما توصل إليه 
سالم (المستوى الرياضي العالي أآثر توجهًا نحو مرآز التحكم الداخلي، ومع ما توصل إليه 

صالح الالعبين من من وجود فروق دالة في مرآز التحكم ل )١٦٧-١٤٥.، ص١٩٨٩وإبراهيم، 
رتفاع امن حيث ) ١٩٩٦البياتي ،(أصحاب المستوى العالي، فيما تتفق أيضًا مع ما توصل اليه 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )٤(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

لدى الفرق ذات الخسارة األقل مقارنة بالفرق ) مرآز التحكم الخارجي(متوسط العزو الداخلي 
ي والنفسي لدى ن ذلك قد يعود إلى إختالف المستوى الفني والمهارإذات الخسارة األآثر، حيث 

ولى أآثر إمكانيات وأآثر تعرضًا األوالثانية، فالعبي الدرجة األولى الالعبين من الدرجة 
للخبرات التدريبية مقارنة بالعبي الدرجة الثانية، وبالتالي فيكون هنالك تأثر لالعب في مدى 

بية التي بحسب خبراته السابقة والوحدات التدري) خارجي-داخلي(توجهه نحو مرآز التحكم 
من خالل وجود فروق إحصائية  )(Hall,1980, p. 45-51يتلقاها، وهذا يتفق مع ما أشار إليه 

دالة في مقدار التحكم الداخلي بين الالعبين األآثر فوزًا والالعبين األقل فوزًا من ذوي المستوى 
البطيخي، (المهاري المنخفض ولصالح الالعبين األآثر فوزًا وخبرًة تدريبية، فيما توصلت 

آانوا أآثر ميال نحو مرآز التحكم األولى إلى أن العبي آرة الطاولة من مستوى الدرجة ) ٢٠٠٠
الداخلي، وبالتالي فإن أفراد عينة الدراسة من الالعبين الذآور يتصفون بخصائص األشخاص 

بالنفس  تجاه نحو العزو الداخلي والتي تتمثل في اإلقدام والشجاعة والجرأة والثقةاالأصحاب 
ستعداد الجيد والمبكر لألداء القادم واالستسالم لمشاعر القلق االواألداء العالي وعدم 

، ١٩٩٨الخصاونه، (، فيما تتعارض هذه النتيجة مع ما توصل إليه آل من )١٩٩٢عازم،(
 ,Santamaria & Furst,1994, p. 43–51 ،Michelle et. al.,1995، ٢٠٠٠البطيخي، 

p. 24 – 39 ،Lee, 1976, p. 32 ،Sally, 1993, p. 49–58 والذين توصلوا إلى أن عامل ،
ت السببية، وقد يعود هذا اعزاءواإلتجاه نحو مرآز التحكم االالجنس ال يعتبر عامًال مؤثرًا على 

والرياضات التي تمارسها عينات الدراسات السابقة وذلك  األلعابالتعارض إلى التباين في 
عتماد على العزو بااللكل لعبة تنعكس على ممارسيها سواء  لوجود خصائص وسمات خاصة

عتماد على العزو الخارجي مثل الحظ والصدفة وقوة وتأثير االو أالداخلي مثل القدرة والجهد 
  .والرياضات األلعابحتكاك بالمنافس والمستوى الجماهيري الحاضر في تلك واالاآلخرين 
ال توجد عالقة ذات داللة " :التي تنص علىفي ضوء فرضية الدراسة الثانية و :ثانيًا

ندية المشارآة في بطولة عمان النسوية لكرة األبين ترتيب ) α٠.٠٥≤ (إحصائية عند مستوى 
ومن أجل اإلجابة على هذه  ".وبين سمة مرآز التحكم الداخلي والخارجي) ٢٠٠٤(القدم لعام 

  ).٤(ا هو موضح في الجدول سبيرمان للرتب آم ارتباطالفرضية إستخدم الباحثون معامل 
 –الداخلي(العالقة ما بين سمة مرآز التحكم سبيرمان للرتب لبيان  ارتباطمعامل :  )٤(جدول 

  .األردنوترتيب فرق الالعبات العربيات في بطولة نادي عمان ب) الخارجي

  المنتخب
الترتيب 

في 
  البطولة

  مرآز التحكم الخارجي  مرآز التحكم الداخلي

  رتباطاال  الرتبة  االنحراف  المتوسط  رتباطاال  الرتبة  نحرافاال  المتوسط

 ٣٣٣.٥٤٤.١٥٥  األردن

٠.١٦  

١ ٣٢.١٨٤.٣٥  

٠.١٤  

  ٥ ٢٧.٨٣٨.٢٧ ٥٣٨.٠٨٧.٨٠٢  العراق
  ٤ ٢٨.١٠٨.٣٨ ٦٣٨.٩١٠.٤٨١ فلسطين
  ٦ ٢٦.٧١٦.٦٢ ٤٣٢.١٤٦.٤٦٦  سوريا
  ٣ ٨.٥٦ ٣١.٦ ٢٣٤.٦٤.٢٧٣  لبنان
  ٢ ٣١.٦٦٤.٠٦ ١٣٤.٥٦.٤٤٤  مصر

  ).٥٢(بدرجة حرية ) ٠.٢٣١(الجدولية ) ر(، قيمة )α٠.٠٥≤ (دالة عند مستوى   *
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  ٢٠٠٩، )٤(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدم وجود عالقة ذات ) ٤(الرتب والموضحة في الجدول  ارتباطيتضح من نتائج معامل 
لتحكم المشارآة وبين سمة مرآز التحكم الداخلي وسمة مرآز ا األنديةداللة إحصائية بين ترتيب 

من عدم ) ٢٦٣ -٢٤٧.، ص٢٠٠٥شبر واحمد ،(ليه إ، حيث يتفق ذلك مع ما توصل الخارجي
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين ترتيب فرق آرة القدم المشارآة في بطولة الخليج السابعة 

العدوي وحبيب، (آل من  عشرة واإلتجاه نحو مرآز التحكم، فيما تتعارض مع ما توصل اليه
مرآز التحكم  بينمن وجود عالقة ) ١٩٩٩شحاته، ، ١٩٩٩، حسن، ٨٨-٦٨. ، ص١٩٩١

لى إوترتيب نتائج العبي الفرق، وإلى أن الدرجة االقل في مقياس مرآز التحكم والتي تشير 
ويمكن عزو و الفائزة، أسباب هي الدرجة التي تقترن بالفرق المتقدمة األتجاه داخلي في عزو إ

المشارآات في بطولة نادي عمان لكرة القدم  اإلناثن ترتيب فرق عدم وجود تلك العالقة ما بي
حتمالية نقص الخبرة واالحتكاك لديهن حيث بلغ متوسط خبرة اللعب لدى جميع االنسائية إلى 

ن خبرة الالعب تلعب دورًا هامًا وآبيرًا في تأثيرها على العديد من إسنة، حيث ) ٣.٧(الالعبات 
القة بطبيعة اللعبة، فمن المتوقع أن األفراد ذوي المستويات العالية في المتغيرات النفسية ذات الع

تجاه لمرآز التحكم والعزو السببي لحاالت الفوز االسمة القلق آمتغير نفسي له عالقة مع 
والخسارة يدرآون المواقف المهددة لهم، واإلستجابة لها تكون بمستويات مرتفعة الشدة من حالة 

، وفي هذا المجال )٢١٩. ص ،٢٠٠٠راتب، (اد ذوي سمة القلق المنخفض القلق أآثر من األفر
إلى ارتفاع مستوى سمة القلق وحالة القلق المعرفي والجسمي لدى العبي ) ٢٠٠٠مكناي،(يشير 

نخفاضه لدى العبي ذوي العمر الزمني وسنوات الخبرة االعمر الزمني وسنوات الخبرة األقل، و
أعلى من اإلنجاز الذي حققه أصحاب المستوى المرتفع في آل  األآبر، وأنهم حققوا إنجازًا

-Martin & Gill,1991, P. 141؛ ١٩٩٥سمرين، (األبعاد السابقة، فيما توصل آل من 
 تأن الالعبين ذوي الخبرة هم األآثر ثقة بالنفس وأقل في مستوى القلق، آما أشار) 159

أعلى منه لدى الالعبين وأن القلق ينخفض  ن مستوى القلق لدى الالعباتألى إ) ١٩٩٠، التهامي(
  .مع ارتفاع سنوات الخبرة لدى الالعبين والالعبات

ال توجد عالقة " :وفي ضوء فرضيات الدراسة الثالثة والرابعة واللتان تنصان على :ثالثًا
بين سمة مرآز التحكم من جهة، والخبرة وعدد ) α٠.٠٥≤ (ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ومن أجل اإلجابة على تلك  ".ريب االسبوعي من جهة أخرى تبعا لمتغير الجنسمرات التد
  ).٦- ٥(بيرسون آما هو موضح في الجدول  ارتباطستخدم الباحثون معامل االفرضيات 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )٤(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ان    ارتباطمعامل :  )٥(جدول  تحكم و     بيرسون لبي ين سمة مرآز ال ة ب رة العالق ر    الخب ًا لمتغي تبع
  .الجنس

سمة مرآز 
  التحكم

  برةالخ

المعالم 
  االحصائية

  جميع العينة
  )١٣٦=ن(

  الالعبين
  )٨٢=ن(

  الالعبات
  )٥٤=ن(

  مرآز التحكم
  الداخلي

  ٠.١٤  ٠.٢٧  ٠.٢٤  رتباطاال
توى  مس

  الداللة
٠.٢٩٢  *٠.٠١٢  *٠.٠٠٤١  

  ٠.٠٥٨٢  ٠.٠٧٢٩  ٠.٠٥٧٦  حجم التاثير
  ٪٩٩.٩١  ٪٩٩.٩٣  ٪٩٩.٩٤ نسبة التباين
Cohen  
Norms 

 صغير صغير  صغير

  ٥٢  ٨٠  ١٣٤  درجة الحرية
  ٠.٢٣١  ٠.١٨٣  ٠.١٥٣  الجدولي) ر(

تحكم  ز ال مرآ
  الخارجي

  -٠.١١  -٠.١١  -٠.٠٤٦  رتباطاال
توى  مس

  الداللة
٠.٥٨٨  

٠.٤٠٣  ٠.٣٣٠  

  ٠.٠١٢١  ٠.٠١٢١  ٠.٠٠٢١١  حجم التاثير
  ٪٩٩.٩٨  ٪٩٩.٩٨  ٪٩٩.٩٩ نسبة التباين
Cohen 
Norms 

  صغير صغير صغير

  ٥٢  ٨٠  ١٣٤  درجة الحرية
  ٠.٢٣١  ٠.١٨٣  ٠.١٥٣  الجدولي) ر(

  .)α٠.٠٥≤ (دالة عند مستوى   *

  عند مستوى  إحصائيةية طردية ذات داللة ارتباطود عالقة ـوج) ٥(ح من الجدول ـيتض
) ≥αوذلك لجميع أفراد ) ٠.٢٤( ارتباطبمعامل بين سمة مرآز التحكم الداخلي والخبرة  )٠.٠٥

ثير أوبحجم ت) ٠.٢٧( ارتباطولدى الالعبين بمعامل  )٠.٠٥٧٦(وبحجم تأثير  عينة الدراسة
ثير أوبحجم ت) ٠.١٤( رتباطاالحيث آان معامل  اإلناثلى عدم وجود عالقة لدى إو) ٠.٠٧٢٩(
بين سمة مرآز التحكم الخارجي والخبرة جاءت  رتباطاال، فيما يتضح أن معامالت )٠.٠٥٨٢(

لى جميع العينة ولالعبين والالعبات، بمعامالت إدالة إحصائيًا بالنسبة عكسية إال أنها آانت غير 
لى العالقة بين سمة مرآز إ) ٦(، والجدول )-٠.١١، -٠.١١ ، -٠.٠٤٦(وعلى التوالي  ارتباط

  .التحكم وعدد مرات التدريب االسبوعي تبعًا لمتغير الجنس



 ١١٤٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ميرفت ذيب

  ٢٠٠٩، )٤(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين سمة   بيرسون لبيان  ارتباطمعامل :  )٦(دول ج دريب      العالقة ب تحكم وعدد مرات الت مرآز ال
  .االسبوعي تبعًا لمتغير الجنس

سمة مرآز 
  التحكم

عدد مرات 
التدريب 
  االسبوعي

المعالم 
  االحصائية

  جميع العينة
  )١٣٦=ن(

  الالعبين
  )٨٢=ن(

  الالعبات
  )٥٤=ن(

 مرآز التحكم
  الداخلي

  ٠.٠٨  ٠.٣٠  ٠.١٨  رتباطاال
توى  مس

  الداللة
٠.٥٤٣  *٠.٠٠٥  *٠.٠٣٥  

  ٠.٠٠٦٤  ٠.٠٩  ٠.٠٣٢٤  حجم التاثير
  ٪٩٩.٩٩  ٪٩٩.٩١  ٪٩٩.٩٧  نسبة التباين

Cohen  
Norms 

 صغير صغير صغير

  ٥٢  ٨٠  ١٣٤  درجة الحرية
  ٠.٢٣١  ٠.١٨٣  ٠.١٥٣  الجدولي) ر(

مرآز التحكم 
  الخارجي

  -٠.١٩  -٠.١٨  -٠.٢٠  رتباطاال
توى  مس

  الداللة
٠.٠١٧*  

٠.١٥٦  ٠.٠٩٠  

  ٠.١٥٦١  ٠.٠٣٢٤  ٠.٠٤  رحجم التاثي
Cohen  
Norms 

  صغير صغير صغير

  ٪٩٩.٩٦  ٪٩٩.٩٦  ٪٩٩.٩٦  نسبة التباين
  ٥٢  ٨٠  ١٣٤  درجة الحرية

  ٠.٢٣١  ٠.١٨٣  ٠.١٥٣  الجدولي) ر(

  .)α٠.٠٥≤ (دالة عند مستوى   *

≤ (ية طردية ذات داللة احصائية عند مستوى ارتباطوجود عالقة ) ٦(يتضح من الجدول 
αارتباطبين سمة مرآز التحكم الداخلي وعدد مرات التدريب االسبوعي بمعامل  )٠.٠٥ 
ولدى الالعبين بمعامل ) ٠.٠٣٢٤(وذلك لجميع أفراد عينة الدراسة وبحجم تأثير ) ٠.١٨(

حيث آان معامل  اإلناثوالى عدم وجود عالقة لدى ) ٠.٠٩(وبحجم تأثير ) ٠.٣٠( ارتباط
، فيما يتضح أن العالقة ما بين سمة مرآز التحكم )٠.٠٠٦٤( وبحجم تأثير) ٠.٠٨( رتباطاال

فراد عينة الدراسة بمعامل أسبوعي جاءت عكسية لدى جميع األالخارجي وعدد مرات التدريب 
، فيما جاءت )٠.٠٤(، وبحجم تأثير )α٠.٠٥≤ (حصائية عند مستوى إوبداللة ) -٠.٢٠( ارتباط

وعلى  ارتباطحصائيًا بمعامالت إنها غير دالة أاال عكسية  اإلناثو يضا لدى الذآورأالعالقة 
  . وعلى التوالي) ٠.١٥٦١، ٠.٠٣٢٤(وبحجم تأثير ) -٠.١٩، - ٠.١٨(التوالي 
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تأثير عدد سنوات الخبرة التدريبية ومرات  إلى) ١٩٩٠،سالم (في هذا الصدد يشير 
و تفسير نتائجه أ سبابلألسبوع على توجه الالعب داخليا أو خارجيا في عزوه األالتدريب في 

وذلك لما لهذه العوامل من تأثير على إرتفاع الخبرات التي يمر بها الالعب على  أدائهوطبيعة 
وتتفق هذه  ،اإليجابيةالصعيد الشخصي واالجتماعي والرياضي، وذلك سواء الخبرات السلبية او 

 إلى فيها أشارتي وال) ١٩٨٥سالم ، (النتيجة من حيث العالقات التي وجدت مع دراسات آل من 
ن الذين أعالقة طردية بين التحكم الداخلي والمستوى الرقمي لالعبي العاب القوى، أي  ثمةن أ

صحاب العزو الداخلي، والذين يحققون مستوى رقمي أمن  يكونونفضل أيحققون مستوى رقمي 
 إلى شار فيهاأوالتي ) ١٩٨٩توفيق ، (صحاب العزو الخارجي، ودراسة أمن  يكونونمنخفض 

عالي، (والمستوى الرقمي ) الخارجيأو داخلي ال(لمرآز التحكم  تجاهاالوجود عالقة ما بين 
ن أثبت أوالذي  )٨٨-٦٨. ، ص١٩٩١العدوي وحبيب، (للسباحين الناشئين ودراسة ) منخفض
ن هنالك عالقة أصحاب العزو الداخلي، أي أمن  يكونونالفرق ذات المستوى العالي  العبي

 شارأوالتي ) ١٩٩٣الوتار،(لمرآز التحكم والمستوى المهاري، ودراسة  تجاهاالن طردية ما بي
وجود عالقة ما بين التحكم الداخلي والمستوى المهاري المرتفع في لعبة الكرة الطائرة،  إلى فيها
يجابية مع مرآز إن تلك المتغيرات لها عالقة دالة أ إلىوالتي توصلت ) ٢٠٠٠البطيخي، (و

  . ييناألردنآرة الطاولة  العبيلي لدى عينة من التحكم الداخ

نقص  إلىن يعزى ذلك أعدم وجود عالقات متشابهة لدى الالعبات فيمكن  إلىأما بالنسبة 
عداد النفسي لإلحتمالية عدم تعرضهن ا إلىالالعبين الذآور و إلىقياسًا  لديهن حتكاكواالالخبرة 
  . متغيرات النفسية المهة مثل مرآز التحكميجابي على بعض الاالثير أالت إلى يؤدي والذي

  
  االستنتاجات

  : في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يستنتج الباحثون اآلتي

لمرآز التحكم ببعديه الداخلي  تجاهاالللتاثير على  أهمية ذاعامًال  ُيَعدُّأن عامل الجنس  .١
  .ات آرة القدملفوز والخسارة لدى العبي والعبلت السببية اعزاءاالوالخارجي وعلى 

ارسة آرة القدم مع موعلى الرغم من تقارب مدة الخبرة الزمنية لم -أن الالعبين الذآور .٢
  .على من الالعباتأتميزو بمرآز التحكم الداخلي وبشكل  -الالعبات

نحو  تجاهواالسبوع والخبرة األوجود عالقة طردية ما بين عدد مرات التدريب في  إلىو .٣
، وعالقة عكسية ما بين سمة مرآز التحكم الخارجي وعدد سمة مرآز التحكم الداخلي

 .سبوع والخبرةاألمرات التدريب في 
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  ٢٠٠٩، )٤(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التوصيات

  : أهداف الدراسة ونتائجها يوصي الباحثون بالتوصيات التالية في ضوء

تطوير المدرب لمجموعة من الوسائل النفسية لتنمية اتجاه الالعبين والالعبات في ضرورة  .١
آز التحكم الداخلي عن طريق تنمية سمات االرادة واالصرار وتحمل آرة القدم نحو مر

  .المسؤولية

زيادة اهتمام المدربين بالعزو السببي في حالتي الفوز والخسارة مثل التحدي والترآيز  .٢
والروح المعنوية العالية وبذل الجهد ومشاعر القلق والعمل على إدراجها ضمن برامج 

  .وقصير المدى مدىال اإلعداد النفسي بشقيه طويل

 ًات السببية للفوز والخسارة في لعبة آرة القدم تبعاعزاءاالإجراء دراسات أعمق حول  .٣
لمتغير الجنس وإلى البحث في إمكانية أن تكون ممارسة الفتاة العربية للعبة آرة القدم تشكل 

  .ضغوطًا نفسية عليها بشكل أآبر من الضغوط النفسية الواقعة على الذآور
  
  عالمراج

 عالقة القياسات الجسمية بالقياسات الحرآية عند ). "٢٠٠٤. (أبو فروه، هشام عبد الهادي
  .   عمان، األردن. الجامعة األردنية. رسالة ماجستير غير منشورة". ناشئي آرة القدم

 مرآز التحكم والدافعية وعالقتهما بمستوى األداء ). "٢٠٠٠. (البطيخي، نهاد منير عثمان
آلية التربية الرياضية . رسالة دآتوراه غير منشورة". الطاولة في األردن لدى العبي تنس

  .القاهرة، مصر. جامعة حلوان. للبنات
 دراسة العزو السببي لـ الفوز والخسارة لدى العبي آرة ). "١٩٩٦. (البياتي، علي عزي

  .دنعمان، األر. الجامعة األردنية. رسالة ماجستير غير منشورة". الطائرة في األردن
  القلق لدى الرياضيين وعالقته ببعض المتغيرات المختارة). "١٩٩٠.(التهامي، نجاح ."

. جامعة حلوان. آلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة. رسالة دآتوراه غير منشوره
  .القاهرة، مصر

 دراسة مقارنة لمرآز التحكم بين المبتدئين في السباحة ). "١٩٨٩. (توفيق، علي محمد
جامعة . آلية التربية الرياضية. رسالة دآتوراه غير منشورة". ته بالمستوى الرقميوعالق
  .المنيا، مصر. المنيا

 معتقدات الكفاية العامة واالآاديمية ). "٢٠٠٦. (الحربي، حنان بنت حمادي سليم اللهيبي
واتجاه الضبط وعالقتهما بالتحصيل الدراسي في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية 

. رسالة ماجستير غير منشورة". اديمية لدى عينة من طالب وطالبات جامعة ام القرىواالآ
  .مكه المكرمة، المملكة العربية السعودية. جامعة أم القرى. آلية التربية

 العالقة بين مرآز التحكم ومفهوم الذات الرياضية ). "١٩٩٩. (حسن، صبري جابر
آلية التربية . رسالة دآتوراه غير منشوره. "ومستوى األداء المهاري لدى ناشئي آرة اليد

  .الزقازيق، مصر. جامعة الزقازيق. الرياضية بالزقازيق
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 دراسة مقارنة لسمة مرآز التحكم بين ). "١٩٩٢. (حسين، رفاعي مصطفى مصطفى
جامعة  .١٦ – ١٥. المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية". مراآز اللعب في آرة القدم

  .١٢٤-٩٤.مصر. اإلسكندرية
 رسالة ". مرآز الضبط لدى المعاقين حرآيا). "١٩٩٨. (الخصاونه، أمان صالح حمدان

  .عمان، األردن. الجامعة األردنية. آلية التربية الرياضية. ماجستير غير منشورة
 العالقة بين مرآز الضبط ومتغيرات اخرى ذات عالقة ). "٢٠٠٧. (نظير دروزه، أفنان

مجلة الجامعة ". عليا في آلية التربية في جامعة النجاح الوطنيةلدى طلبة الدراسات ال
   . ٤٦٤-٤٤٣ .)١(، ١٥، )سلسلة الدراسات االنسانية(االسالمية، 

 دار الفكر . ٣ط. المفاهيم والتطبيقات: علم نفس الرياضة).  ٢٠٠٠. (راتب، أسامة آامل
  .القاهرة، مصر. العربي

 دراسة مقارنه بين متسابقي ).  "١٩٨٩. (ةسالم، حسن سالم وإبراهيم عبد ربه خليف
 ).٢(١الرياضة مجلة علوم وفنون ". ومتسابقات الميدان والمضمار في مرآز التحكم

  .١٦٧-١٤٥ .جامعة حلوان، القاهرة
 مرآز التحكم وعالقته بمفهوم الذات البدنية والمستوى ). "١٩٨٥. (سالم، حسن سالم

آلية التربية . رسالة دآتوراه غير منشورة". الرقمي لدى متسابقي الميدان والمضمار
  .القاهرة، مصر. جامعة القاهرة. الرياضية للبنين

 دراسة مقارنه لمرآز التحكم وبعض سمات ). "١٩٩٠. (سالم، محمود محمود محمد
رسالة ". الشخصية وحالة القلق قبل وبعد المنافسات الرياضية لدى متسابقي العاب القوى

  .القاهرة، مصر. جامعة القاهرة. ية التربية البدنية للبنينآل. دآتوراه غير منشورة
 مصادر ومستويات القلق النفسي لدى العبي والعبات ). "١٩٩٥. (سمرين، هاني جميل

، عمان. الجامعة األردنية. رسالة ماجستير غير منشورة". المنتخبات الوطنية في األردن
  .األردن

 مرآز التحكم وعالقته ). "٢٠٠٥. (ن عليشبر، محمود إبراهيم واحمد، علي عبد الرحم
مجلة ". بنتائج منتخبات آرة القدم المشارآة في بطولة الخليج للدول العربية السابعة عشره

  .٢٦٣ -٢٤٧. )٣(، ٧. العلوم التربوية والنفسية
 مرآز التحكم وعالقته ببعض المتغيرات النفسية ). "١٩٩٩. (شحاته، ابراهيم ربيع

رسالة دآتوراه غير ". ري لدى ناشئي آرة القدم بمحافظة المنياومستوى األداء المها
  .المنيا، مصر. جامعة المنيا. آلية التربية الرياضية. منشورة

 العالقة بين موقع الضبط والدافعية للتعلم واألسلوب ). "١٩٩٢. (عازم، روحي عازم محمد
الهندسي في المعرفي لدى الطلبة المتفوقين في آليات المجتمع من ذوي التخصص 

عمان، . الجامعة األردنية. آلية العلوم التربوية. رسالة ماجستير غير منشورة". األردن
  .األردن

 قياس مجاالت العزو وفقًا لنتائج المباريات لدى بعض العبي )." ١٩٩٤. (العاني، نزار
  .قبغداد، العرا. جامعة بغداد. رسالة ماجستير غير منشورة". األلعاب الفرقية والفردية
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  ٢٠٠٩، )٤(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرآز التحكم وعالقته ). "١٩٩١. (العدوي، جمال الدين علي وحبيب حبيب العدوي
مجلة ". بترتيب نتائج المنتخبات الرياضية المشترآة في بطولة القناة الدولية للكرة الطائرة

  .٨٨-٦٨.  جامعة حلوان .)٢، ١( ٣. علوم وفنون الرياضة
 مرآز التحكم واللياقة البدنية " ).٢٠٠٨. (وذيب، ميرفت عاهد .العرجان، جعفر فارس

 الدولي العلمي المؤتمر. "سنة) ١٥-١٤(المرتبطة بالصحة لدى األطفال االردنييون بعمر 
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