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  ملخص
ى  ى التعرف عل دفت الدراسة إل ه بالسمات الشخصية ضمن ھ تحكم وعالقت اد مركز ال أبع

مركز مدى ارتباط أبعاد ومقياس فرايبورج لدى العبي أندية الدرجة األولى لكرة اليد في األردن 
ً ) ٨٤(، تكونت عينه الدراسة من التحكم بالسمات الشخصية لطريقة العشوائية تم اختيارھم با العبا

ي األردن،م ى ف ة األول ة الدرج احث ن أندي تخدم الب تخدام ن واس في بإس نھج الوص اس الم مقي
ان مركز يواستب محاور، ثمانيةفقره موزعة على ) ٥٦(ج للسمات الشخصية المكون من رفرايبو

ن  ون م تحكم المك رة  )١٩(ال ىفق دين توزعت عل امجبع الل برن ن خ ات م ة البيان م معالج  ، وت
SPSS، داخلي بأن أظھرت النتائج تحكم ال د مركز ال أثرت ببع ة ت  السمات الشخصية إلفراد العين
ة،اتصفت حيث  دوء واالجتماعي ة و السمات الشخصية بالھ هوجود عالق ه  ارتباطي ة موجب طردي

ة و دوء واالجتماعي متي الھ داخلي وس تحكم ال ز ال ين مرك ة ب بية عالق متي العص ع س ية م عكس
   .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. The researchers used 
Freiburg Personality Inventory (FPI) for personality profile which 
includes (56) items divided into eight subscales. and locus control 
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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. 

  
  ومشكلة الدراسة مقدمة

تحكم د مركز ال داخلي والخارجي من المصطلحات  ) (Locus of Controlيع قيه ال بش
اعي، نفس االجتم م ال ال عل ي مج ة ف ميات ك الھام دة تس ه ع ق علي ة ويطل زو ووجھ الضبط والع

ام  )(Rotterويعتبر العالم روتر  التحكم وغيرھا من األسماء، أول من بحث في ھذا الموضوع ع
ة،  ،١٩٦٦ ات المتحدة األمريكي د خاصة في الوالي دأ بتزاي دو أثم ب من  )(Weiner رواين نويب
ل ين  أوائ وا ب ذين ربط اء ال تحكمالعلم ز ال ك مرك ى ش وده عل رت جھ ة والتحصيل وظھ ل نظري

ة الع ة أسماھا نظري ى جوھر  (The Attribution Theory)زو متكامل ا عل د فيھ والتي اعتم
 إلىالمختلفة واألحداث  قفعزو الموا :من حيث) وجھة الضبط(التحكم نظرية روتر حول مركز 

  ).٥٤، ص١٩٨٩مانع، بن (خارجية  وأخرىمسببات داخلية 

يتعلق بعزو  والذيالمجال الرياضي من المجاالت التي درست موضوع مركز التحكم  ويعد
ة  فمواق ى اللعب ائمين عل ين والق ة نظر الالعب ن وجھ ارة م وز أو الخس ىالف باب إل ل  أس وعوام

حظ، صدفة، (أو قد تكون خارجية ) الخ....، جھدھماستعداداتھمتھم، اقدر(مختلفة قد تكون داخلية 
ام در، حك ورق خ .... ، جمھ ي )ال ار الحقيق از الرياضي المعي د اإلنج ان يع ن األحي ر م ي كثي ، وف

اع أو باب ارتف ن أس ث ع ه البح ن خالل د م ذي ال ب ق، وال ب أو الفري توى الالع اض  لمس انخف
ع وتحسين المستوى  المعنيينالمستوى، فمعرفة األسباب الحقيقة للفوز أو الخسارة يساعد  في رف

  .ي قدما في تعزيز أسباب الفوزضمن خالل تخطي أسباب الخسارة والم

ة يف الالعبقدرة  إلى في المجال الرياضي مركز التحكمويشير   ،التحكم باألحداث الخارجي
ةيحدث له يحتمل أن يعتقاده بأن ما ومدى ا درات بدني ه لق  كون بناء على تصرفه أو نتيجة امتالك
اء المنافسات، ومھارية ه أثن ذا وعقلية تشعره بأنه قادر على التحكم بما يحدث ل دعى مركز  وھ ي
تحكم اء  ال م أثن دث لھ ا يح دون أن م إنھم يعتق ارجي ف تحكم الخ ين ذوي ال ا الالعب داخلي، أم ال

وذ اآلخرين يجةنتكون يالمنافسات قد  ار، ( الحظ أو الصدفة أو القدر أو نف ، )١٧، ص١٩٩٣الوت
رى ن وي ل م الم ك راھيم وس دريبي  )٦، ص١٩٨٦( إب ود الت ى المجھ د عل ذي يعتم وز ال أن الف

تعداد  ي(واالس م داخل ز تحك ظ ) مرك ى الح د عل ذي يعتم وز ال ا الف تقبلي، أم اح مس ه نج ع ل يتوق
ارات  رىواالعتب ا( األخ م خ ز تحك تقبل) رجيمرك ي المس اً ف ل نجاح ون أق ه  ،يك ع ل وال يتوق

دم تمرار أو التق د، االس ارتنز  )٣٧، ص٢٠٠٠( البطيخي وتؤك ن م الً ع ى )(Martensنق أن  إل
ا في األداء الرياضي  على الحظ الالعبين ذوي التحكم الخارجي اعتماد ه، بينم ويعزون الفشل إلي

  .والمستوى من ذوي التحكم الخارجي ذوي التحكم الداخلي أفضل في األداء الالعبين
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رى عالوي وآخرون  ين لسمات شخصية مع أن )٦٥، ص١٩٩٥(كما ي تالك الالعب ة نيام
م  ؤدي بھ ىي ي المناف إل واء ف ة س ال مختلف ةردود أفع اة العام دريب أو الحي ذه  ،سات أو الت وأن ھ

ي، ف نفس الرياض م ال منھا عل رى يتض اھيم أخ رتبط بمف ا أن ت د لھ مات ال ب مات الس ة الس تنمي
اء  ين أثن لوك مع ى س ة وال درجات متفاوت ية ب اھيم النفس ي المف ؤثر ف أنھا أن ت ن ش ية م الشخص

  .المختلفة األحداث

وتعد  ،الالعبونوتعتبر السمات الشخصية صفات متماسكة تشكل الطريقة التي يتصرف بھا 
ياألمظاھر ال من ع ف ل  ساسية للشخصية وھي ثابتة نسبيا، وأن الالعب المرتف ة يمي سمة العدواني
ة في معظم األحوال،  إلى نخفض في سمة العدواني ا أن يكون أكثر عدوانية من شخص م ا بم أم

ا االنبساط  -االنطواء سمةأن إلى  يخص باإلضافة ة لالستجابة فإنھ رد العام ى نزعة الف د عل تؤك
ر رف النظ ة بص ة أو خجول ة منفتح ب ذو ال بطريق ع الالع ثال إذا وض ف، م ن الموق مة ع س

داً  ه أح رف في د ال يع ف جدي ي موق اطية ف راد  االنبس ى األف رف عل ب التع ى األغل يحاول عل س
  .)٤٣٢، ص٢٠٠٢مورو، (ن الالعب االنطوائي عليھم على العكس م واالنفتاح

د ى  )٧٢، ص٢٠٠٢( نصارياأل ويؤك ز بأن إل ذي يتمي از  يةاالنبساطسمة الشخص ال يمت
وين الصداقات، و بالتفاؤل از والمرح وتك ذي يمت ا االنطواء ال اؤميقابلھ ذي  بالتش ا ال ة، أم والعزل
ز ب مة يتمي ه س ة وقابليت تجابة االنفعالي رعة االس از بس ابية يمت ارالعص ا  لالنھي بي، ويقابلھ العص

ذكروقليل التعرض لالستثارة والتوتر،  الھادئ الذي يمتاز باالتزان االنفعالي نقالً  )(Tierner وي
ي  ن لطف ية  نأ) ١٢٥، ص١٩٨٤(ع رادشخص رد  األف ين الف ة ب ات المتبادل ن العالق ون م تتك

رد في محيطه، وان  أداءوالمھارات في  ا الف ي يتعامل بھ ة الت األدوار، ھذه العالقة تشكل الطريق
ق  اج التفاعل داخل فري وين الشخصية، وھي نت ي تك ؤثر ف ع ت ي المجتم ون ف ي تتك رات الت الخب

   .جماعة اللعب يعيش فيه مثل العمل أو المجتمع الذي

د ة وتع ة  فعالي ز وخصائص معين ابع ممي ذ ط ي تتخ ة الت اب الجماعي دى األلع د إح رة الي ك
دول ،لمھاراتھا وخططھا المختلفة ر من ال ة ذات أوضاع : وتمتاز بشعبية كبيرة في كثي وھي لعب

ةحيث  ،سريعة التغيير وانين وقواعد اللعب ا  ،يتبادل فيھا الفريقان الكرة ضمن ق رة تتصف كم بكث
ل  ،التفاعالت المتداخلة ط ب نھم فق ا بي املون فيم م ال يتع ابھة فھ االً متش ون أعم ؤدي الالعب وفيھا ي

  .يتنافسون مع فرق أخرى بحيث تجري المنافسة تحت وطأة كثير من المواقف واألحداث

د رة الي ة ك ر من المواقف واألحداث في لعب داخل كثي د  ،ونتيجة لما سبق من خالل ت ه ق فإن
زدا ل  دي ن قب وز م ارة أو الف باب الخس ول أس اد ح تالف واالعتق يناالخ ا الالعب ث يعزوھ ، بحي

بعض  ىال ة إل ل داخلي ي( عوام م داخل ز تحك دراتھ ؛)مرك ة مكق تعداداتھ ،البدني ة مواس  ،التدريبي
ة  ،المتطورة مومھاراتھ ى عوامل خارجي ا إل م خارجي(وآخرين يعزوھ كالصدفة  ؛)مركز تحك

وع م ةللسم قد يكونأو  ،وانحياز الحكامية الملعب ضروالحظ والقدر وأ ة بن كز رالشخصية عالق
تحكم ؤثر  ،ال ذي ي ر ال وع األم ى ن ة عل اد وطبيع بااعتق ن ھلالع احثونا رأى ن، وم ة  الب أھمي

اد  إلىللتعرف  ،الخوض في ھذه الدراسة داخلي والخارجيكمرأبع ه ال تحكم ببعدي ه  ،ز ال وعالقت
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ية  مات الشخص ابالس ورج لضمن مقي ةدى س فرايب ة الدرج ي أندي ى ل العب د األول رة الي ي ك ف
  .األردن

  
  أھمية الدراسة

  أھمية الدراسة الحالية في كونھا تكمن

د  يبھا العب ويعز والسبب الذيتلقي الضوء على الطريقة واالعتقاد  − رة الي وز ألك سباب الف
  .والخسارة

دربين م ،قع من الالعبينالمتو السلوكتوجه القائمين على عملية التدريب بأنماط  − دفع الم ا ي م
 .إدراج التدريب النفسي في برامجھم التدريبية إلى

 .البحوث ھذهوالتي تقل فيه مثل  ،الرياضية بحثاً جديداً في حقل التربية تضيف −

ا  − ائمين عليھ تسھم ولو بجزء في تطوير وتنمية لعبة كرة اليد األردنية من خالل لفت نظر الق
 .سة لھذه اللعبةبأھمية موضوع الدرا

  
  أھداف الدراسة

  ھدفت الدراسة إلى

  .لالعبي كرة اليد في أندية الدرجة األولى في األردن مركز التحكم أبعاد إلىالتعرف  .١

 .الشخصية لالعبي كرة اليد في أندية الدرجة األولى في األردن السمات إلىالتعرف  .٢

ين االرتباطية  العالقة إلىالتعرف  .٣ اد ب تحكم وأبع اس السمات الشخصية مركز ال ضمن مقي
  .فرايبورج لالعبي أندية الدرجة األولى بكرة اليد األردنية

  
  الدراسة تساؤالت

  لى اإلجابة عن التساؤالت التاليةسعت الدراسة إ

  .كرة اليد في األردنأندية الدرجة األولى لالعبي دى لالتحكم  مركز أبعادما  .١

ة الدرجة ما السمات الشخصية  .٢ ي أندي اس لدى العب د في األردن ضمن مقي رة الي ى لك األول
 .فرايبورج

ورج أبعاد رتباطية بين العالقة اإل ما .٣ اس فرايب تحكم والسمات الشخصية ضمن مقي مركز ال
  .في األردنكرة اليد لالعبي أندية الدرجة األولى دى ل
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  مصطلحات الدراسة
احثو ا اشتملت الدراسة الحالية على عدد من المصطلحات التي يشعر الب ن بضرورة تعريفھ

  :وتحديدھا وفقاً للسياق الذي ستستعمل فيه وذلك على النحو اآلتي

ي تحدث: مركز التحكم وز أو الخسارة الت  اعتقادات العب كرة اليد عن عوامل وأسباب الف
 ومركز التحكم الخارجي مركز التحكم الداخلي، :قسمين إلىوتنقسم  ،المنافساتو التدريب في لھم

 .)يتعريف إجرائ(

ه من : التحكم الداخلي مركز ا يحدث ل د بم رة الي ا العب ك ادات وأسباب يعزو بھ ھي اعتق
و  ات ھ دريب والمنافس رة الت ي فت ارة ف وز أو خس ه البدف ة قدرات دريبي ،ةنينتيج تعداده الت  ،واس

ورة ه المتط ه المتواصل ،ومھارت ه ؛وكفاح ة لتحكم ه نتيج دث ل ا يح ل م ا أي أن ك ف ( بھ تعري
 .)إجرائي

د وأسباب يعزو بھا ھي اعتقادات : ركز التحكم الخارجيم رة الي ه من بالعب ك ا يحدث ل م
ي  ارة ف وز أو خس رة ف ة فت و نتيج دريب والمنافسات ھ يطرته ظروفالت ة عن س وذ : خارج كنف

ه ال  العواملالجمھور وغيرھا من  ،القدر، الحكم ،، الحظ، الصدفةاآلخرين التي يراھا الالعب بأن
  .)تعريف إجرائي(ھا يملك القدرة في التحكم ب، وال وخارجة عن إرادتھا عالقة له بھا

ورج  اس فرايب ة  : للسمات الشخصيةمقي ا الخصائص والصفاتمجموع م بھ ي يتس ، والت
، وتميزه عن غيره، وقد تكون فطرية أو مكتسبة، وتظھر من خالل تفاعله )العب كرة اليد(الفرد 

ف، والمشكالت أثن ة، والمواق ع البيئ اتم دريب والمنافس دو اء الت ماتھ أع ن  ذه الس ة م مجموع
ارنبرج"أمثال  علماء النفس في جامعة فرايبورج األلمانية ر " "وھربرت سيلج" "جوكن ف وراين

ام  "ھامل م ق ل"ث ة بتصميم صورة مصغرة  "دي ا الغربي ة جيسن بألماني نفس بجامع م ال تاذ عل اس
ارة) ٥٦(للمقياس تتضمن ثمانية أبعاد وتشمل  د حسن عالويعب ة محم  ، وأعد صورتھا للعربي

  .)٢٠٠٢احمد، ( )٩٣، ص١٩٩٣الطالب والويس، (

ز  :العصبية ي يتمي مات الت ا ھي إحدى الس ببھ ة باضطرابات الالع ق ،روتوت ،عام  ،وقل
  .)٢٠٠٢احمد، ) (٩٣، ص١٩٩٣الطالب والويس، ( وعدم تركيز

ا  :العدوانية ز بھ ي يتمي وترالعب الھي إحدى السمات الشخصية الت  واالنزعاج، ،بشدة الت
  .)٢٠٠٢احمد، ) (٩٣، ص١٩٩٣الطالب والويس، ( والحساسية ،والغضب ،وعدم الصبر

ف دى الس :الك ي إح ا مھ ز بھ ي يتمي ية الت ب ات الشخص ل الالع ى التفاع درة عل دم الق بع
رين ع اآلخ ل م ل ،والتعام فون بالخج اك ،ويتص ويس، ( .واالرتب ب وال ) ٩٤، ص١٩٩٣الطال

 .)٢٠٠٢ احمد،(

النفسالالعب ھي إحدى السمات الشخصية التي يتميز بھا  :الھدوء اك ،الثقة ب  ،وعدم االرتب
ار تيت األفك اؤل، ،أو تش م والتف ف و ،والحل ي المواق رف ف ن التص كالت وحس ب (المش الطال

 .)٢٠٠٢احمد، ) (٩٤، ص١٩٩٣والويس، 
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ى التفاعل مع ب العبالھا ھي إحدى السمات الشخصية الذي يتميز ب :االجتماعية درة عل الق
اط  ة والنش المرح والحيوي زون ب داقات، ويتمي وين الص نھم، وتك رب م ة التق رين ومحاول اآلخ

  ).٢٠٠٢احمد، ) (٩٤، ص١٩٩٣الطالب والويس، ( وسرعة البديھة

اب دى الس :االكتئ ي إح ا مھ ز بھ ي يتمي ية الت بالات الشخص ي الع ذب المزاج  ،بالتذب
اؤماو عور ،لتش ة،بالتعا والش ا س دم الرض ذنب ،وع اس بال ويس، ( واإلحس ب وال ، ١٩٩٣الطال

 .)٢٠٠٢احمد، ) (٩٣ص

وة الشخصية العبالالشخصية التي يتميز بھا  السماتھي إحدى  :السيطرة ة  ،بق وعدم الثق
اآلخرين ل ،ب ل للس ر ،ةطوالمي ى اآلخرين ضوف ه عل ه واتجاھات ويس، ( آرائ ، ١٩٩٣الطالب وال

  .)٢٠٠٢احمد، ) (٩٤ص

ى عشرة أن :كرة اليدل رجة األولىدة الأندي ة دھي تلك الفرق التي تلعب كرة اليد ضمن أعل ي
دوري ي ال ة ف نيف للدرج ى تص و أعل ي األردن وھ ي ف ة وھ ين،  :أندي لط، الحس ي، الس األھل

  .)تعريف إجرائي( كفرسوم، عمان، العربي، أم جوزه، صالح الدين
  

  الدراسة مجاالت
  :ة في اآلتيتمثلت مجاالت الدراسة الحالي

  كرة اليد ألندية الدرجة األولى في األردن  العبي :المجال البشري

ى مقرات :المجال المكاني ات  ،أندية الدرجة األول ا المباري ام عليھ ي تق ذلك المالعب الت وك
  .، وأماكن تواجد الالعبينوالتدريبات

ام موسم أجريت الدراسة في ال :المجال الزماني ى ٢٠١٠الرياضي للع ين م عل ة الالعب عين
  .شھر أيار وحزيرانكل من  ضمنم  ٨/٦/٢٠١٠إلى  ٨/٥/٢٠١٠في الفترة الزمنية 

  
  الدراسات السابقة

  :من خالل مسح الدراسات السابقة فقد توصل الباحثون إلى العديد منھا حيث

أثير كل  (Stuart j & Kenneth, 1988)قام كل من  ى ت ى التعرف عل بدراسة ھدفت إل
نس  من قلق السمة، ة ت وز والخسارة في لعب وإدراك أھمية الفوز على الغزو السببي في حالتي الف

ة شملت  ة عمدي ى عين نھج الوصفي عل ان الم د ) ٥٣(الطاولة، واستخدم الباحث ة، وق اً وطالب طالب
لس  ببي رس زو الس اس الع تخدما مقي دى  (Russell,s)اس تحكم وم ز ال ثالث مرك اد ال ذو األبع

ى : وكان من أھم نتائج الدراسة ھواالستقرار والسيطرة،  ق المنافسة عل عدم وجود تأثير لسمة قل
داخلي،  تحكم ال ن أصحاب ال م م ائزين ھ ين الف ة، وأن الالعب نس الطاول ي ت ببي لالعب زو الس الع

   .وأكثر تحمالً للمسؤولية من الالعبين الخاسرين
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رى ا أج انع  بينم ن م دفت ) ١٩٨٩(ب ة ھ رف دراس ز الللتع ة مرك ى وجھ ف إل تحكم لمواق
ذه الدراسة من  ة ھ د تكونت عين رى ) ٤٨٢(النجاح والفشل، وق ة أم الق ة في جامع طالب وطالب

عودية يطة الس وائية البس ة العش ت أداة سحبت بالطريق نھج الوصفي، وكان تخدم الباحث الم ، واس
ة يعزون موا ة الجامع ع طلب ى أن جمي ائج إل د أظھرت النت ببي، وق قف الدراسة مقياس العزو الس

ة  روق ذات دالل ه ال يوجد ف ة، وأن النجاح والفشل إلى مسببات داخلية أكثر من المسببات الخارجي
ة  ود المسؤولية التحصيلية داخلي عودية، ووج ية الس ن الجنس ات م ين الطالب والطالب إحصائية ب

  .للطالب السعوديين، وخارجية للطالب الوافدين من غير العرب

ار  ائرة دراسة ھ) ١٩٩٣(وأجرى الوت رة الط ي ك دى العب تحكم ل اد مركز ال ى إيج دفت إل
ة  ى عين نھج الوصفي عل ا عشوائية وعالقتھا بمستوى األداء المھاري واستخدم الباحث الم قوامھ

ت، ) ٥٨( رية، تكري رة، المستنص داد، البص ل، بغ ات الموص ات جامع ون منتخب اً يمثل العب
اس  و(التكنولوجية، وقد استخدم الباحث مقي اوبكي دي ار ) كث ذلك اختب دل، وك تحكم المع لمركز ال

اد األمريكي  ة االتح تخدام بطاري ائرة باس رة الط ي الك اري ف ة األداء المھ ة البدني للصحة والتربي
اط  ،والترويح وكان من أھم النتائج بروز مركز التحكم الداخلي لالعبي كرة الطائرة ووجود ارتب

  .المھاريمعنوي بين مركز التحكم الداخلي ومستوى األداء 

ة  (Santamarie & Furst, 1994)وقام كل من  ى مقارن تحكمبدراسة ھدفت إل  مركز ال
ين  )العزو السببي( تحكم ب بين عدائي المسافات الطويلة األكثر فوزاً واألقل فوزاً، وكذلك مركز ال

ت  ة بلغ ة عمدي ى عين في عل نھج الوص ان الم تخدم الباحث اث، واس ذكور واإلن داءاً ) ٣٨(ال ع
تھما، للمس رض دراس ق غ دين لتحقي ببي ذو البع زو الس اس الع تخدمان مقي ة، مس افات الطويل

وزاً  ل ف وزاً واألق ر ف وأسفرت أھم النتائج إلى وجود فورق ذات داللة إحصائية بين العدائين األكث
ا ال توجد  وزاً، بينم ر ف دائين األكث ي للع ان العزو داخل وز والخسارة حيث ك في عزو أسباب الف

ورق ذا ذكور ف ين ال ر الجنس ب اً لمتغي ة تبع ة الدراس راد عين تجابات أف ي اس ة إحصائية ف ت دالل
  .واإلناث

تحكم ) ١٩٩٤(بينما أجرى الرفاعي  ة لسمة مركز ال ى مقارن دراسة ھدفت إلى التعرف عل
ة  ى عين نھج الوصفي عل دم، واستخدم الباحث الم رة الق ة بين مراكز اللعب في ك عشوائية طبقي

الم ال) ١٢٥(بلغت  اس س عباً ألندية الدرجة الممتازة واألولى في لعبة كرة القدم، وتم استخدام مقي
زون  ز يتمي ع المراك ين ولجمي ع الالعب ى أن جمي ائج إل فرت النت تحكم للرياضيين، وأس ز ال لمرك
و  م العب دفاع ث و ال م العب بالتحكم الداخلي، ويبرز بصورة واضحة لدى العبي حراسة المرمى ث

  .  عبو الھجومالوسط ثم ال

ام ريحان  ة ال) ١٩٩٥(وق ى طبيع ى التعرف عل دفت إل تحكم بدراسة ھ ز ال ين مرك ة ب عالق
وق الخارجي و ار ف دى المصارعين الكب ات األوزان ل ين فئ روق ب ى الف إدراك القوة المبذولة وعل

ة على سنة، واشتملت ) ١٩( تحكم ) ٩٩(عشوائية بلغت عين اس مركز ال مصارعاً مستخدماً مقي
ة لمح ود عالق ى وج ائج إل فرت النت ة، وأس وة المبذول ار إدراك الق دين، واختب د الشحات ذو البع م
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ذلك عدم وجود  ة، وك سالبة ذات داللة إحصائية بين مركز التحكم الخارجي وإدراك القوة المبذول
  .فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير فئات الوزن

رون  الوي وآخ ام ع ا ق دفت ) ١٩٩٥(كم ة ھ ه بدارس تحكم وعالقت ز ال ة مرك ى معرف إل
ة  ى عين ذه الدراسة عل د أجريت ھ لة، وق رة الس ا بك ي المستويات العلي بالسمات الشخصية لالعب

العب يمثلون المراتب األولى في دوري القطر العراقي ) ٤٠(اختيرت بالطريقة العمدية، شملت 
قوة الجوية، وفيھا استخدم الباحث أندية الموصل، الشرطة، التأميم، ال: ألندية الدرجة األولى وھي

ائج : أداتان ھما ورج للسمات الشخصية، وخرجت نت اس فرايب مقياس مركز التحكم، واآلخر مقي
ز  ن ذوي مرك انوا م ي ك ي القطر العراق لة ف رة الس ا بك تويات العلي ي المس ى أن العب ة إل الدراس

تحكم وسمتي  ين مركز ال اط عكسي ب اك ارتب داخلي، وأن ھن ا التحكم ال دوان والعصبية، بينم الع
  .ھناك ارتباط طردي بين مركز التحكم وسمة الھدوء

اونه  ا خص تحكم ) ١٩٩٨(أم ز ال ة مرك ى معرف دفت إل ة ھ ام بدارس د ق بط(فق دى ) الض ل
رات الجنس اً لمتغي روق تبع ة الف اث( المعاقين حركياً في األلعاب الرياضية، ومعرف ور، إن ، )ذك

وىطاولة، سلة، ألع(ونوع اللعبة  ة )اب ق ى عين نھج الوصفي عل عشوائية ، واستخدم الباحث الم
كرة الطاولة، وكرة السلة، وألعاب القوى، : العباً معاقاً حركياً، يمثلون ألعاب) ١٣١(بلغت طبقية 

اً  اقين حركي ى أن المع ائج إل واستخدم مقياس مركز التحكم لتحقيق ھدف دراسته، وقد أسفرت النت
ذلك ي، وك م داخل م ذو تحك ين  ھ ة إحصائية ب روق ذات دالل ود ف دم وج ة ع ذه الدراس دت ھ أوج

  .استجابات أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغيرات الجنس، ونوع اللعبة

ي  ت البطيخ داخلي ) ٢٠٠٠(وقام ه ال تحكم ببعدي ز ال ة مرك ى معرف دفت إل ة ھ بدارس
ألردن، واستخدمت والخارجي والدافعية، ومدى عالقتھما بمستوى أداء العبي تنس الطاولة في ا

درجتي  ة ل نس الطاول الباحثة المنھج الوصفي على عينة اختيرت بالطريقة العمدية لجميع العبي ت
م  ة، بموس ى والثاني بة  ١٩٩٨/١٩٩٩األول رون %) ٧٢(بنس ع وعش ع ) ٢٤(ألرب اً، ولجم نادي

د  تحكم للرياضيين، وق دل لمركز ال الم المع اس س ة مقي ات الدراسة استخدمت الباحث أسفرت بيان
ة في  ى والدرجة الثاني ي الدرجة األول النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين العب
اً  ائية تبع ة إحص روق ذات دالل ود ف دم وج ذلك ع ارجي، وك داخلي والخ تحكم ال ز ال ة مرك وجھ
ة إحصائية  روق ذات دالل لمتغير الجنس في الدرجة األولى لمقياس مركز التحكم، بينما ظھرت ف
ا أوجدت  ذه الدرجة، كم للجنسين في الدرجة الثانية، حيث اإلناث يملكون التحكم الخارجي في ھ
داخلي ومستوى  تحكم ال ين مركز ال الدراسة عالقة ارتباطيه طردية معنوية ذات داللة إحصائية ب

  .األداء

د  ت أحم ات ) ٢٠٠٢(وقام ية لالعب مات الشخص ة الس ى مقارن دفت إل ة ھ إجراء دراس ب
ت ة الجمناس ى عين ات عل د العالق في وتحدي نھج الوص ة الم تخدم الباحث اعي، واس ي واإليق ك الفن

ة بلغت  ة العمدي رت بالطريق ين ) ١٤(اختي ة، توزعت ب ي و) ٦(العب تك فن ات جمناس ) ٨(العب
ورج للسمات الشخصية، وأسفرت  اس فرايب ة مقي تخدمت الباحث اعي، واس ات جمناستك إيق العب

ع ى أن جمي ائج الدراسة إل ي  نت ة ف ي سمة االكتئابي ا ف ان أعالھ رة ك السمات ظھرت بدرجة كبي
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ي الجمناستك اإليقاعي ، حيث ظھرت درجات سمات العصبية وسمة الھدوء في الجمناستك الفن
اعي،  تك اإليق ن الجمناس ى م ي أعل تك الفن ي الجمناس ة ف دوء واالجتماعي يطرة والكف والھ والس

تثارة ة واالس ة والعدواني مات االكتئابي ن  وس ى م درجات أعل رت ب اعي ظھ تك االيق ي الجمناس ف
  . الجمناستك الفني

ريم  رى ك ي ) ٢٠٠٧(وأج ين العب ية ب مات الشخص ة بعض الس ى مقارن دفت إل ة ھ دراس
نھج )سلة، طائرة، يد، قدم(المستويات الرياضية العالية في األلعاب الفرقية  ، واستخدم الباحث الم

ة بلغت  ى عين اً اخ) ٢٩(الوصفي عل ة، واالعب ة العمدي رت بالطريق ورج تي اس فرايب تخدم مقي س
لة، للشخصية، و رة الس ي ك دى العب دوء ل روز سمتي العصبية والھ ى ب أسفرت نتائج الدراسة إل

بينما برزت سمتي العدوانية واالكتئابية لدى العبي كرة اليد، وسمتي القابلية لالستثارة والسيطرة 
  .سمة االجتماعية ظھرت لدى العبي كرة القدمظھرت بشكل واضح لدى العبي كرة القدم، و

اس  ام عب ئي ) ٢٠٠٨(وق د ناش ية عن مات الشخص ة الس ى مقارن دفت إل ة ھ إجراء دراس ب
نھج الوصفي  ل، واستخدم الباحث الم ة في محافظة باب منتخبات بعض األلعاب الرياضية الفردي

شة الطائرة والجمناستك ناشئ في العاب الري) ٣٣(بلغت عشوائية بتحديد العالقات، على عينة 
مات  دل للس ورج المع اس فرايب تخدم الباحث مقي كواش، واس نس األرضي واإلس ة والت والمالكم
تثارة  ة لالس ة والقابلي الشخصية، وأسفرت النتائج إلى أن ناشئ المالكمة يتميز بالعصبية والعدواني

الكف، والسيطرة، وناشئ الجمناستك يتميز بسمة الھدوء واالجتماعية، وناشئ ا ز ب السكواش يتمي
  . بينما لم يتميز كل من ناشئي التنس األرضي والريشة الطائرة عن غيره في السمات

ة أسلوب العزو الرياضي ) ٢٠١٠(وأجرى السعيد وعادل  ة عالق ى معرف دراسة ھدفت إل
ة  ى عين ة، وأجريت عل ي بعض األنشطة الرياضية الجماعي ذات لالعب دير ال عشوائية بأنماط تق

د(العباً ) ٧٥(بلغت  طبقية رة الي اس أسلوب )كرة قدم، الكرة الطائرة، ك ان مقي ، واستخدم الباحث
رة  ي أنشطة ك العزو الرياضي ومقياس أنماط تقدير الذات، وأسفرت النتائج إلى أن درجات العب
ر  زو غي ى الع ائرة إل رة الط ي ك ه العب ين يتج ي ح اؤمي، ف زو التش و الع ه نح د تتج دم والي الق

  .  كأسباب خارجية مدركة لنتائج السلوك أو األداء الرياضي التشاؤمي
  

  التعليق على الدراسات السابقة
  يلن من خالل الدراسات السابقة ما يوالحظ الباحث

ة الضبط كدراسة  :المفھوم وم وجھ ن (تعدد المفاھيم لمركز التحكم فمنھم من استخدم مفھ ب
انع، ة ) ١٩٨٩ م يلية كدراس ؤولية التحص انع،ب(أو المس اً، )١٩٨٩ ن م ببي  أيض زو الس أو الع

اد مركز ) (Stuart j & Kenneth, 1988كدراسة  وم أبع وفي الدراسة الحالية تم استخدام مفھ
ع دراسة  ابه م تحكم ليتش ار، (ودراسة ) ١٩٩٨نة، الخصاو(ودراسة ) ٢٠٠٠البطيخي، (ال الوت

١٩٩٣(.  
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ضوع الدراسة، حيث ھدفت بعضھا تنوعت أھداف الدراسات السابقة المتعلقة بمو :األھداف
ببي، كدارسة  (Stnart & Kenneth, 1988): إلى معرفة أثر بعض المتغيرات على العزو الس

انع : ووجھة مركز التحكم لمواقف النجاح والفشل، كدراسة تحكم ) ١٩٨٩(بن م ة مركز ال وعالق
ار  اري كدراسة الوت ى مستوى األداء المھ ى بعض )١٩٩٣(ببعديه الداخلي والخارجي عل ، وعل

رون  الوي وأخ ة ع ية كدراس مات الشخص ي )١٩٩٧(الس ان )٢٠٠٠(، والبطيخ ھا ك ، وبعض
ة الخصاونة  اً كدراس اقين حركي ق بالمع ا ). ١٩٩٨(متعل ات فيم ن الدراس ر م دفت كثي ذلك ھ وك

مات الشخصية  ق بالس ىيتعل اب  إل ين الرياضيين لمختلف األلع دى الالعب ذه السمات ل ة ھ معرف
د ذلك تحدي د  وك ة أحم ات كدراس ريم ) ٢٠٠٢(المقارن ة ك اس ) ٢٠٠٧(ودراس ة عب ودراس

)٢٠٠٨.(  

نھج د  :الم نھج الوصفي بالصورة المسحية وتحدي ى الم ابقة عل ع الدراسات الس اتفقت جمي
  ).٢٠٠٨(ودراسة عباس ) ٢٠٠٧(المقارنات كدراسة كريم 

ة ھا :العين ت بعض ث كان ة، حي ار العين ابقة باختي ات الس ات  تنوعت الدراس ين منتخب العب
ي  ة البطيخ ات كدراس ة والجامع الوي ) ٢٠٠٠(لألندي ار ) ١٩٩٥(وع ة )١٩٩٣(والوت  ودراس
(Santamarie & Furst, 1994) انع  اتجامع ةبوطل ن م ة ب ة ـودراس) ١٩٨٩(كدارس

(Stuart j & Kenneth, 1988)   ة واأللعاب ات الحركي ين من ذوي اإلعاق ة والعب الجماعي
ريم ) ١٩٩٨(خصاونة والفردية كدراسة  اس ) ٢٠٠٧(ودراسة ك ودراسة ) ٢٠٠٨(ودراسة عب

  ).١٩٩٥(ودراسة عالوي ) ٢٠٠٢(أحمد 

ات ع البيان تبان :أدوات جم تخدام أداة االس ي اس ابقة ف ات الس ع الدراس ابھت جمي ع  ةتش لجم
ار  ة الوت دا دراس ات، ع ابھت ) ١٩٩٣(البيان ته وتش ة لدراس ار مھاري ة اختب ذي أضاف بطاري ال

ريم غال ودراسة ) ٢٠٠٧(بية مقاييس السمات الشخصية في استخدام مقياس فرايبورج كدراسة ك
  .)١٩٩٥( ودراسة عالوي وآخرون) ٢٠٠٢(ودراسة أحمد ) ٢٠٠٨(عباس 

ا أسفر بعضھا : النتائج ا، مم دافھا وعيناتھ تباينت نتائج الدراسات السابقة نتيجة اختالف أھ
ين  عن اختالف عزو مواقف النجاح والفشل، ات ب ى وجود عالق ائج إل وكذلك أسفرت بعض النت

اتھم رات دراس ار : متغي ة الوت ي )١٩٩٣(كدراس روق)٢٠٠٠(، والبطيخ د ف ھم وج  ،، وبعض
ر اتووآخ راتھم كدراس تويات متغي ين مس روق ب دوا ف م يج انع : ن ل ن م  و) ١٩٨٩(ب

(Santamarie & Furst, 1994).  
  

  الدراسةإجراءات 

  .المنھج الوصفي لمالئمته لطبيعة وأھداف الدراسة الحالية باحثونالاستخدم  :منھج الدراسة

ة ع الدراس ة  :مجتم د ضمن دوري أندي رة الي ي ك ع العب ن جمي ة م ع الدراس ون مجتم تك
  .العب) ١٤٠(ولى في األردن بواقع الدرجة األ
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ا  :عينة الدراسة ة عشوائية قوامھ ى عين ً العب) ٨٤(أجريت الدراسة عل ة  ا الدرجة من أندي
ي االردن  د ف رة الي ى لك ي (األول لط واألھل ين والس وم والحس ان وكفرس ي وعم وزه والعرب أم ج

   .من مجتمع الدراسة األصلي% ٦٠م مثلت ما نسبته ٢٠١٠للموسم الرياضي ) صالح الدينو

  أداتين للدراسة ونالباحثاستخدم  :أدوات الدراسة

 مركز التحكمإستبانة  .١
اب الباحثونقام  تبانةء تصميم وبن د ال اإلس ى رجوعبع وي إل ة  ،األدب الترب والمصادر العلمي

ة ار، ؛ ١٩٩٥؛ عالوي وآخرون، ١٩٩٨خصاونة، ؛ ٢٠٠٠البطيخي،( ذات العالق ؛ ١٩٩٣الوت
 أستاذةمن في ھذا المجال صين والمؤھلين علمياً توكذلك مراجعة المخ ،)١٩٩٣الطالب والويس، 

ة  ،ھانت العلمية من أجل تقنيثم بعد ذلك أجريت له المعامال ،الجامعات وإخراجھا بالصورة العلمي
 .الصحيحة

داخلي والخارجي، وكانت ) ١٩(من  االستبانة هھذ توقد تكون عبارة لقياس مركز التحكم ال
داً (ضمن سلم التقدير الخماسي اللفظي  اإلجابة ة ج ة، عالي ة، متوسطة، عالي داً، قليل ة ج د  )قليل وق

درجات والي ال ة  أعطيت على الت ي تكون  تحيث شمل ٥-٤-٣-٢-١التالي محورين أحدھما داخل
ارات،  ٩من  ون من  واألخرعب ير  ١٠خارجي تك ائج وتفس ى نت م عل ارات، ومن أجل الحك عب

  : استجابات أفراد عينة الدراسة فقد استخدم الباحثون المحكات التالية

  .وأعلى يدل على أن الالعب يتجه نحو بعد مركز التحكم الخارجي ٢٫٥ −

   .يدل على أن اللعب يتجه نحو بعد مركز التحكم الخارجي ٢٫٥أقل من  −

  ج للشخصيةرمقياس فرايبو  .٢
ر ى الخب اس عل ذا المقي م عرض ھ الات ذا المج اً بھ ؤھلين علمي ى  ،ء والم وا عل د أجمع وق

هممالء ة ت ذه الدراس ه  ،لھ د عرب ىوق ة ةاللغ إل الوي العربي ن ع د حس ون يو، محم استك  مقي
ارات ل سمة بسبعة عبكة سمات شخصية وتتمثل يعبارة لقياس ثمان ٥٦خصية من للش رجفرايبو

قليلة جداً، قليلة، متوسطة، (: حيث تكون اإلجابة ضمن سلم التقدير الخماسي اللفظي ،في المقياس
والي ) عالية، عالية جداً  ى الت ة عل ارات اإليجابي ) ٥-٤-٣-٢-١(وتعطي الدرجات التالية على العب

، ومن أجل الحكم على نتائج )١-٢-٣-٤-٥(ات السلبية تعطي الدرجات على التوالي وعلى العبار
  : وتفسير استجابات أفراد عينة الدراسة استخدم الباحثون المحكات التالية

  .وأعلى تدل على أن السمة الشخصية موجودة في الالعب ٢٫٥ −

   . تدل على أن السمة الشخصية ضعيفة في الالعب ٢٫٥أقل من  −

  :اآلتي )١( يوضحھا الجدول )٢٠٠٨عباس، ( :ھي المقياس ااور ھذوأن مح
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رات  :)١(جدول  ة والفق محاور مقياس فرايبورج للشخصية وعدد فقراتھا حسب الفقرات اإليجابي
  .السلبية

محاور  الرقم
عدد   الفقرات السلبية  الفقرات اإليجابية  المقياس

  الفقرات
  ٧  ٠   ٥٤ -٣٧ -٢٣ -١٨ -١٥ -٤ -٣  العصبية  ١
  ٧  ٠  ٤٩ -٤٤ -٤١ -٢٧ -٢٦ -١٠ -٧  العدوانية  ٢
  ٧  ٠  ٥٥ -٥٢ -٤٠ -٣٧ -٣٤ -٢٥ -٢١  االكتئابية  ٣
  ٧  ٠  ٥٣ -٤٦ -٣٩ -٣٦ -٣٣ -٣١ -٥  إلستثارةا  ٤
  ٧  ٥١ -٤٧ -١٤ -٢  ٤٨ -٢٨ -١٢  االجتماعية  ٥
  ٧  ٠  ٥٦ -٤٥ -٤٣ -٤٢ -٢٩ -٢٠ -١  الھدوء  ٦
  ٧  ٠  ٥٠ -٣٠ -٢٤ -٢٢ -١٦ -١١ -٩  السيطرة  ٧
  ٧  ٠  ٣٥ -٣٢ -١٩ -١٧ -١٣ -٨ -٦  الكف  ٨

  ٥٦  ٤  ٥٢  المجموع

دول  ام ) ١(يوضح ج ورج وأرق اس فرايب مات الشخصية حسب مقي ية للس اور الرئيس المح
  .العبارات لكل سمة وعددھا مصنفة حسب العبارات اإليجابية والعبارات السلبية

  
  المعامالت العلمية

دق تخدم  :الص احثوناس دق  الب وىص ال المحت ن خ رض األدام ن  )١٠(ى عل ينتل ع م
األدا الخبراء والمؤھلين، ديالتھم ووجھات نظرھم ب م وتع رات تين توبعد أخذ أرائھ اد الفق م اعتم
ى  ي حصلت عل ين% ٧٥الت اع المحكم ن إجم وق م ا ف اد  ،فم م اعتم ث ت ز  )٢٩(حي رة لمرك فق

تحكم،  ورج وال اس فرايب رات مقي ع فق اد جمي م اعتم ةواإلجاللسمات الشخصية ت دير  ب ضمن التق
  .فقرة) ٥٦(بنعم أو ال بواقع  اإلجابةاللفظي الخماسي بدل 

ات ات األدا :الثب ى ثب ي الحصول عل ة النصفية ف ة التجزئ تخدام طريق م اس ينت ن خالل  ت م
ى  ي عل ار التجريب ً العب )٢٠(تطبيق االختب ة، ا دخل ضمن الدراسة الحالي ة استطالعية ال ت  كعين

ار معامل ارتتم استخراج حيث  ين نصفي االختب ة، لباط بيرسون ب ل الفردي ة مقاب رات الزوجي لفق
اراسبيرمان بر وبعد تعديلھا بمعامل ارتباط ات االختب ة ثب ي ون وجد أن قيم ) ٠٫٨١(تساوي  الكل
ثبات يمكن  تمعامال ذهوھلمقياس فرايبورج للسمات الشخصية ) ٠٫٨٣(إلستبانة مركز التحكم و

  .اسةفي ھذه الدر مااد عليھماالعت
  

  أدوات الدراسةتطبيق إجراءات 
ى  م للحصول عل ن ث ة وم راد العين ى أف ة عل ين الدراس ع أدات م توزي ات ت ات والبيان المعلوم
  :استرجعت وفقاً لآلتي
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ة  − ي الدراس ع أدات م توزي ة ت ار العين د اختي ورج (بع اس فرايب تحكم ومقي ز ال تبانة مرك اس
احثين وبعض  إلى العبي أندية الدرجة األولى لكرة) للشخصية اليد في االردن من خالل الب

  .المساعدين بالتعاون مع بعض الالعبين واإلداريين والمدربين لألندية

ترجعت  − تبانة ) ٨٤(اس ة اس مات (زوجي ورج للس تبانة فرايب تحكم واس ز ال تبانة مرك اس
  %.٨٤أي بنسبة ) ١٠٠(من أصل ) الشخصية

رزم  − ة  اإلحصائيةتم إدخال البيانات على برنامج ال وم االجتماعي في الحاسب ) SPSS(للعل
  .اآللي مع مراعاة عكس درجات الفقرات السلبية

ً حللت البيانات وعولجت  −   .حسب كل تساؤل من تساؤالت الدراسة إحصائيا

روج  − تنتاجات والخ ى االس ول عل م الحص تھا ث ھا ومناقش م عرض ائج ث تخراج النت اس
  .بالتوصيات

  
  ت الدراسةمحددا

  :اآلتيالية على اقتصرت الدراسة الح

احثوصممه الذي أعده  ةوالخارجي ضمن االستبانالتحكم بشقيه الداخلي  مركزتحديد  −  ونالب
 .في األردنكرة اليد الدرجة األولى ل أنديةعلى عينة استطالعية من العبي 

اس  − ورج يفراالشخصية لتحديد السمات الشخصية ضمن مقي اد ھيب ة أبع العصبية، : لثماني
  .، القابلية لالستثارة، الھدوء، االجتماعية، االكتئاب، السيطرةالعدوانية، الكف

 .تعمم نتائج الدراسة الحالية على العبي أندية الدرجة األولى في لعبة كرة اليد في األردن −

 .م٢٠١٠لموسم األردني كانت نتائج الدراسة الحالية ضمن دوري كرة اليد  −
  

 تائجطرق استخراج الن
  :ة الدراسة من خالل ما يأتيلقد تمت اإلجابة عن أسئل

ق  − تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن التساؤل األول المتعل
بتحديد أبعاد مركز التحكم عند الالعبين، والتساؤل الثاني المتعلق بتحديد السمات الشخصية 

 ً  .عند الالعبين أيضا

مركز التحكم  استبانةجة الثبات النصفي لكل من لبيان در رتباط بيرسونتم استخدام معامل ا −
ة  اد العالق ق بإيج ة عن التساؤل الثالث المتعل ذلك لإلجاب ورج للشخصية، وك ومقياس فرايب

 .االرتباطية بين أبعاد مركز التحكم والسمات الشخصية
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تبانة مركز  سبيرمان براونمعامل معادلة تم استخدام  − ي لكل من اس لبيان درجة الثبات الكل
 .التحكم ومقياس فرايبورج للشخصية

  
  عرض النتائج ومناقشتھا

نصھذا لإلجابة عن  :للتساؤل األول عرض النتائج ذي ي ى التساؤل ال وع مركز " :عل ا ن م
احثونكرة اليد في األردن؟ قام الدرجة األولى لأندية العبي دى التحكم ل باستخدام المتوسطات  الب

تبانالحسابية واالنحرافات المعيارية ال تحكم  ةستجابات أفراد عينة الدراسة من خالل اس مركز ال
  :ذلك انيوضح )٣(و )٢(والجدول 

رة ل الداخلي مركز التحكم دعبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل: )٢(جدول  العبي ك
  .ألندية الدرجة األولى اليد

المتوسط   الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 ةالفقر

  ٢  ٠٫٩٠  ٤٫٠٦  التدريب المسبق للمباراة ھو سبب الفوز فيھا  ١
  ٦  ١٫١٣  ٣٫٧٣  أدائي الجيد في المباراة مرتبط بمستواي البدني  ٢

ق النتيجة   ٣ دريب يلعب دورا في تحقي د في الت بذل الجھ
  ٥  ١٫٠٥  ٣٫٧٤  االيجابية في المباراة

  ٤  ١٫٠٤  ٣٫٨٥  اةاعتقد إن قدراتي الذھنية ستساعدني في اجتياز المبار  ٤
  ٣  ١٫٠٦  ٣٫٨٩  اعتبر نفسي احد المسئولين عن نتيجة المباراة  ٥
  ٨  ١٫١٤  ٣٫٥٧  ال أتعرض لحمى البداية عن دخولي ارض الملعب  ٦
  ١  ٠٫٩٦  ٤٫٠٨  تلعب قدراتي الفنية في الحركات دورا ھاما في الفوز  ٧
  ٧  ١٫٢٣  ٣٫٦٤  اعتبر إن المثابرة تقود إلى الفوز  ٨

ذارات من استطيع لعب   ٩ ى إن المباراة دون الحصول عل
  ٩  ١٫٢١  ٣٫٥٢  الحكم

    ٠٫٣٦  ٣٫٧٩  التحكم الداخلي/محور 

  .درجات) ٥(أقصى درجة لالستجابة   *

ين من  زأ )٢(الجدول يتب تحكم  ن مرك دال ي  ذو البع دى العب ائد ل اد الس و االعتق داخلي ھ ال
، ) ٠٫٣٦±  ٣٫٧٩( رجة الكلية للمحورالدالدرجة األولى بكرة اليد في األردن، حيث بلغت  أندية
ا  ابية تراوحت كم طات الحس ا يتضح أن المتوس ين م ى  ٣٫٥٢(ب ا ) ٤٫٠٨إل ت أعالھ ث كان حي

وز" )٧(للفقرة  ا في الف ة في الحركات دورا ھام دراتي الفني  )٤٫٠٨(بمتوسط حسابي  "تلعب ق
رة )٠٫٩٦(اف معياري روانح ا للفق ان أدناھ اراة دون الحصول استطيع لعب ) "٩(، بينما ك المب

  .)١٫٢١(وانحراف معياري  )٣٫٥٢(بمتوسط حسابي " على إنذارات من الحكم
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ي : )٣(جدول  تحكم الخارجي لالعب د مركز ال ة لبع ات المعياري ابية واالنحراف المتوسطات الحس
  .كرة اليد ألندية الدرجة األولى

المتوسط   الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 رةالفق

ات   ١ ر من معوق يا في حل كثي تلعب الصدفة دورا أساس
  ٣  ١٫٢٠  ٢٫٥٠  المباراة

  ٢  ١٫٤٤  ٢٫٧٠  اعتقد إنني العبا محظوظا  ٢

واجھني في   ٣ ي ت للحظ دور في التغلب على المشاكل الت
  ٤  ١٫٤٣  ٢٫٣٩  المنافسة

ي الحظ السعيد أو   ٤ ه يجلب ل ه أو عملت شيء ما إذا رايت
  ٩  ١٫٣٣  ١٫٨٩  السيئ

اق ا  ٥ وز أو اإلخف ي الف بب ف درب س لوك الم د إن لس عتق
  ٨  ١٫٣٧  ١٫٩٢  في المباراة

  ١٠  ١٫٢٣  ١٫٨٥  اشعر دائما إن الحكم يسبب لنا الخسارة  ٦

ة   ٧ ن نتيج ؤولية ع ي المس ادي ھ ي الن ة ف ة اإلداري الھيئ
  ٧  ١٫٤١  ٢٫٢٧  المباراة

اعتبر إن الجھاز الفني للفريق ھو المسئول عن نتيجة   ٨
  ٥  ١٫٤٣  ٢٫٣٥  المباراة

  ٦  ١٫٣٨  ٢٫٣٢  يلعب الجمھور دور كبير في الفوز  ٩
  ١  ١٫٢٧  ٣٫٠٥  حضور رفاقي للمنافسات يسبب لي الفوز  ١٠

    ٠٫٦٧  ٢٫٣١  التحكم الخارجي/محور 

  .درجات) ٥(أقصى درجة لالستجابة   *

كرة العبي أندية الدرجة األولى بلالخارجي  ذو البعدأن مركز التحكم ) ٣(يتبين من الجدول 
ابية لمحور  ، ويتضح)٠٫٦٧±  ٢٫٣١(حيث بلغت اليد في األردن ضعيفا  أن المتوسطات الحس

ين  ارجي تراوحت ب تحكم الخ ى  ١٫٨٥(ال رة ) ٣٫٠٥إل ا للفق ت أعالھ ث كان حضور " )١٠(حي
اري  )٣٫٠٥(بمتوسط حسابي  ،"رفاقي للمنافسات يسبب لي الفوز ا  ،)١٫٢٧(وانحراف معي بينم

ر ا للفق ان أدناھ ارة) "٦(ة ك ا الخس بب لن م يس ا إن الحك عر دائم ابي  "اش ط حس  )١٫٨٥(بمتوس
  .)١٫٢٣(وانحراف معياري 

  
  بمركز التحكم للتساؤل األولمناقشة النتائج المتعلقة 

دول  ن الج ل م ائج ك رت نت د أظھ ة ) ٣( )٢(لق راد عين ى أن أف اؤل األول إل ة بالتس المتعلق
دالدراسة يتجھون نحو بعد مركز التحكم ال د  داخلي، أي يعتق رة الي ة ك ون للعب دراتھم الالعب أن ق ب
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وزھم أو خسارتھم  وقابليتھم المھارية والبدنية والخططية في المباريات والمنافسات يترتب على ف
  ).الخ.. قدراتھم، استعداداتھم، قابلياتھم (فأنه يعود إلى أسباب داخلية 

راد ويرى الباحث أن تراكم الخبرة لدى العبي أندية الد نھم أف رجة األولى لكرة اليد جعلت م
ائج ذو  قناعات و وز، الخسارة(اعتقادات بأن األحداث والنت ود ) الف ة تع ى عوامل داخلي تعزى إل

د مركز ) ١٩٩٥(إلى أنفسھم، وقد تشابھت ھذه النتيجة مع دراسة عالوي وآخرون  في ظھور بع
تويات العلي ي المس ى العب ت عل ي أجري داخلي والت تحكم ال ة ال ة، ودراس لة العراقي رة الس ا بك

ين ذوي تحدي ) ١٩٩٨( الخصاونه ى العب ي أجريت عل داخلي والت تحكم ال ز ال ور مرك ي ظھ ف
والتي أجريت على العبي  (Stuart j & Kenneth, 1988)حركي، وكذلك تشابھت مع دراسة 

ي أظھرت أن والت) ٢٠٠٠(بينما اختلفت ھذه النتيجة مع جزء من دراسة البطيخي . كرة الطاولة
  .العبات كرة الطاولة في الدرجة األولى في األردن يتجھن نحو بعد مركز التحكم الخارجي

اني ة عن : عرض النتائج للتساؤل الث ذا ولإلجاب ىھ ذي ينص عل ا السمات " :التساؤل ال م
ي دى لضمن مقياس فرايبورج الشخصية  ى لالعب ة الدرجة األول د في األردنأندي رة الي ام " ؟ك ق

ة الدراسة  حثونالبا راد عين ة الستجابات أف باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
  .يوضح ذلك الذي) ٤(جدول كما في 

  .ترتيب السمات الشخصية حسب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية: )٤(جدول 

المتوسط   السمات الشخصية
  الحسابي

االنحراف 
  ترتيب السمه  المعياري

  ١  ٠٫٢٨  ٤٫٣٤  ھدوء ال
  ٢  ٠٫٣٧  ٤٫٠٣  االجتماعية 
  ٣  ٠٫٤٥  ٢٫٣٩  السيطرة

  ٤  ٠٫٤٦  ٢٫٣١  القابلية لالستثارة 
  ٥  ٠٫٣٣  ٢٫٢٤  االكتئاب 

  ٦  ٠٫٦٠  ٢٫١٣  الكف 
  ٧  ٠٫٤٨  ٢٫٠١  العصبية  
  ٨   ٠٫٥٢  ١٫٩٢  العدوانية 

  .درجات) ٥(أقصى درجة لالستجابة   *

ة أن السمات الشخصي )٤( جدولاليتضح من  ى للعب ة السائدة لدى العبي أندية الدرجة األول
والي ى الت ي عل ي األردن ھ د ف رة الي اب، : ك تثارة، االكتئ يطرة، االس ة، الس دوء، االجتماعي الھ

غ دوء حيث بل ين ھي الھ  الكف، العصبية، العدوانية، بمعنى أن السمات الغالبة على ھؤالء الالعب
ا ابي عليھ ط الحس ةسو) ٠٫٢٨ ± ٤٫٣٤( المتوس ابي مة االجتماعي ط حس غ  بمتوس  ٤٫٠٣(بل

ل السمات )٠٫٣٧± ي الدرجة األو الشخصية، بينما كانت اق د العب وراً عن د ھي ظھ رة الي ى لك ل
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ا  غ المتوسط الحسابي عليھ ةسمة و )٠٫٤٨±  ٢٫٠١(سمة العصبية حيث بل ي العدواني  بلغت الت
)٠٫٥٢±  ١٫٩٢(.  
  

  للتساؤل الثانيالسمات الشخصية مناقشة النتائج المتعلقة ب
ائج الجدول  ى أن ترتيب السمات الشخصية ) ٤(لقد أظھرت نت اني إل ة بالتساؤل الث المتعلق

ورج  اس فرايب أتيضمن مقي ا ي ي األردن كم ى ف ة األول د للدرج رة الي ي ك دى العب دوء: (ل  -الھ
ة  ف  -االجتماعي تثارة  -الك اب  -االس يطرة  -االكتئ بية  -الس ة -العص ي  ، أي أن)العدواني العب

دون عن العصبية  ة، ويبتع دوء واالجتماعي الدرجة األولى في لعبة كرة اليد األردنية يتسمون بالھ
ة  ة اللعب ى طبيع ود إل د يع رة الي دى العب ك دوء ل روز سمة الھ احثون أن ب والعدوانية، ويرى الب

ى  ا أدى إل حدوث وخصائصھا وجعلت من الالعبين االستمرار بالممارسة والتدريب المستمر مم
وز أو  ى الف ود إل ليماً يق ة صحيحاً وس ة المختلف تكيف عقلي والتفكير الفوري الناجح لمواقف اللعب
ة الدراسة  راد عين دى أف ة ل ى أن ظھور سمه االجتماعي احثون إل ا يعزو الب بذل أكثر للجھد، بينم

ا جعل الس بعض مم دوء نتيجة تراكم أيام التدريب والمنافسات ومرافقة الالعبين بعضھم ال مة الھ
ة  دوء واالجتماعي مات الھ ز س ي تمي ة ف ذه النتيج ابه ھ كل واضح، وتتش ر بش ة تظھ واالجتماعي

د  رة كدراسة أحم ا بدرجة كبي ي ) ٢٠٠٢(وظھورھ ات الجمناستك الفن ى العب ي أجريت عل والت
ريم  ة ك اعي ودراس اس ) ٢٠٠٧(واإليق ة عب ائرة، ودراس رة الط ين ك ى العب ت عل ي أجري والت

  .ريت على العبي ناشئي الجمناستكي أجوالت) ٢٠٠٨(

احثون سبب  رى الب د ي رة الي ين ك ة لالعب متي العصبية والعدواني اض س ق بانخف ا يتعل وفيم
ا ة أھمھ وانين وقواعد اللعب ة ق ى مرون ود إل ذه النتيجة يع ع عدد : ظھور ھ بياً م ر نس الملعب كبي

دقيقتين، باإلضاف ذار ل ات اإلن ة العقوب ذلك غالبي ين، وك ى دخول وخروج الالعب من الالعب ة إل
تالوي  ك الف ى ذل د عل اقي األلعاب الرياضية، ويؤك ) ٢٠٠٢(الملعب بطريقة تلقائية مقارنة مع ب

االتھم  ار انفع إلى أن الالعبين الجيدين في المنافسات الرياضية القوية عندما يفقدون أعصابھم وتث
ؤثر ا ي ة، مم ة والخططي ة ويعمل عل  يفقدون كثير من مسؤولياتھم المھاري ات العقلي ى العملي عل

رق  ع الف الي م افس الع د والتن ى األداء الجي دم الوصول إل الي ع ر الصحيح، وبالت ل التفكي تعطي
ه  ة والعصبية سينشغل عن مھمت ز بالعدواني ذي يتمي ان الالعب ال ة أخرى ف األخرى، ومن ناحي

ات الرئيسية وھي اللعب النظيف من اجل الفوز إلى االنشغال بمھمات س لوكية منحرفة عن أخالقي
ذه النتيجة مع  د اختلفت ھ لوكيات، وق ذه الس ر من ھ اللعبة وما يرافق ذلك من عقاب القانون لكثي

د  ة أحم ي ) ٢٠٠٢(دراس دى العب رة ل ة كبي رت بدرج ة ظھ بية والعدواني متي العص ى أن س إل
ريم  اعي، ودراسة ك ي واإليق روز سمة ا) ٢٠٠٧(الجمناستك الفن دى والتي أظھرت ب لعصبية ل

اس  ع دراسة عب ذلك اختلفت م د، وك رة الي ة بك رة السلة والعدواني ي ك ور ) ٢٠٠٨(العب في ظھ
  .  سمتي العصبية والعدوانية لدى ناشئي المالكمة

ث اؤل الثال ائج التس ة عن : عرض نت ذا ولإلجاب ىھ نص عل ذي ي اؤل ال ة " :التس ا العالق م
ة دى شخصية ضمن مقياس فرايبورج لمركز التحكم والسمات الأبعاد االرتباطية بين  ي أندي العب
اط بيرسون الستجابات  الباحثونقام  "؟األردنفي كرة اليد الدرجة األولى ل باستخدام معامل ارتب
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داخليأبعاد أفراد عينة الدراسة بين نتائج  ائج السمات الشخصية،  والخارجي مركز التحكم ال ونت
  .يوضح ذلك )٥(والجدول 

اد بين السمات الشخصية و) Pearson Correlation(رتباط بيرسونامعامالت : )٥(جدول  أبع
  .مركز التحكيم

  التحكم الخارجي  التحكم الداخلي  السمات الشخصية
  ٠٫٠٣٤  *٠٫٤٤٦-  عدوانية
  ٠٫١٤٩-  ٠٫٢٠٣  اكتئاب
  ٠٫٠٨٨  ٠٫٢١٣  استثاره
  ٠٫١٦١  *٠٫٣٢٥  اجتماعية
  ٠٫١٦٨  *٠٫٤٥٢  ھدوء
  ٠٫٠٨٥  ٠٫١٦١  سيطرة
  ٠٫٠٧٨  ٠٫١١٣  كف

  ٠٫٠٨٦  *٠٫٤٢٥-  عصبية

  :إلى أن) ٥(من جدول  يتضح

ة  توى دالل د مس ائياً عن ة إحص ية دال ة عكس اك عالق تحكم ) ٠٫٠٥≤  α(ھن ز ال ين مرك ب
داخلي وكل من السمات الشخصية  ة، ال(ال اط ) عصبيةالعدواني امالت االرتب يم مع حيث كانت ق

 ً ائيا ة إحص البة ودال متين س ك الس ل ،لتل غ معام ث بل داخلي  حي تحكم ال ز ال ين مرك اط ب االرتب
ة  داخلي والعصبي)٠٫٤٤٦-(والعدواني تحكم ال ز ال ين مرك اط ب ل االرتب غ معام ذلك بل   ة ـ، وك

ر ،)٠٫٤٢٥-( ا ظھ ية  تكم ة عكس البة عالق تحكم س ز ال ين مرك ة إحصائياً ب ر دال ارجيغي  الخ
  ).٠٫١٤٩-(وسمة االكتئاب حيث بلغت 

 ً ائيا ة إحص ة دال ة طردي اك عالق ة  ھن توى الدالل د مس تحكم ) ٠٫٠٥≤  α(عن ز ال ين مرك ب
ة(الداخلي وكل من السمات الشخصية  دوء، االجتماعي اط ) الھ امالت االرتب يم مع حيث كانت ق

 ً داخلي ، لتلك السمتين موجبة ودالة إحصائيا تحكم ال د مركز ال ين بع اط ب غ معامل االرتب حيث بل
دوء  مة الھ داخ) ٠٫٤٥٢(وس تحكم ال ز ال ين مرك ت وب ة بلغ مة االجتماعي ا ) ٠٫٣٢٥(لي وس كم

ة وعالقة طردية  تظھر ين كل سماتموجب ة إحصائياً ب ر دال تثارةإلا(غي ) كفالسيطرة، ال، س
اط  امالت االرتب يم مع داخلي، حيث كانت ق تحكم ال والي ومركز ال ى الت ) ٠٫١٦١) (٠٫٢١٣(عل

)٠٫١١٣(.  

  بورج للشخصية للتساؤل الثالثايمركز التحكم وعالقته مع سمات فر أبعادمناقشة نتائج 
دول  ات الج رت بيان د أظھ ة ) ٥(لق ود عالق ث وج اؤل الثال ة بالتس هالمتعلق ة  ارتباطي طردي

ا كانت  ه كلم موجبة معنوية بين مركز التحكم الداخلي وسمتي الھدوء واالجتماعية، وھذا يعني أن
ت ز ال ان مرك ة ك ة عالي دوء واالجتماعي ة بالھ ية المتعلق مات الشخص ى الس ه إل الي ومتج حكم ع
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ة  الداخلي، أي أن العبي كرة اليد ألندية الدرجة األولى في األردن الذين يتميزون بالسمات الھادئ
دريبات  ي الت داث ف ف وإح ن مواق ون م ا يواجھ الي لم ي ع اد داخل م ذوي اعتق ة ھ واالجتماعي

زو ة، ويع دوء واالجتماعي ماتھم الشخصية الخاصة بالھ ة بس أن  والمنافسات ومرتبط احثون ب الب
ز  ة من تركي ذه اللعب ه ھ ز ب ا تتمي د لم رة الي ھاتين السمتين ضروريتان لالعبي الدرجة األولى بك

ال وتر وانفع تثارة من أجل األداء الصحيح دون ت وحظ من خالل نفس الجدول ، وعدم اس ا ل كم
متي العصبية والعد داخلي وس تحكم ال ز ال ين مرك البة ب ية س ه عكس ة ارتباطي ود عالق ة ، وج واني

دون عن  داخلي يبتع تحكم ال ى في األردن ذوي ال ة الدرجة األول د ألندي رة الي ي ك بمعنى أن العب
ة  ه سمتي العدواني داخلي قلت مع تحكم نحو ال سمات العدوانية والعصبية أي كلما زادت مركز ال

بيةوال بية والعدوانيعص متي العص ور س رح لظھ ذا الط دعم ھ ية ت ة العكس ة العالق ة ، وان نتيج
دوان  ال والع وتر واالنفع بدرجات قليلة لدى الالعبين، فلو كانت ھذه السمات عالية لديھم لظھر الت
ة بصورتھا الصحيحة،  ذه اللعب لديھم أثناء التدريبات والمنافسات وبالتالي عدم القدرة على أداء ھ

ين بأن ھناك عالقة طردية عك) ١٩٩٥(وقد تقارن ھذه النتيجة مع دراسة عالوي وآخرون  سية ب
  .مركز التحكم وسمتي العصبية والعدوانية

  
  االستنتاجات

  :في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتھا يستنتج الباحثون ما يلي

التحكم الداخلي بشكل واضح لدى العبي الدرجة األولى للعبة كرة اليد في بعد ظھور مركز  .١
  .األردن

ى  .٢ ة األول ي الدرج دى العب ة ل دوء واالجتماعي متي الھ روز س ي األردن ب د ف رة الي ة ك للعب
  . وتجنب سمتي العصبية والعدوانية

ى ترتيب السمات  .٣ يالشخصية لدى الالعبين عل ة،: النحو اآلت دوء واالجتماعي السيطرة،  الھ
  . القابلية لالستثارة، االكتئاب، الكف، العصبية، العدوانية

ردي  .٤ اط ط ود ارتب ائية وج ة إحص داخلي ودال تحكم ال ز ال ين مرك ن ب ل م دوء سك متي الھ
  .األردنكرة اليد في لالعبي الدرجة األولى واالجتماعية لدى 

ةدالة إحصائية وجود ارتباط عكسي  .٥ داخلي وسمتي العصبية والعدواني تحكم ال  بين مركز ال
  . األردنكرة اليد في للدى العبي الدرجة األولى 

ة إحصائية لم تظھر ارتباطات  .٦ تحكم وسمات السيطرة، الدال ين مركز ال تثارة، ب ة لالس قابلي
  . األردنكرة اليد في للدى العبي الدرجة األولى االكتئاب، الكف 
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  التوصيات

  بالتوصيات التاليةيوصي الباحثون في ضوء أھداف الدراسة ونتائجھا 

دريبات  .١ الل الت ن خ ين م دى الالعب داخل ل ى ال تحكم إل ز ال اه مرك وير اتج ى تط ل عل العم
  . لالعبين النفسية واالجتماعية ةوالندوات والمحاضرات التثقيفي

  . االھتمام بتطوير السمات الشخصية لدى الالعبين من خالل البرامج الخاصة بذلك .٢

هالقيام بدراسات وبحوث أخرى متشابھة تتعلق بمركز التحكم وعالق .٣ رات  ت مع بعض المتغي
  . الدافعية وغيرھا من المتغيرات االنجاز أواألخرى، كاألداء أو 

ه مع بعض دراساإجراء  .٤ تحكم وعالقت ق بمركز ال ابھة تتعل  األلعابت وبحوث أخرى متش
  .الفردية والجماعية األخرى وكذلك للمدربين

  

  العربية واألجنبية المراجــــع

ات الجمناستك "). ٢٠٠٢( .زھرة شھاب ،احمد − دى العب دراسة مقارنة السمات الشخصية ل
  .بغداد .)٢(١١ .مجلة التربية الرياضية ."الفني وااليقاعي

ي " .)٢٠٠٠( .نھاد ،البطيخي − دى العب ا بمستوى األداء ل ة وعالقتھم تحكم والدافعي مركز ال
ي األردن ة ف نس  الطاول وراه ."ت ة دكت اھرة .أطروح ات بالق ية للبن ة الرياض ة التربي  .كلي

  .مصر

اري − د ،األنص در محم ية). ٢٠٠٢( .ب اييس الشخص ي مق ع ف ع ( المرج ى المجتم ين عل تقن
  .القاھرة .دار الكتاب الحديث). الكويتي

انع − ن م عيد ،ب ة" .)١٩٨٩( .س ات الجامع الب وطالب دى ط يلية ل ؤولية التحص  المس
  . ٨٩-٥١ .)١(١٢. مجلة كلية التربية بالمنصورة ."المنصورةب

ين مراكز اللعب "). ١٩٩٤( .مصطفىحسين ، رفاعي − تحكم ب دراسة مقارنة لسمة مركز ال
دم رة الق ي ك يموسوعة بحوث ال ."ف الوطن العرب ة الرياضية ب اھج .تربي ان .دار المن  .عم

٢٠٠١   

ان ،الخصاونة − ً " .)١٩٩٨( .أم ا اقين حركي دى المع ر  ."مركز الضبط ل تير غي الة ماجس رس
  . ألردنا .الجامعة األردنية .كلية التربية الرياضية  .منشورة
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ةخلي − راھيم ،ف المو .اب الم ،س دافع" ).١٩٨٦( .س ه بال تحكم و عالقت كسمة واالنجاز  مركز ال
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