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 :الملخص
متيزت البحوث احلديثة بإجياد عالقات بني اجلوانب البدنية واألداء املهاري وكذلك بني اجلوانب التعليمية           

ذه ختص العمليات العقلية واألداء املهاري وكذلك اجلوانب النفسية والسلوك احلركي وكل هذا يراد منه بإجياد من ه
العالقات منفذ لتطوير وتنمية لصفة ما أو قدرة حركية والغرض حتسني االدراكات احلسية أو الصفات البدنية أو املهارية 
ويكون تأثري اجلانب النفسي يف األلعاب الفرقية واليت حتتاج إىل تركيز عايل وكذلك إجياد حلول صحيحة معتمدا يف 

أثري كبري على الرياضي ، وكما إن للجانب النفسي اثر واضح وعالقته باألداء ذلك على قدراته الفردية اليت تكون ذات ت
املهاري ومن هنا جاءت أمهية البحث ولكون الباحثان من ذوي االختصاص يف جمال لعبة كرة اليد وخبربهتما املتواضعة 

 .معرفة العالقة بني مركز السيطرة واملهارات األساسية بكرة اليد ارادا

من مشكلة البحث اليت  تتمحور يف أن لعبة كرة اليد حتتاج إىل قدرة على التحكم اجليد يف األداء احلركي وهنا تك     
واملهاري وإظهار القدرات اليت ميتلكها الالعب بصورة صحيحة وجيدة معتمدا يف ذلك على قدراته الذاتية ومن مث 

حث هو التعرف على عالقة االرتباط بني مركز التعرف على اجتاه هذا التحكم خارجي أو داخلي.  وقد هد ف الب
السيطرة وأداء بعض املهارات األساسية بكرة اليد. أما فرض البحث هو وجود عالقة ارتباطيه اجيابية دالة إحصائيا بني 
مركز السيطرة وأداء بعض املهارات األساسية بكرة اليد. ومت إجراء البحث على عينة من العيب منتخب دياىل للعام 

الرياضة /جامعة دياىل، ومت يف القاعة الداخلية لكرة اليد يف كلية الرتبية البدنية وعلوم  2015 – 2014دراسي ال
دراسة مركز التحكم  هي التوصياتوكانت أهم  (spss) استخراج البيانات بعد املعاجلات اإلحصائية من خالل برنامج

اليد. وتعميم البحث ونتائجه على مدريب املنتخبات الوطنية  وعالقته مبتغريات أخرى ملختلف الفئات العمرية يف كرة
االهتمام باختبارات مركز التحكم قبل البدء بالتدريب ويفضل اختبار  وكذلكوحىت الدرجة األوىل يف لعبة كرة اليد. 
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 القياس  وأصحاب التحكم الداخلي وكذلك تدريب الناشئني والشباب ممن لديهم اجتاه خارجي حنو الداخلي. 
بناء مقياس ملركز  واخريابدراسات مقارنة بني الالعبني والالعبات حول مركز السيطرة وعالقته مبستوى األداء املهاري. 

  السيطرة خاص بالعيب كرة اليد.

 اليد بكرة والطبطبة املناولة مهاريت ، السيطرة مركز :المفتاحية الكلمات
ABSTRACT 
Characterized recent research finding relationships between the physical 
aspects and performance skills as well as between the educational aspects 
concerning the mental processes and performance skills as well as 
psychological aspects and behavior locomotor All this is intended to finding 
out these relations outlet for the development of the recipe or mobility 
ability and purpose to improve the sensory perceptions, physical and skill 
attributes and be the effect of the psychological aspect in the difference 
games, which require a high concentration as well as find correct solutions 
relying on individual abilities that are of great impact on the sport, and also 
the aspect of psychological impact is clear and its relationship to 
performance skills, hence the importance of research and the fact that 
researchers from specialists in the field game Handball their experience and 
knowledge of a voluntary modest relationship between the control center 
and basic skills hand reel. 
     The research problem is centered in that the game of handball need a 
good ability to control and motor skill performance and demonstrate the 
capabilities possessed by the player are true and good, relying on their 
capabilities and then to identify the direction of the external or internal 
control. While the goal of the research is to identify the correlation 
between the control center and perform some basic skills hand reel. The 
imposition of search is having a positive correlation statistically significant 
between the control center and perform some basic skills hand reel. Has 
been conducting research on a sample of the squad Diyala for the academic 
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year 2014 - 2015 in the inner hall handball in the Faculty of Physical 
Education and Sport Sciences / University of Diyala, data were extracted 
after statistical treatments through a program (spss) was the most important 
conclusions to him is 
- The existence of a relationship between the control center and perform 
some basic skills Hand reel with the direction of the internal control center 
and a high proportion. 
- The ability of handball players to reach the internal control and score 
goals and win double effort from the outside to control the owners of the 
owners. 
 Keywords: The control center, my skills and handling clapotement hand 
reel. 
 

 المقدمة .1
 العمليات ختص التعليمية اجلوانب بني وكذلك املهاري واألداء البدنية اجلوانب بني قاتعال بإجياد احلديثة البحوث متيزت   

 لتطوير منفذ العالقات هذه من بإجياد منه يراد هذا وكل احلركي والسلوك النفسية اجلوانب وكذلك املهاري واألداء العقلية

 اجلانب تأثري ويكون املهارية أو البدنية الصفات أو احلسية االدراكات حتسني والغرض حركية قدرة أو ما لصفة وتنمية

 الفردية قدراته على ذلك يف معتمدا صحيحة حلول إجياد وكذلك عايل تركيز إىل حتتاج واليت الفرقية األلعاب يف النفسي

 هو دارك فاال ، املهاري باألداء وعالقته واضح اثر النفسي للجانب إن وكما ، الرياضي على كبري تأثري ذات تكون اليت

 مثري أي على الرد إخراج يف الصحيحة واملعرفة اإلدراك متام إىل للوصول النفسي باجلانب تتأثر اليت العقلية العمليات احد

 األداء لتثبيت أو وإصالحه اخلطأ لتربير السيطرة من نوع إىل فيها الرياضي حيتاج اليت األلعاب من اليد كرة فلعبة خارجي

 مساعدا عامال سيكون حركي احلس اإلدراك قدرات وبعض للمبارز السيطرة مركز بني عالقة وجود ان .  الصحيح احلركي

 أدائه يف اخلطأ مواجهة يف الالعب وتساعد احلركي األداء أثناء حتدث اليت األخطاء من الكثري جتاوز يف والالعب للمدرب

 حتكمه خالل من الصحيح األداء تثبيت للمبارز كنمي وكذلك الذاتية قدراته على معتمدا وفردية وصحيحة مباشرة بصورة

 مستوى على حيوي وارتباط كبري دور هلا النفسية العوامل احد السيطرة مركز ويعترب    .األداء عند املعرفية العملية يف

 ةالسيطر  ذوات من اجلامعية الطالبات إن أظهرت اليت (1981 عام )مولتا دراسة تشري حيث وذهنيا بدنيا الالعبني
 اإلمجايل االنسجام مع )االستقرار( املثابرة زمن متغريات يف اخلارجي السيطرة ذوات من نظرياهتن على يتفوقن الداخلي

 من عبارة السيطرة مركز روتدان ذكر ولقد ( واليد.) العني بني التوافق يتطلب الذي احلركي والواجب البدين للواجب

 الفرد توقعاته كانت إذا إما داخلي حتكم ذو انه توقعاته يف يتحكم لذيا الفرد على تطلق عامة معتقدات أو توقعات
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 كما خارجي حتكم ذا يكون فانه منه قوة أكثر آخرين أشخاص أو الصدقة أو احلظ مثل خارجية عوامل طريق عن حتدث

  .اخلاصة عاهلمأف نتيجة هلم حدث ما إن الناس عندها يعتقد إن ميكن اليت الدرجة هو داخلي التحكم مفهوم إن ذكر

 أنفسهم جيدوا إن إىل مييلون الداخلي التحكم ذوي إن اثبتوا دراستهم خالل من " بيك روبرت روترو من كل ويتفق     

 التأثري يف اآلخرين حماولة ويعارضون يقاومون وهم كبري حد إىل متفائلون أهنم أي . البعيدة األهداف ويثبتوا جبد يعملون

 ومن   . الداخلي التحكم ذوي من أكثر الصعوبات أمام والضعف بالعجز سيشعرون اخلارجي مالتحك ذوي ولكن ، فيهم

 معرفة إىل ارتأيا املتواضعة وخبربهتما اليد كرة لعبة جمال يف االختصاص ذوي من الباحثني ولكون البحث أمهية جاءت هنا

  اليد. بكرة األساسية املهارات وبعض السيطرة مركز بني العالقة

 وكذلك السابقة والبحوث للدراسات مراجعة خالل من جاءت الدراسة هذه مشكلة ظهور إن  كبرية مشكلة اما 

 الرياضة جمال يف الباحثان خربة وكذلك للرياضي بالنسبة السيطرة مركز أمهية على أكدت اليت العلمية املراجع على االطالع

 اليت القدرات وإظهار واملهاري احلركي األداء يف اجليد التحكم ىعل قدرة إىل حتتاج اليد ولعبة خاصة اليد لعبة ويف عامة

 خارجي التحكم هذا اجتاه على التعرف مث ومن الذاتية قدراته على ذلك يف معتمدا وجيدة صحيحة بصورة الالعب ميتلكها

 يف مشكلة يسبب وهذا عالية حركية استجابة سرعة إىل يتطلب والذي املهاري أدائها يف خصوصية اليد فللعبة داخلي. أو
 أفضل وأيها داخلي أم خارجي لالعب التحكم مركز وهل الصحيح احلل وإجياد التحكم يف الالعب قدرة عدم حالة

 مسامهة ونسبة اليد بكرة األساسية املهارات وبعض السيطرة مركز بني العالقة إجياد يف تكمن البحث مشكلة وعليه لالعب

  التدريب. عملية يف منها لالستفادة العالقة هذه

 اجراءات البحث 

 أختتر مبعتتى أو أكثتتر، أو متغتتريين ارتبتتاط متتدى "ملعرفتتة االرتبتتاطني العالقتتات بأستتلوب الوصتتفي املتتنهج البتتاحثني استتتخدم   

 (. أخر") عامل يف املتغريات مع العوامل احد يف املتغريات بني االتفاق مدى

 عينة البحث 1.2 

. إن األهداف اليت (1)ل جمتمع األصل أو النموذج الذي جيري الباحث جممل عمله عملية"العينة تعين "اجلزء الذي ميث  
يضعها الباحث واإلجراءات اليت يستخدمها وطبيعة العينة اليت خيتارها لذا مت اختيار العينة بالطريقة املعدية وهي العيب 

( والذي ميثلون نسبة 15دهم )والبالغ عد 2015 – 2014منتخب جامعة دياىل بكرة اليد للعام الدراسي 
العبا وألجل التوصل إىل مستوى  17% من جمموعة العيب منتخب والذي ميثل جمتمع األصل البالغ عددهم 88.33

واحد للعينة اخلاصة بالبحث ولتجنب املتغريات اليت قد تؤثر يف نتائج البحث من حيث الفروق الفردية لدى الالعبني 
م توزيعات العينة ليست متماثلة متاما وقد يهبط التكرار على احد جانيب القيمة العظمى مت جتانس العينة إذ إن "معظ

                                                           
1
  - وجيه محجوب :مصدر سبق ذكره.2002 ص 146 
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مبعدل أكثر اجلانب األخر، وهذا اجلهود عن التماثل يطلق عليه االلتواء ومثل هذه التوزيعات يطلق عليها التوزيعات 
      .(1)امللتوية"

ليد ومت احتساب جتانس العينة ملتغريات )الطول الكلي، الوزن، مت حتديد االختيار على العيب جامعة دياىل بكرة ا   
 العمر التدرييب(: 

 (1جدول )
 يوضح متغيرات تجانس العينة قيد الدراسة

 
الوسط  وحدة القياس  املتغريات املستخدمة  ت

 احلسايب 
االحنراف  الوسيط 

 املعياري 
معامل 
 االلتواء 

 0.00 7063 17705 17705 سم  الطول الكلي  1
 0.193 8.80 75.5 7702 كغم  الوزن الكلي  2
 0.139 3.58 11.0 11.5 سنة  العمر التدرييب  3
 االختبارات 2.2

   ( 2)مفردات وقياس واختبار مركز السيطرة للرياضيين:  1.2.2
ضيني الذي كل حبث يتطلب إجراءات خاصة بتنفيذه وهذا البحث احتاج عند تنفيذه إىل مقياس مركز التحكم للريا   

( عبارة يتطلب اإلجابة )بنعم أو ال( والدرجة العالية ألمجايل 37( وهو يتكون)1أعده )حممود سامل( ملحق رقم)
االستجابة على االختبار تشري إىل السيطرة الداخلي وبالتايل تشري إىل درجة منخفضة يف السيطرة اخلارجي حيث أن 

سيطرة الداخلي فإهنا يف الوقت نفسه هي مؤشر عن نتائج السيطرة اإلجابة على املقياس عندما تعرب عن مركز ال
اخلارجي حيث إذا ازدادت درجة مركز السيطرة قلت درجة مركز السيطرة اخلارجي والعكس هو الصحيح. وقد قام 

ؤثر الباحثني بإجراء بعض التعديالت على بعض فقرات املقياس لتتناسب وطبيعة األداء يف لعبة كرة اليد بشكل ال ي
على املضمون األساسي للخيارات أو فقرات االختبار املقنن املستخدم وعليه فقد قام الباحثني بإجراء املعامالت العلمية 

 لالختبارات املستخدمة ويف مقياس مركز السيطرة.
 
 
 
 

                                                           

1
. ) جامعة الموصل ، وزارة التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في التربية الرياضيةوديع ياسين وحسن محمد ألعبيدي: - 

 178( ص  1990التعليم العالي والبحث العلمي 

2
خصية وحالة القلق قبل المنافسات الرياضية لدى المتسابقى محمد محمود سالم : دراسة مقارنة لمركز السيطرة وبعض السمات الش - 

 ( .1990العاب القوى.) رسالة ماجستير،غير منشورة كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة،جامعة حلوان  
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 اختبار المناولة بكرة اليد: 2-2-2

 (1)قياس دقة املناولة.هدف االختبار :       

 
 (118, 2002)كمال الدين درويش , ار الطبطبة بكرة اليد:اختب 2-2-3

 م يف خط متعرج30اختبار الطبطبة ملسافة 
 توافق . –رشاقة  -اهلدف من االختبار :قياس سرعة الطبطبة  

 اعالم ، استمارة تسجيل الزمن. 5االدوات املستخدمة :كرة اليد، ساعة ايقاف ،
م .وعند اعطاء اشارة البدء يقوم الطالب بالطبطبة بالزجزاج حول  9ال  االداء :يقف الطالب ممسكا بالكرة عند خط

 االعالم ذهابا وعودة.
 الشروط: يتم اداء االختبار باعطاء حماولة وحدة صحيحة ،ويعاد االختبار عند أي خطا قانوين 

 التسجيل: حيسب الزمن املسجل يف اداء الطبطبة بالذهاب واإلياب .
 

 

 

                                                           
1 .37(، ص2014مصطفى، حسن؛ كرة اليد في المدارس:)القاهرة، مطابع جامعة القاهرة،   -   
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 ختبارات:اال أجراء طريقة 3.2

 اليد كرة بالعيب اخلاص السيطرة مبركز اخلاص املقياس وموضوعية قيمة لتحديد العلمية األسس باعتماد ناالباحث قام لقد  

 إعادة مث العبني (10) من مكونة عينة على االختبار تطبيق بطريقة املقياس فقرات ثبات درجة حساب طريق عن ذك ومت

 9/2/2015 بتاريخ األول االختبار تنفيذ مت الثبات املعامالت وإلجراء  ( .)القياس وموج ةالظاهر  هبا يف أخرى مرة تطبيقه

 .نفسها الظروف وحتت 14/2/2015 بتاريخ االختبار إعادة مت أيام (5) فرتة وبعد مث

 :الرئيسية التجربة 4.2 

 – احلس املدركات واختبار السيطرة مركز مقياس وهي بالبحث املستخدمة لالختبار الرئيسية التجربة بتنفيذ الباحث قام   
 كلية /دياىل جامعة يف املغلقة القاعة يف 16/2/2015 بتاريخ الواقعة الرئيسية جتربة الباحث وقام الدراسات قيد حركية

 إىل باإلضافة السيطرة مبركز اخلاص املقياس لتنفيذ واملناسبة املالئمة الظروف مجيع مراعاة ومت الرياضة، وعلوم البدنية الرتبية

 مع االختبار بكل اخلاصة األدوات مجيع هتيئة مت واألدوات واملكان املقياس باستمارات اخلاصة املستلزمات مجيع هتيئة ذلك

 فرق ومبساعدة التجربة هذه تنفيذ يتم إن بعد إحصائيا معاجلتها للباحث ليتسى االستمارة هذه يف البيانات تسجيل

  .متخصص

 ائية:االحص الوسائل 6.2

 (.SPSS) باستخدام اإلحصائية املعاجلات استخدام مت  

 

 

 

 : عرض ومناقشة النتائج .2
اخلارجي ( وعالقته باملهارات األساسية بكرة اليد  –لتحقيق الفروض وملعرفة اجتاهي موقتع الضبط ) الداخلي   

بني االختبارات القبلية والبعدية الجتاه أستخدم الباحث اختبار )ت( اإلحصائي للعينات املتناظرة ملعرفة معنوية الفروق 
 (. 3موقع الضبط )الداخلي(كما مبني يف اجلدول )

 ( 2جدول ) 
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يبين فروق األوساط الحسابية بين االختبارين القبلي والبعدي ومجموع مربع انحرافات الفروق وقيمة ) ت( 
 وقع الضبط )الداخلي( المحتسبة والجدولية لالختبارات المهارية األساسية المختارة التجاه م

 

 املعاجلات
 اإلحصائية 

وحدة  
 القياس

 حجم
 قيمة )ت(  ف 2مج ح َس ف العينة

 احملتسبة
 قيمة )ت(

 اجلدولية
 معنوية 
 الفروق

 عدد مرات املناولة
15 

4.3 1190 1.86 
 معنوي 1.76

 معنوي 1.91 1304.5 4.6 ثا الطبطبة
 (14ودرجة حرية ) 0،05* حتت مستوى داللة     
( إىل أن قيمة )ت( احملتسبة كانت اكرب من قيمة  )ت( اجلدولية يف مجيع 2تشري البيانات اإلحصائية يف اجلدول )   

املهارات وهذا يعين إن هناك فروق معنوية بني االختبارين القبلي والبعدي ولصاحل االختبارات البعدية ملوقع الضبط 
 االجتاه )الداخلي(.

لفروق املعنوية يف مستوى األداء املهاري ورغبة العيب اجلامعة إىل األداء األفضل الذي ساهم يف ويعزو الباحث وجود ا  
زيادة التشويق واإلثارة وذلك من خالل متّارين املنافسة املوجودة ضمن منهج الفريق حيث يؤكد )امحد عبد اخلالق 

ت الرياضية يساعد على رفع املستوى البدين ( "انه استّمرار األداء لفرتات أطول باستخدام أسلوب املنافسا1999
كما إن التعليم عن طريق اللعب أمر يبعث السرور واملتعة لدى الطالب يف هذه املرحلة    (1)واملهاري للعبة كرة اليد".

( حيث أشار 1996العمرية وخيلق عندهم الدافعية لزيادة التعلم هبذه الطريقة ويؤكد ذلتتتك ) عبد العاطي حممد أمحد 
إىل "إن التعلم عن طريق اللعب هو األساس وهو اإلمتاع وعن طريق ذلك سيكون العائد نضجًا حركيًا ومها ريا 

 . (2)متّميزاً"
وملعرفة معنوية الفروق بني االختبارين القبلي والبعدي يف نتائج اختبارات املهارات األساسية املختارة الجتاه موقع   

 (.2بار )ت( اإلحصائي للعينات املتناظرة كما مبني يف اجلدول )الضبط اخلارجي استخدم الباحث اخت
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1
مؤتّمر البحوث استخدام وقت درس التربية الرياضية على مستوى األداء البدني والمهاري في كرة اليد . أحمد عبد الخالق:أثر  - 

 60(. ص 1999.)دولة اإلمارات المتحدة،جامعة اإلمارات،العربية واقع الرياضة العربية وأطروحاتها المستقبلية 

2
 34(. ص1996عامري،.)عجمان ،مطبعة ال كرة اليد للناشئينعبد العاطي محمد أحمد: - 
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 ( 3جدول ) 
يبين فروق األوساط الحسابية بين االختبارين القبلي والبعدي ومجموع مربع انحرافات الفروق وقيمة )ت( 

 المحتسبة والجدولية لالختبارات األساسية المختارة التجاه موقع الضبط )الخارجي(

 تاملعاجلا
 اإلحصائية

 
 

وحدة 
 القياس

 حجم
 العينة

 قيمة )ت( ف 2مج ح َس ف
 احملتسبة

 قيمة )ت(
 اجلدولية

معنوية 
 الفروق

 عدد مرات املناولة
15 

3.3 689.3 1.82 
 معنوي 1.76

 معنوي 1.90 282.4 2.1 ثا الطبطبة
 (14ودرجة حرية ) 0,05* تحت مستوى داللة 

( إىل إن قيمة )ت( احملتسبة كانت أكرب من قيمة )ت( اجلدولية يف مجيع 3دول )تشري البيانات اإلحصائية يف اجل   
املهارات وهذا يعين أن هناك فروق معنوية بني االختبارين القبلي والبعدي ولصاحل االختبارات البعدية ملوقع الضبط 

 االجتاه اخلارجي. 
أيضا إىل تأثري املنهاج  املعد من قبل كادر مدريب  ويعزو الباحث وجود الفروق املعنوية يف مستوى األداء املهاري  

اجلامعة وتطبيقه بشكل علمي صحيح متدرج من السهل إىل  الصعب. فضاًل عن األدوات املستخدمة ملمارسة اللعبة 
( "إن استخدام األدوات يف درس الرتبية الرياضية عامل 1991علتى وفق الفئة العمرية حيث يؤكتد  )السامرائي عباس

يف إكثار نواحي النشاط البدين من الدرس ومساعدهتا يف تنمية اإلحساس احلركي واإلحساس بالتوقيت ورفع   مهم
 .(1)كفاءة األداء احلركي للطلبة"

وجودة بشكل متّارين ضمن املنهاج أثر بالغ يف عملية التعليم والتدريب ألهنا تكون مشوقة كما إن لأللعاب الصغرية امل   
( نقاًل عن حممد مجيل عبد القادر 2002وبعيدة عن امللل والرتابة يف التّمارين النمطية. وقد أكدت )هناء عبد الكرمي 

ومن ( 2)باملستوى الفين والبدين والنفسي لالعب". "إن استخدام األلعاب الصغرية يف التدريب يعد عاماًل مهماً لالرتفاع
خالل عرض النتائج ومناقشاهتا ظهر إن مستوى األداء للمهارات األساسية املختارة . وذلك من خالل الفروق املعنوية 

 اخلارجي(. –اليت ظهرت بني االختبارات القبلية و البعدية الجتاهي موقع الضبط )الداخلي 
اد العالقة بني االختبارات املهارية األساسية املختارة بكرة اليد وبني موقع الضبط استخدم ولتحقيق الفروض بإجي  

 (. 3( كما مبني يف اجلدول ) Biserial correlationالباحث  معامل االرتباط الثنائي )
 

                                                           

1
 1991.)البصرة،دار الحكمة، كفايات تدريسية في طرائق تدريس التربية الرياضيةالسامرائي عباس والسا مرائي عبد الكريم: - 

 51-50(.ص 

2
،كلية هناء عبد الكريم:تأثير منهاج مقترح لدرس التربية الرياضية في تطوير بعض المهارات األساسية بكرة اليد.)رسالة ماجستير - 

 58(. ص 2002جامعة ديالى، –المعلمين 
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 ( 4جدول ) 

اإلحصائية لالختبارات  داللتهايبين معامل االرتباط الثنائي وقيمة معنوية داللة االرتباط المحتسبة والجدولية و 
 المهارية واتجاهي موقع الضبط 

 

 االختبارات
معامل االرتباط 

 الثنائي

قيمة معنوية 
داللة االرتباط 
 احملتسبة )ر(

قيمة )ر( 
اجلدولية ملعنوية 
 داللة االرتباط

 معنوية االرتباط

 معنوي 0،35 3،4 0،58 املناولة

 معنوي 0،35 1،05 0،19 الطبطبة

  14( ودرجة حرية )  0,05داللة ) ت مستوى *  تح
 

( إىل معامل االرتباط الثنائي الختبارات املهارات األساسية املختارة الجتاهي موقع )الضبط 4تشري البيانات يف اجلدول )
ة االرتباط الداخلي واخلارجي(. ومن خالل إجياد قيمة معنوية داللة االرتباط احملتسبة واجلدولية ظهر إن قيمة معنوية دالل

احملتسبة جلميع املهارات اكرب من القيمة اجلدولية. وهذا حيقق الفرض ويؤكد وجود عالقة إحصائية ذات داللة معنوية 
 اخلارجي( وبني مستوى األداء املهاري. –بني موقع الضبط لالجتاهني )الداخلي 

 –البعدية الجتاهي موقع الضبط )الداخلي  ( معنوية الفروق بني نتائج االختبارات4ولتحقيق الفرض يوضح اجلدول )  
 اخلارجي( حيث استخدم الباحث اختبار )ت( اإلحصائي للعينات املستقلة املتساوية العدد.

 ( 5جدول ) 
يبن األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( المحتسبة والجدولية وداللتهما اإلحصائية لالختبار 

 الخارجي( –)الداخلي  البعدي التجاهي موقع الضبط
 

 االختبارات
وحدة 
 القياس

عدد  االجتاه الداخلي
 العينة

عدد  االجتاه اخلارجي
 العينة

قيمة )ت( 
 احملتسبة

قيمة)ت( 
 اجلدولية

 معنوية
 ع± سَ  ع± سَ  الفروق

 املناولة
عدد 
 1.74 19.1 املرات

15 
17.6 1.08 

15 
2.5 

1.70 
 معنوي

 معنوي 3.5 0.62 13.2 1.07 11.6 ثا الطبطبة
 (14( ودرجة حرية )0.05* تحت مستوى داللة )

اخلارجي( إىل وجود  –( لالختبارات البعدية الجتاهي موقع الضبط  )الداخلي 5تشري البيانات اإلحصائية يف اجلدول )
االجتاه الداخلي. فروق معنوية حيث إن قيمة )ت( احملتسبة أكرب من قيمة )ت( اجلدولية يف مجيع االختبارات ولصاحل 
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اخلارجي( يف مستوى  –وهذا يتفق مع الفروض اليت تشري إىل وجود فروق معنوية بني اجتاهي موقع الضبط )الداخلي 
 األداء املهاري.

اخلارجي( وهو  –ويرى الباحث بتأن هنالك ستببًا مهمتًا أدى إىل حتسني مستتوى األداء املهاري لالجتاهني )الداخلي  
يف التمارين املهارية حيث  "إن احلركة تتطور بالتكرار املنتظم واملستّمر للتّمرين نتيجة لتطور املستوى  عملية التكرار

  .(1)الذهين والفكري وتطور الصفات البدنية واحلركية فضالً عن زيادة ما خمزون يف الدماغ من جتارب مركبة"
ملدربني تشجيع املتعلمني على أداء اكرب عدد ممكن ( على "أن من املفروض على املدرسني أو ا2000ويؤكد ) مشت   

 . (2)من حماوالت التمرين قدر املستطاع"
كما يعزو الباحث الفروق املعنوية اليت ظهرت يف االختبارات البعدية ولصاحل االجتاه الداخلي إىل الصفات الذاتية    

دراهتم الذاتية يف الوصول إىل حتقيق أهدافهم. فقد اجليدة اليت حيملها أصحاب الضبط الداخلي واليت تعرب عن أمياهنم بق
( أصحاب الضبط الداخلي أهنم "مييلون إىل بذل اجلهود للحصول على نتائج أفضل وهم أكثر 1987وصف )جرييت 

  .(3)ميالً إىل املثابرة و إرادة قوية لتحقيق النجاح"

 
الخاتمة.4 :     

من خالل نتائج البحث وحتليلها ومناقشتها استنتج الباحث   لباحث بأنيف ضوء النتائج اليت مت التوصل أليها استنتج ا
يلي : ان هناك عالقة بني مركز السيطرة وأداء بعض املهارات األساسية بكرة اليد مع اجتاه مركز السيطرة الداخلي  ما

ة. وذلك قدرة العيب كرة وبنسبة عالية. و الالعبني أصحاب التحكم الداخلي هلم القدرة على أداء املهارات بصورة جيد
  اليد أصحاب التحكم الداخلي على بلوغ وتسجيل األهداف ونيل جهد مضاعف عن أصحاب التحكم اخلارجي. 
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 ملحق 
 

 كز السيطرة لدى العيب منتخب جامعة دياىل يف كرة اليدمر 
 السن :    االسم  :                                                   

 النادي :       اجلنس :                                               
 الة االجتماعية :احل                   العمل  :                                   

 
 تاريخ تطبيق االختبار :

 عزيزي الطالب يستخدم هذا االختبار يف التعرف على بعض األحداث اليت قد تؤثر على مستوى الالعب. -
 ( سؤاال يقابل كل منها زوجان من األقواس أسفل كلميت ) نعم ( أو )ال(.37يتكون االختبار من ) -
 ( بني القوسني املوجودين أسفل الكلمة اليت متثل إجابتك.√) أقرا كل سؤال مث ضع عالمة -
 ال توجد إجابات صحيحة وإجابات خاطئة فاإلجابات الصحيحة طاملا أهنا تعرب عن رأيك. -
 ال يوجد زمن حمدد لإلجابة بل سجل أول إجابة ترد على خاطرك بعد قراءة السؤال.  -

 
 كال نعم العبارات ت
   ؟ ترتكبها أثناء املباراة ترجع لتأثري اجلمهور هل تعتقد إن األخطاء اليت 1
   اخلربات اليت متر هبا جتعلك حتقق أفضل النتائج باملباريات ؟ هل تعتقد إن 2
   ؟هل تعتقد إن سوء احلظ الذي حيدث لك إثناء املباريات يرجع إىل أخطاء ترتكبها   3
   ؟هل تشعر إن مدربك متحيز يف معاملته لالعبني   4
   ؟هل تعتقد إن تدربت جبدية سوف حتقق مستوى عايل يف أي مباراة تشرتك هبا  5
   هل تعتقد عندما تفشل يف إن تصبح بطال انك مل تستفيد من قدراتك   ؟ 6
   هل تعتقد إن مدربك ميكن أن يعاقبك بدون سبب؟ 7
   يف املباراة  ؟ هل تعتقد إنه مهما بذلت من جهد فانك ال تستطيع أن حتقق أعلى مستوى 8
   هل تعتقد إن الفوز يف املباراة يعتمد على التدريب اجلاد ؟ 9
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   هل تعتقد إن التشجيع يساعدك على رفع مستواك يف املباريات ؟ 10
   ؟هل تعتقد إن وصولك إىل النتائج اليت تراها تعتمد على احلظ    11
   ؟ري (تؤثر على مدى استمرارك يف املالعبهل تعتقد إن العوامل اخلارجية ) املدرب واإلدا 12
   ؟هل تعرتف خبطئك إذا أخطأت يف املباراة   13
   ؟هل تعتقد إنه من أحسن الطرق ملعاجلة املشاكل يف جمال كرة اليد التفكري فيها   14
   ؟هل تعتقد إنه هنالك عالقة بني اجلهد الذي تبذله يف التدريب والنتائج اليت حتصل عليها    15
   ؟هل تعتقد إن  الطريقة اليت تودي هبا تدريبك اليومي له عالقة بالنتائج اليت حتصل عليها يف املباراة 16
   ؟هل تعتقد إن الوراثة تلعب دور كبري يف حتديد مستوى الالعب يف كرة اليد   17
   ؟هل تعتقد إن عالقتك مع الالعبني تعتمد على سلوكك الشخصي معهم    18
   ؟هل تعتقد إن خرباتك تساعد على تسجيل أفضل النتائج يف املباريات   19
   ؟هل تعتقد إنك العب تعتمد على قدراتك    20
   ؟هل تعتقد إن ارتكابك لألخطاء يف املباريات يرجع إىل نقص يف لياقتك البدنية والفنية   21
   ؟هل تعتقد إنك ال تستطيع التأثري على قرارات مدربك    22
   ؟ هل تعتقد إنك عندما مدربك يف وضع خطة التدريب تكون متأكدا من تنفيذها بنجاح  23
هل تعتقد إنه من العبث أن حتاول مضاعفة اجلهد يف التدريب الن معظم الالعبني اآلخرين يتفوقون عليك   24

 ؟ يف املستوى البدين والفين 
  

   ؟ ات تكون العبا حمظوظا هل تعتقد إنه عندما حتقق هدفك يف املباري 25
   ؟ هل تعتقد إن التخطيط للتدريب يؤدي إىل تسجيل أحسن النتائج يف املباريات 26
   ؟ هل تعتقد إن معظم مشاكل التدريب الرياضي ميكن أن حتل من تلقاء نفسها 27
   ؟ هل تعتقد إنك تستطيع محاية نفسك من اإلصابات أثناء التدريب  28
   ؟ عدم اعرتاف مدربك مبجهودك وإمكانياتك مهما حاولت بذل أقصى جهد إثناء التدريب هل تشعر ب 29
هل تعتقد إن األمور أذا بدأت حسنة منذ الصباح فان ذلك ينعكس على مستواك الرياضي أثناء اللعب يف  30

 ؟ املباريات  
  

   ؟ ء اللعب هل تعتقد إن الرغبة يف التفوق جتعلك حتقق مستوى أداء مرتفع أثنا 31
   ؟ هل تعتقد إن االستعداد البدين والفين اجليد جينبك املوقف الصعب إثناء اللعب  32
   ؟ هل تعتقد إنك ال تستطيع أصالح األخطاء إذا أخطأت أثناء املباريات  33
   ؟ هل تعتقد إن معظم الالعبني يولدون ولديهم استعداد جيد ملمارسة رياضة كرة اليد  34
   ؟ ل تعتقد إن فرتة بقائك ملمارسة لعبة كرة اليد تعتمد على قدراتك وإمكانياتك  ه 35
   ؟ هل تعتقد إن احملاوالت الفاشلة يف تسجيل األهداف أثناء اللعب يرجع إىل سوء التحكيم  36
   ه من غري املفيد إن حتاول زيادة االستفادة من وقتك يف التدريب؟هل تعتقد إن 37



  

 

 

 


