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  األردنكرة اليد في  أنديةالتفاؤل والتشاؤم وعالقتهما بمركز الضبط لدى العبي 

 *"زين العابدين" محمد بني هانيأ.د. 
 روان عبدهللا السحيم

 ملخص:
مد   األردنكرة اليدد فدي  أندية تي يتسم بها العبيال النزعةنمط  إلىهدفت هذه الدراسة للتعرف 

 األردنندو  مركدز الطدلط لددب العبدي أنديدة كدرة اليدد فدي  إلدىوكذلك التعدرف  ،حيث التفاؤل والتشاؤم
تلعدا   األردنوعالقتهمدا بمركدز الطدلط لددب العبدي أنديدة كدرة اليدد فدي  ،التفداؤل والتشداؤم إلدىوالتعرف 

تّددم اسددتردام المددنهف الونددفي لمناسدددبت  و  ، سددنوا) الربددرة،  اددوب اللعدد  ، لمتغيددرا) كمنددان السددن
تدم و ، األردن  العلدا  مد  العبدي أنديدة كدرة اليدد فدي 032لابيعة الدراسة، وتكونت عينة الدراسدة مد  ك

  وتددددم Rotter ، ومسيددداؤ مركددددز الطدددلط كScheier،Carverاسدددتردام مسيدددداؤ التفددداؤل والتشدددداؤم ك
  كأسدالي  z –testلحسدابية، واالنحرافدا) المعياريدة، وا تلدار ك) ، و ا تلداركاستردام المتوسداا) ا

 إحصائية .
 ؛ α ≤0.05كأظهر) نتائف الدراسة عدم وجود فروق ذا) داللة إحصدائية عندد مسدتوب الداللدة 

لعالقة التفاؤل والتشاؤم بمركز الطلط وفقا  لمتغيدرا) كمندان السدن ، سدنوا) الربدرة،  ادوب اللعد  ، 
هدي النزعدة التفاؤليدة، وأظهدر)  األردنلك أن نمط النزعة التي يتسم بها العبي أندية كدرة اليدد فدي وكذ

هدو الطدلط الددا لي، وفدي  دو   األردنالنتائف كذلك أن مركز الطلط لدب العبي أندية كرة اليد في 
عبددي أنديددة أهدداف ونتددائف الدراسددة يونددي اللاحثدان بطددرورة االهتمددام بتعزيددز السدما) النفسددية لدددب ال

كدددرة اليدددد؛ لمدددا لدددذلك مددد  انعنددداؤ إيجدددابي علدددى االرتقدددا  باالعتمددداد علدددى قددددراتهم الذاتيدددة فدددي تفسدددير 
 نجاحهم أو إ فاقهم .
 .التفاؤل، التشاؤم، مركز الطلط، العبي أندية كرة اليد الكلمات المفتاحية:
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Optimism and Pessimism as well as their Relationship with the Locus of 

Control among the Handball players in Jordan 

*Mohammad Bani Hani” "Zain alabedin. Prof 

Rawan Abdullah Al-Suhaim 

Abstract: 

This study aimed at identifying optimism and pessimism as well as 

their relationship with the locus of control among the handball clubs players 

in Jordan according to the variables of; the place of residence, years of 

experience, and playing line. The researchers used the descriptive approach 

due to its compatibility to the study nature. The study sample consisted of 

(230) players of the handball clubs players in Jordan. The researchers used 

the scale of optimism and pessimism (Schiere، Carver), as well as the scale 

of locus of control (Rotter). The researchers used means, standard 

deviations, t-test and z-test as statistical methods. 

 The study results showed that there were no statistically significant 

differences at (α≤0.05) due to the relationship between optimism and 

pessimism with the locus of control according to the variables of (the place 

of residenc, years of experience, and playing lines. Besides, the results 

indicated that the handball clubs players are characterized by the optimistic 

tendency. The results also indicated that the locus of control among the 

handball clubs players in Jordan was internal.  

Based on the study findings and objectives, the researchers 

recommended the need of paying more attention to the psychological traits 

among the Handball clubs players due to the positive impact of that on 

promoting dependence on the players own abilities in interpreting their 

success and failure. 

Keywords: Optimism and Pessimis, Locus of Control, Handball Players. 
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 مقدمة ال
وم  مرحلة زمنية أل رب في المجتمع الواحد نتيجة ا تالف  ،ترتلف الحياة م  مجتمع أل ر

م   غوطا) الحياة فطال  عما يمر ب  الفرد  ،السيم والتقاليد وأسالي  التنشئة االجتماعية
-االجتماعية وهذا اال تالف يؤثر بشنل ملاشر على سلوك الفرد وحالت  النفسية، وتعد سمة التفاؤل

 األفراددراك إمدب ن وإ ،وحيات  اإلنسانالتشاؤم م  بي  السما) النفسية التي تؤثر في نيرورة 
كانوا يطلاون شرصيا ما  ذاإعما  همللعالقة بي  السلوك واالستجابا) في البيئة ومدب اعتقاد

ن سلوكهم في أإلى االعتقاد بمم  يظهرون  لاا دا ليا يميلون  األفرادو  ،يحدث لهم ويتحنمون في 
 إلىعزو نتائجهم  إلىما الذي  يبدون  لاا  ارجيا يميلون أ ،المواقف التنافسية يؤثر في النتائف

 ال يستايعون التحنم بها.عوامل  ارجية 
ثار) اهتمام العديد م  العلما  أإليجابي م  الموا يع اللحثية التي يُعد علم النفس او 

ن هذه اللحوث تركز) على دراسة الجوان  السلبية للحياة أواللاحثي  في القرن الما ي، إال 
يجابية تمحور) حول دراسة التفاؤل والتشاؤم، وأن غالبية الموا يع اإل ،أإليجابيةية وأكثر م  اإلنسان

وعلم ، والصحة النفسية، في العديد م  دراسا) علم النفس اإلكلينيني مانالمفهو ن احيث برز هذ
  .Abo jarad,2011يجابي كوعلم النفس اإل ،أالجتماعيوعلم النفس ، نفس الشرصية
  أن الجان  النفسي عند العبي كرة اليد م  أهم الجوان  التي يج  Telfah,2017ويشيرك

أولوية عند اإلعداد دون االهتمام فقط بالنواحي البدنية والفنية أن يهتم بها المدربون، وتعاى ل  
والمهارية،  انة وأن الربرا  والدراسا) الحديثة تأكد على أن الالعبي  األكثر إعدادا  نفسيا  هم 
الذي  يقدمون األفطل أدا   ونتيجة، لذلك أنلح م  الطروري والواج  على المدربي  فهم 

 فكيرهم حتى يتسنى لهم التنبؤ بأدا  ومستقبل الريا يي .شرصيا) العبيهم وطبيعة ت
 ،اإلنسانساؤ في استمرارية حياة حجر األ التفاؤل يعد   أن  Abd alkhaleq,2000يرب ك

لمواجهة  اإلنسانوبأفكاره ومفاهيم ، ويشمل التفاؤل دافعية ، حيث يمن  التنبؤ بحياة الفرد المستقبلية
ن  " أ  Makhmeer & Abdel Mutti,2000ف  كل حيات ، ويعرّ ب  م  نعوبا)  ال كل ما يمر  

وتوقعات   ،واالستمتا  بها، والنظرة بإيجابية نحو الحياة في الوقت الحا ر واألمل،استلشار بالرير 
 يجابية للمستقبل".اإل

توقعا  سلبيا  لألحداث القائمة بحيث يجعل الفرد  ن التشاؤم يعد  أ  Vasilia,2016ويشير ك
، والفشل ر،الشّ ، مثل: السلبية باألموروبالتالي تكون توقعات  مرتلاة  ،الجان  السلبي إلىينظر 
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-Alyajofi & Alك ويورديجابي في حيات ، إوبالتالي يستلعد كل ما هو  ،و يلة األمل

Ansari,2005  وانتلاه  باالحتماال) السلبية لألحداث ". ،التشاؤم هو " حصر الفرد اهتمام  أن 

مت العديد م  الدراسا) بالتفاؤل والتشاؤم وعالقتهما بمرتلف الجوان  الشرصية لما لقد اهت
التفاؤل والتشاؤم بدا  الريا ي، وم  بي  الموا يع التي ارتلات دراست  النتائف واأل فيلها م  تأثير 

هم في ن يسأن ذلك يمن  م  قبل اللاحثي  في الدراسا) النفسية، أل مركز الطلط الذي لقي اهتماما  
 Singh, Sing, and) الريا يي  األفرادوتربوية يمن  تابيقها على ، تصميم وبنا  برامف نفسية

Bal,2012)  
بتاوير نظرية مركز الطلط التي جا ) قام  م  أول  Rotter,1954العالم روتر ك ويعدّ 

مثار  أنلحتقد ، ولفرادلأل اشتقاقا  م  نظرية التعلم االجتماعي التي ارتلات بالجوان  السلوكية
 األفرادالمتغيرا) التي يحملها ب اهتمام العاملي  في الدراسا) النفسية والشرصية لما لها م  ارتلاب

  .Bernard,2006ع  حياتهم ك
مركز الطلط بأن  " الدرجة التي  يعرف "Rotter“أن   Nabeel & Shwail,2014كيورد و 

، في مقابل الدرجة التي  على سلوك  هو و صائصيدرك عندها الفرد أن المنافأة أو التدعيم يعتمد 
، أو التدعيم محنومة بقوب  ارجية أو ربما تحدث مستقلة ع  سلوك  ،يدرك عندها الفرد أن المنافأة

مركز الطلط  إن :على ذلك يمن  القول وبي  ما ينتف ع  هذا السلوك م  منافأة أو تدعيم "، وبنا   
 السيئة في حيات . أووالنتائف الجيدة  األسلابحول معتقدا) الشرص واتجاهات   إلىيشير 

ن مركز الطلط الدا لي والرارجي لدب أ  Singh, Mohan and Dureja,2012ك شيروي
للعالقة بي   األفراد إدراكمدب  إلىحد المتغيرا) المرتلاة بالشرصية التي تشير أل يمثّ  األفراد

ن مركز الطلط يؤثر بصورة أ إلى  Bernard,2006كبرنارد  وأشارنشاطات  وتصرفات  ونتائجها، 
المدركة والمرتلاة  لألسلابللبيئة المحياة بهم، وكذلك لفهمهم  وإدراكهم األفراد تصورفي كبيرة 

، ما بي  مركز الطلط والتفاؤل ا  ن هنالك ارتلاطإ إذبها،  ن وتعزيز أعمالهم التي يقومو ، بالمنافأة
وفي هذا السياق يشير كل  ،والريا يي   انة، ورة عامةبص األفرادحياة  فيويؤثر بصورة كبيرة 

ن مركز الطلط يرتلط بالعديد م  المتغيرا) النفسية أ  Singh et al, 2012ك رون سينجو وآم  
مما يعزز لديهم التعامل بصورة ناجحة مع  ؛المستقبل إلىلدب الريا يي  و انة نحو نظرتهم 

 الل المنافسا)  األدائيةفطل المستويا) أبتقديم  ن المواقف السلبية التي يواجهونها ويقومو 
 الريا ية.
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، االهتمام بالجوان  النفسية للريا يي  م  المتاللا)أن   Telfah,2017ويشيرك
، ويعد الع  كرة اليد م  إعداد جوانل  األدائية والتاويرية كافةساسية في عملية والطروريا) األ

لما يصادفون   الل المنافسة الريا ية م   ؛كبيرا   عدادهم اهتماما  إ الريا يي  الذي  يتال  
الريا ي، و انة نتيجة  أدائ مما ينعنس على جوانل  النفسية وبالتالي على ،  غوطا) مرتلفة

دائها وكل ذلك يتال  توافر سما) نفسية  انة أوسرعة ، التاور الكبير الذي حدث على اللعلة
 لديهم.

 األشيا ، وحنم  على أدائ  في بالتأثيرهم بصورة كبيرة اعتقاد الالع  يس يرب اللاحثان إن
 الل حيات  الريا ية  بها و السلبي م   الل الربرا) التي مرّ أيجابي يعتمد على مدب اعتقاده اإل
همية كبيرة في حياة أ ن لمركز الطلط والتفاؤل والتشاؤم إوبالتالي ف ،وعالقات  بالعبي كرة اليد

لهم مستقب فيولما لهم م  تأثير ، على وج  الرصوصكرة اليد  عبيعامة، والبصورة  الريا يي 
 وانعناؤ ذلك على استمراريتهم لفترا) زمنية في ممارسة اللعلة.

 مشكلة الدراسة
حداهما المظهر العقالني أنماي  يمثل  إلىنقسم تفي مراحل حيات   اإلنسانإن طريقة تفكير 

وهو الشي  الذي يصدر ع     ويقوم ب  في حيات ما يقدم إلىو فشل  أسلاب نجاح  أبحيث يعزو 
 إلىو فشلهم أنجاحهم  بررون الذي  ي األفرادالنمط اآل ر يمثل أولئك  ب ، بينماتصرفات  ويتحنم 
 رادتهم مثل الحظ والصدفة.إعوامل  ارج  ع  

  على العديد م  الدراسا) السابقة التي تارقت لمو و  التفاؤل يم   الل اطال  اللاحث
  Mouyard,2012وك (Vasiliu,2017)دراسة  تشاؤم ومو و  مركز الطلط، مثل:وال
الحظا اهتمام اللاحثي  في دراسة هذه المتغيرا) لما لها م  دور وأهمية  ، Qaddomi, 2015وك

عند اتراذ قراراتهم في الحياة  األفرادفي بنا  وتصميم البرامف النفسية والتربوية، ولمدب تأثيرها في 
بشنل عام،  اإلنسانكذلك لما لهذا المو و  م  أهمية على الجوان  النفسية لشرصية والعمل و 

شراف على ثي  وعملهم في مجال كرة اليد واإلوالريا ي بشنل  اص، وم   الل  برة اللاح
طبيعة شرصية  إلىملاريا) كرة اليد والتقا هم بالعديد م  المدربي  والالعبي  وبالتالي التعرف 

 إلىي ؛ م   الل إجرا  العديد م  اللقا ا) معهم، وطرح العديد م  األسئلة للتعرف هؤال  الالعب
طريقة تفكيرهم واعتقادهم ع  كثير م  األمور التي تصادف حياتهم بصورة عامة، أو تلك المتعلقة 
بحياتهم الريا ية م  فوز و سارة ونجاح أو إ فاق، حيث الحظا أن طريقة تفكيرهم واعتقادهم 
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التي يمرون بها ترتلط بالعديد م  العوامل التي تلع  دورا  في تفاؤلهم أو تشاؤمهم للنتائف  باألمور
التي سيحصلون عليها، أو مستوب أدائهم  الل الملاريا) و انة إذا ما شاهدوا شرصا  معينا  مثل 

م بأن أحد الحنام أو الجماهير على حد تعبيرهم أو أسماعهم لربر ما يتعلق بهم، وكذلك اعتقاده
نجاحهم أو إ فاقهم يرتلط بمدب التزامهم في حياتهم الريا ية، وااللتزام بالتدريلا) وأدائها على 

 أفطل حال.
ن هنالك دراسا) أوعلى الرغم م  تعدد الدراسا) السابقة التي اهتمت بالمتغيرا) السابقة إال 

مثل  الريا يي  طلط لدبالالعالقة بي  التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما بمركز  إلىقليلة تارقت 
دراسة تناولت  أي انلحظ اللاحثيتحليل الدراسا) السابقة لم   ، و الل(Mohan et al,2012دراسة

التفاؤل  إلىوعالقتهما بلعلة كرة اليد، وبالتالي أرتأ السيام بهذه الدراسة للتعرف ، المتغيرا) السابقة
 .األردنة اليد في ندية كر أوالتشاؤم وعالقتهما بمركز الطلط لدب العبي 

 أهمية الدراسة:
 نها:أهمية الدراسة في أ تكم  

دراسة مو و  التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما بمركز الطلط  إلىتعد أولى الدراسا) التي تارقت  .1
 .األردنلدب العبي كرة اليد في 

بي مدر  الريا ي، ولدبهمية لدب العاملي  في المجال النفسي أ ن ينون لنتائف الدراسة أيمن   .0
 لعاب الريا ية و انة كرة اليد. والعبي األ

والمرتلاة بدراسة جوان  متنوعة في  ،يجابيالتأهيل النظري للعض توجها) علم النفس اإل .3
 بعطا .ودراسة تأثير هذه المتغيرا) على بعطها  اإلنسانشرصية 

 إلى وتدفعهم، فرادن تعيق تحقيق الر ا والسعادة لألأن الميول التشاؤمية يمن  أبما  .4
شنل إحدب الراوا) األساسية في تحديد تن دراسة التفاؤل والتشاؤم إاالستسالم، م  هنا ف

ويفيد المرشدي   ،ليهم المساعدةإن تقدم أالريا يي  في كرة اليد الذي  يج   األفراد
 الريا ية.واأل صائيي  العاملي  في مجال الصحة النفسية 

 الريا ي.ية في المجال يمن  أن تكون إ افة علمية للمنتلة النفس .5
 : أهداف الدراسة

 :إلىالتعرف  إلىتهدف هذه الدراسة 
 م  حيث التفاؤل والتشاؤم. األردنكرة اليد في  أندية تي يتسم بها العبيال نمط النزعة .1
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 ؟األردننو  مركز الطلط لدب العبي أندية كرة اليد في  .0
حس  متغيرا)  األردنة كرة اليد في نديأالعبي  الطلط لدبوالتشاؤم وعالقتهما بمركز  التفاؤل .3

  .و اوب اللع  وسنوا) الربرة، الدراسة كمنان السن ،
 الدراسة:تساؤالت 

 والتشاؤم؟م  حيث التفاؤل  األردنكرة اليد في  أندية تي يتسم بها العبيال نمط النزعةما  .1
 ؟األردنما نو  مركز الطلط لدب العبي أندية كرة اليد في  .0
 أنديةالعبي  الطلط لدبالتفاؤل والتشاؤم بمركز  إحصائية لعالقةاللة هل هناك فروق ذا) د .3

  ؟و اوب اللع  الربرة،سنوا) و  السن ،حس  متغيرا) الدراسة كمنان  األردنكرة اليد في 
 الدراسة:مصطلحات 

هو علارة ع  التوقع قصير المدب بالنجاح في تحقيق بعض المتاللا) في المستقبل  التفاؤل:
  .Alyajofi; 2002ك

التوقع السلبي  إلىأو سمة كامنة دا ل الفرد تؤدي ب  ، استعداد شرصي هوالتشاؤم: 
  Alyajofi & Al-Ansari 0225كلألحداث 

في تعميم توقعاتهم حول مصادر  األفراد  ا تالف نّ إ"  “: "Rootterف  يعرّ  الضبط:مركز 
سلوكهم  إلىتي تحدث في حياتهم تعود الطلط الدا لي أن التدعيما) ال وذو  األفرادالتعزيز فيعتقد 
ذوي الطلط الرارجي الذي  يعتقدون أن التدعيما) والمنافآ) في حياتهم  األفرادوقدراتهم بعنس 

  .Abdel Samad,2006والقدر " ك ،والقطا  ،والصدفة الحظ، مثل:، تسيار عليها قوب  ارجية
ي لكرة اليد األردنالمنتسلة لالتحاد  األنديةفي  ون المسجل ون هم الالعب اليد:كرة أندية  يالعب

 جرائي .إك ا  والمصنفون في فئة الرجال واللالغ عددها ثالثة عشر نادي 0212للموسم الريا ي 
 محددات الدراسة:
 .األردنماك  تدري  أندية كرة اليد في أ المكانية:المحددات 

لعام الجامعي ول لتم تابيق الدراسة  الل الفصل الدراسي األ الزمانية:المحددات 
0212/0212. 

بفئة الرجال المسجلي  لدب  األردنفي  جميعهم ندية كرة اليدأ والعب البشرية:المحددات 
 .0212ي لكرة اليد للموسم الريا ي األردناالتحاد 
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 :الدراسات السابقة
دراسة االرتلاب بي  مركز الطلط/السيارة  إلىبدراسة هدفت   (Vasiliu,2017قام 

المتفائلي  والمتشائمي ، وتم استردام المنهف الونفي ، على عينة تكونت م   األفراد والصالبة عند
-12ك أعمار في رومانيا، أ رب   مناقة 10ك إلى باإل افةم  مدينة بو ارست    مشاركا  352ك

مركز الطلط   Rotterكتم استردام مسياؤ  ، اإلناث  م  193ك إناث ، 164  سنة، ذكور ك22
، Schrier،(Carver,1994) (Lot-r)ومسياؤ   Baban,1998م  قبل ك  المعدل 1966ك

 أشار)   للصالبة النفسية،Drs15ومسياؤ ك ، Baban,1998كللتفاؤل والتشاؤم المعدل م  قبل
المشاركي   إلىوبالنسلة  بأن وجود عالقة ارتلاب بي  نقاة الطلط، ولقد الحظ  إلىالنتائف 

المتشائمي  تكون  األشراصن أمستوب الصالبة، و  فيلم يؤثر ن تعديل نقاة الطلط إالمتشائمي  ف
 ،والتجن  ،االستقالة :مثل بأفعال،مرتلاة  األملنحو المواقف الصعلة و يلا)  أفعالهمردود 
 إذاستمر لديهم حالة م  عدم الالملاالة نحو المواقف حتى تالمتشائمي   األشراصن أ، و واإلنكار

 على تلك المواقف .شعروا بأنهم يستايعون السيارة 
مستوب التفاؤل لدب العبي فرق  إلىالتعرف  إلى  بدراسة هدفت Qaddomi,2015قام ك

تحديد الفروق في التفاؤل تلعا   إلىاأللعاب الريا ية الجماعية في الجامعا) الفلساينية، إ افة 
نفي، على عينة لمتغيرا) اللعلة والمستوب الدراسي والربرة في اللع ، وتّم استردام المنهف الو 

لسياؤ التفاؤل، وأشار)  (Abdul Khaliq,1996ك   العلا ، وطّبق عليها مسياؤ046منونة م  ك
 إلىأن المستوب الكلي للتفاؤل لدب أفراد عينة الدراسة كان عاليا ، وأظهر) النتائف أيطا   إلىالنتائف 

فرق األلعاب الريا ية أن  ال توجد فروق ذا) داللة إحصائية في مستوب التفاؤل لدب العبي 
الجماعية في الجامعا) الفلساينية تعزب لمتغير الربرة في اللع ، في حي  كانت الفروق دالة 
إحصائيا تلعا  لمتغيري اللعلة ولصالح العبي كرة السلة، والمستوب الدراسي ولصالح طللة السنة 

 .عةالراب
مستوب التفاؤل  لىإالتعرف  إلى  دراسة هدفت Alkara’awi & Saeed,2012أجربك

الفروق في التفاؤل والتشاؤم لدب طالب  إلىوالتشاؤم لدب طللة كلية التربية الريا ية، والتعرف 
  02  طاللا  و ك43وطاللا) كلية التربية، واستردم اللاحثان المنهف الونفي، لدب عينة منونة م  ك

، واستردم مسياؤ التفاؤل 0210/0211طاللة  يمّثلون طللة كلية التربية الريا ية المرحلة الرابعة 
استااعة المسياؤ التمييز والكشف على ما تتمتع ب  عينة اللحث م   إلىوالتشاؤم، وأشار) النتائف 
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سمة التفاؤل والتشاؤم، امتاز) عينة اللحث بامتالكهم سمة التفاؤل والتشاؤم، وحس  مجاال) 
مل/التوافق الااللا) والاالب في بعدي كاأل  أن هناك فروقا  معنوية بي إلىالمسياؤ، وأشار) أيطا  

  وكذلك بصيغة المسياؤ كنل ولصالح الااللا)، وعدم وجود فروق معنوية بي  النفسي االجتماعي
 التوج  نحو الدرؤ العملي وكذلك المثابرة .عاد كالثقة بالنفس/ و الاالب والااللا) في األب

لعالقة بي  مركز الطلط والتفكير ا إلى  دراسة هدفت التعرف Mouyard,2012وأجرب ك
الريا ية، وعالقة ذلك بجنس الالع ، لدب عينة م  الريا يي   اللعابوقلق المنافسة في  ،الررافي

الررافية،  األفكارم مسياؤ ااستردتم و ، واستردم المنهف الونفي، األمريني األوسطفي الغرب 
 إلىالنتائف  أشار)، كأدوا) للدراسة ومسياؤ مركز الطلط، ومسياؤ قلق المنافسة لدب الالعبي 

عدم و يجابية بي  مركز الطلط والتفكير الررافي، ولصالح مركز الطلط الرارجي، إوجود عالقة 
 أيطا   وأشار)يمان بالررافا)، اإل فيالجنس  وألثروجود عالقة دالة بي  قلق المنافسة والررافا)، 

 . إلناثاشيو  الررافة بي  الالعبي  الذكور عن  لدب  إلى
الكشف ع  مركز الطلط، والمعتقدا) المعرفية ،  إلى  دراسة هدفت Bedel,2012ك )وأجر 

واستردمت اللاحثة المنهف الونفي،  والوعي بما ورا  المعرفي، ودراسة العالقة بي  هذه المتغيرا)،
لمركز   Rotter,1966: مسياؤ ك تيةاآل األدوا)العينة، ولتحقيق ذلك استردمت اللاحثة  أفرادلدب 

النتائف وجود  أظهر)و  ،الطلط، ومسياؤ للمعتقدا) المعرفية، ومسياؤ الوعي بما ورا  المعرفة
بي  مركز  إحصائيا  ت النتائف وجود ارتلاب دال مستوب مرتفع م  الوعي بما ورا  المعرفة، كما بينّ 

ائف وجود عالقة النت أظهر) في حي الطلط والمعتقدا) المعرفية، ولصالح مركز الطلط الرارجي، 
 ولك   عيفة بي  مركز الطلط والوعي ما ورا  المعرفة .  ،دالة

التأثيرا) التي  إلىالتعرف  إلىبدراسة هدفت  Ovdur,Mesci & Kutanis,2011)ك وقام
وتحصيلهم في ظل السلوك التعليمي  ،المتعلمي  أدا يحدثها مركز الطلط الدا لي والرارجي في 

م  الاالب والااللا) م  جامعة  320الونفي، تكونت عينة الدراسة م  واستردم المنهف  لديهم،
استردم اللاحثون و ، ا تيروا بالاريقة العشوائية، طاللة   151، وطاللا   151دوزجي التركية، بواقع 

ومسياؤ غونغور   Rotter,1966دراستهم هي : مسياؤ روتر ك أهدافجل تحقيق أم   أدوا)
 إحصائيةالنتائف وجود فروق ذا) داللة  ، أظهر)التعليمي أدائهمي ظل لسياؤ التعلم عند الاللة ف

  ،استلاقي أكثر أنهاتبي   إذالتعلم لدب الاللة لصالح الاللة ذوي مركز الطلط الدا لي،  أدا في 



 أ.د. "زي  العابدي " بني هاني، روان السحيم                 ......     التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما بمركز الطلط لدب

741 

في عوامل  إحصائية  وجود فروق ذا) داللة بشنل عام، وتبيّ  ، واألدا فاعلية نحو التعلم وأكثر
 للة ذوي مركز الطلط الدا لي. التعلم لدب الا
ف على موقع الطلط لدب العبي الساحة تعرّ  إلى  بدراسة هدفت Hassan,2004وقامت ك

الوث   والفروق ذا) و الرمي، و الاويلة، و المتوساة، و  للفعاليا) ك القصيرة، والميدان المتقدمي  وتلعا  
للفعاليا) الرمس،  المتقدمي  تلعا   في موقع الطلط لدب العبي الساحة والميدان اإلحصائيةالداللة 

 ا  نجاز لدب العبي الساحة والميدان المتقدمي  وتلعوالعالقة االرتلاطية بي  موقع الطلط ودافعية اإل
فطل أيمثلون    العلا  22للفعاليا) الرمس، وتم استردم المنهف الونفي، وقد شملت عينة الدراسة ك

استردم مسياؤ  المسحي، باألسلوباستردم المنهف الونفي ثمانية أندية في لعلة الساحة والميدان ،و 
وقد كشفت  نجاز،  لدافعية اإلمسياؤ كمحمد حس  عالوي  واآل ركعلي ننر  لموقع الطلط 

ولديهم دافعية ، ن العبي الساحة والميدان المتقدمي  هم م  ذوي موقع الطلط الدا ليأالنتائف ب
ن هنالك عالقة أنجاز هو بعد دافع تحقيق النجاح كما عية اإلبالنسلة  لداف األقوب ن اللعد أو ، لإلنجاز

   .للفعاليا) الرمس نجاز تلعا  يجابية بي  موقع الطلط ودافعية اإلإ
 الدراسة:منهج 
 طبيعة هذه الدراسة وأهدافها.الونفي بصورت  المسحية لمال مت  استردام المنهف  تمّ 

  الدراسة:مجتمع  
ي أندية كرة اليد م  فئة الرجال جميعهم المسجلي   م  القيود تكّون مجتمع الدراسة م  العب

 ، والجدول 054كواللالغ عددهم  2018/2017ي لكرة اليد للموسم الريا ي األردنالرسمية لإلتحاد 
 ذلك.  يبي  1رقم ك

 ( مجتمع الدراسة 1جدول )
 النسبة المئوية العدد اسم النادي الرقم
 2،2222 02 العربي 1
 2،2669 12 سيروادي ال 0
 2،2222 02 القوقازي  3
 2،2222 02 الحسي  4
 2،2242 19 أم جوزة 5
 2،2222 12 يرموك الشونة 6
 2،2222 02 السلط 2
 2،2222 02 األهلي 2
 2،2222 02 عمان 9
 2،2222 02 كفرنجة 12
 2،2222 02 الكتة 11
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 النسبة المئوية العدد اسم النادي الرقم
 2،2222 02 القدؤ 10
 2،2222 02 الراية 13

 %122 054 الكلي
 الدراسة:عينة 

المسجلي   م  القيود الرسمية    العلا  م  أندية كرة اليد032تكونت عينة الدراسة م  ك
، تم استردام أسلوب الحصر الشامل في ا تيار 0212ي لكرة اليد للموسم الريا ي األردنتحاد لال

 يو ح ذلك.  0كالعينة والجدول رقم 
 قا لمتغيراتهاوصف خصائص عينة الدراسة وف (2جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد فئات المتغير المتغير

 مكان السكن
 %59.13 136 مدينة

 %40.87 94 قرية

 %100.00 230 الكلي

 سنوات الخبرة
 %34.35 79 5أقل م  

 %42.17 97 01-5م  

 %23.48 54 01أكثر م  

 %100.00 230 الكلي

 خطوط اللعب
 %15.22 35 حارؤ

 %44.78 103  ط أمامي

 %40.00 92  ط  لفي

 %100.00 230 الكلي

 النادي

 %8.70 20 الكتة

 %8.70 20 كفرنجة

 %6.51 15 الشونة يرموك

 %8.70 20 عمان

 %8.70 20 القوقازي 

 %4.34 10 األهلي

 %7.40 17 السلط

 %8.25 19 القدؤ

 %8.70 20 العربي

 %7.82 18 جوزة أم

 %8.26 19 الحسي 

 %5.22 12 السير وادي

 %8.70 20 الراية

 %100.00 230 الكلي

 :أدوات الدراسة وإجراءاتها
 الدراسة:أدوا)  إلىتم اتلا  الراوا) اآلتية للونول 
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 والتشاؤم:مقياس التفاؤل  .أ
تمت مراجعة العديد م  المراجع العلمية المرتلاة بمفهوم التفاؤل والتشاؤم في ميدان التربية  .1

   Kim,2008،Know؛ Mohan et al,2012كلعلوم التربوية التي أعدها كل م  ية واالريا
 تمت مراجعة األدوا) المستردمة في جمع البيانا) في الدراسا) واللحوث العلمية السابقة .0

 (Alkara’awi & Saeed,2012ك  Alyajofi & Al-Ansari 9115ك

(Vasiliu,2017)  
مو و  التفاؤل والتشاؤم فقد تم ا تيار مسياؤ التفاؤل في  و  المراجع العلمية المترصصة ب .3

  وقام بتعريل  محمد حس  عالوي ,Scheie,،Carver (1994،والتشاؤم الذي و ع 
   فقرة موزعة على النحو اآلتي:10  ويتكون م  ك1992ك
  .1/4/5/11  وهي ك4الفقرا) التي في اتجاه النزعة التفاؤلية وعددهاك .1
  . 3/2/9/10  وهي ك4ه النزعة التشاؤمية وعددها كالفقرا) التي في اتجا .0
  . 0/6/2/12  وهي ك4وال يتم تصحيحها وعددها ك درجة،الفقرا) التي ال تمنح أي  .3

  التالي:واستردم سلم التقديم الرباعي لإلجابة ع  فقرا) المسياؤ وعلى النحو 
 غير موافق بشدة    سلم اإلجابة     أوافق بشدة      أوافق      غير موافق          
 الفقرا)                

 1                0              3              4التفاؤلية:         
 4                3              0              1      التشاؤمية:  

 الضبط:مقياس مركز  .ب
هوم مركز الطلط في ميدان تّمت مراجعة العديد م  المراجع والدراسا) العلمية المرتلاة بمف .1

 ؛Masoud,2011؛ Al-Affari,2011كالتربية الريا ية والعلوم التربوية التي أعدها كل م  
Abu Al-Qasem,1991  ؛Mouyard,2012.  

تمت مراجعة األدوا) المستردمة في جمع البيانا) في الدراسا) واللحوث العلمية السابقة  .0
  .Singh et al,2012؛ Alkara’awi Bedel,2012 & Saeed,2012ك

في  و  المراجع العلمية المترصصة بمو و  مركز الطلط فقد تّم ا تيار مسياؤ مركز  .3
  زوجا  م  04ويتكون م  ك (Jibril,1996ك  الذي أعّده Rotter,1966الطلط الذي أعده ك
 اآلتي:الفقرا) على النحو 
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  (03، 00، 02، 19، 16، 14، 12، 5، 0ك وهي: لط  ارجي  كأ  مركزالفقرا.  
  04، 12، 15، 10، 11، 2، 2، 6، 3ك  ارجي وهي:مركز  لط  الفقرا) كب.  
  (03، 00، 02، 19، 16، 14، 12، 5، 0ك وهي:مركز  لط دا لي  كب الفقرا.  
  (04، 12، 15، 10، 11، 2، 2، 6، 3ك وهي:مركز  لط دا لي  كأ الفقرا.  
 لتصحيح.ا  ال تد ل  م  01، 12، 13، 9، 4، 1الفقرا) ك 

 سلم اإلجابة:
 الفقرا):ا تيار المستجي  إحدب الفقرتي  م  كل زوج م  

 يعاى نفرا . كب وإذا كانت اإلجابة  .1يعاى  كأ إذا كانت اإلجابة 
 الدراسة:المعامالت العلمية ألدوات 

ندق الربرا   ألدوا) الدراسة  الل عر ها على تم التأكد م  ندق المحتوب ك الصدق: .1
ية األردنم  أعطا  الهيئة التدريسية في كليا) التربية الريا ية في الجامعا)    محنما  15ك

، إذا طل  منهم إبدا  الرأي حول مدب مال مة اال تصاص بمو و  الدراسةم  أنحاب 
فقرا) المقاييس لسياؤ األغراض التي و عت ألجلها م  حيث و وح علاراتها وم  حيث 

 افة وحذف أي علارا)، أو أي اقتراحا) أ رب يرونها مطمونها والصياغة واللغة، وكذلك إ
مناسلة قد تغني هذه الدراسة، وتم اعتماد مسياؤ التفاؤل والتشاؤم، ومسياؤ مركز الطلط دون 
أي تعديال)، وقام اللاحثان بجمع االستمارا) وتفريغها، والرروج بها على النحو المستردم في 

 الدراسة الحالية.
 15كا) أدوا) الدراسة تم تابيقها على عينة استاالعية بلغ عددها للتحقق م  ثل الثبات: .2

  3مجتمع الدراسة وم  عينتها، ثم تم استرراج معامل كرونلاخ الفا والجدول رقم ك العلا   م 
 يو ح نتائف ذلك.

 معامل ثبات أدوات الدراسة (3جدول)
 معامل الثبات المقياس

 0.86 التفاؤل والتشاؤم
 0.89 مركز الطلط

  0.86  أن قيمة معامل ثلا) مسياؤ التفاؤل والتشاؤم بلغت ك3البيانا) في الجدول ك تظهر
   وتعد مثل هذه السيم مقبولة ألغراض الدراسة الحالية.0.89ولمسياؤ مركز الطلط ك
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 :خطوات تطبيق أدوات الدراسة
 لراوا) اآلتية:بعد أن تم ا تيار أدوا) الدراسة وإعدادها بصورتها النهائية، تم إجرا  ا

 04/12وذلك  الل الفترة م   األردن  استلانة على العبي أندية كرة اليد في 054تم توزيع ك .1
– 12/11/0212 . 

لعدم استيفا ها  استلانا)؛  9كاستلانة، تم حذف   039كبلغ عدد األستلانا) المسترجعة  .0
 العلمية.الشروب 

تم اإلشراف الكامل على توزيع االستلانا) على أفراد عينة الدراسة  الل التدريلا) والملاريا)  .3
الرانة بأندية كرة اليد، وتم متابعة افراد العينة ومراجعة فقرا) االستلانة والتأكد م  اإلجابة 

 تسليمها.جميعها قبل  ع  الفقرا)
 ، وبلغ عدد االستلانا) التي SPSSبرنامف كتم تفريغ البيانا) ومعالجتها إحصائيا  باستردام  .4

 استلانة.  032كاإلحصائي  طعت للتحليل 
 الدراسة:متغيرات 

 والتشاؤم.التفاؤل  المستقل:المتغير  -أ
 مركز الطلط التابع:المتغير  -ب
 المتغيرات الوسيطة )شبه المستقله(:  -ج

 الذكور.ثالثة عشر مستوب لفرق  النادي: ول  .0
 قرية  كمدينة،ول  مستويان  السن :منان  .9
سنوا)  01م   سنوا)، 01-5م   سنوا)، 5م   أقلكمستويا) ول  ثالثة  الربرة:سنوا)  .0

 فأكثر .
  . والرط الرلفيالمرمى، والرط األمامي،  كحارؤول  ثالثة مستويا)  اللع : اوب  .4

 اإلحصائية:المعالجة 
ة باستردام الرزمة بإجرا  المعالجا) اإلحصائي انلإلجابة ع  أسئلة الدراسة قام اللاحث

 ، وعلى النحو اآلتي:(SPSS)اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
المعياريدددة كمددا تدددم تددم اسددترراج المتوسددداا) الحسددابية واالنحرافددا) والثددداني " لإلجابددة عدد  األول .0

وتددم كدددذلك إجددرا  ا تلددار ك)  للعينددة الواحدددة لفحددص داللدددة  والتكددرارا)،إجددرا  النسدد  المئويددة 
 .صنيف التفاؤل والتشاؤم، ومركز الطلطالفروق ع  محك ت
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قيمددة كز  المعياريددة  إيجدداد  مدد   ددالل Z-Testا تلددار ك إجددرا تددم  الثالددثلإلجابددة عدد  السددؤال  .9
ومقارنتهددا  ومركددز الطددلطالتفدداؤل والتشدداؤم المقابلددة لكددل قيمددة مدد  قدديم معددامال) االرتلدداب بددي  

 .بالسيمة الجدولية

 ألفا.تردام معامل كرونلاخ للتحقق م  ثلا) أدوا) الدراسة تم اس .0

 لونف  صائص عينة الدراسة سيتم استرراج التكرارا) والنس  المئوية. .4

 عرض النتائج ومناقشتها
من حيث  األردنما نمط النزعة التي يتسم بها العبي أندية كرة اليد في "السؤال األول: 

 "التفاؤل والتشاؤم؟

ة الستجابا) لحسابية واالنحرافا) المعياريّ ا اا)احتساب المتوسّ  السؤال تمّ  لإلجابة ع  هذا
أفراد عينة الدراسة على مسياؤ التفاؤل والتشاؤم، وتم تصنيف أفراد العينة وفقا  للمحك المقدر 

كما تّم  : نزعة تفاؤلية ،16: نزعة تشاؤمية، أكبر م  16 ، ووفقا للتصنيف كأقل م  16بالدرجة ك
  لتصنيف العبي كرة 16داللة الفروق ع  الدرجة المقدرة كإجرا  ا تلار ك)  للعينة الواحدة لفحص 

اليد وفقا  لنمط النزعة كتفاؤلية، تشاؤمية  وذلك على مستوب كل ناٍد م  أندية كرة اليد، وكذلك 
 ح نتائف ذلك.  يوّ  4رقم ك والجدول المستوب الكلي للعينة

 ات أفراد عينة الدراسة على مقياس التفاؤل والتشاؤمة الستجابالحسابية واالنحرافات المعياريّ  المتوّسطات (4) جدول
نمط 

النزعة 
 السائد

مستوى 
 الداللة

قيمة       
 ))ت

درجات 
 الحرية

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

 الكلي
النسبة 
 المئوية

عدد 
 الالعبين

نمط 
 اسم النادي النزعة

يةتفاؤل  0.00* 18.59 32 2.17 23.03 
 تفاؤلية 19 %95 ةالكت نادي تشاؤمية 1 5%

يةتفاؤل  0.00* 7.72 19 2.23 19.85 
 تفاؤلية 12 %85 كفرنجة نادي تشاؤمية 3 15%

يةتفاؤل  0.00* 8.19 14 2.90 22.13 
 يرموك نادي تشاؤمية 2 0%

 تفاؤلية 15 %100 الشونة
يةتفاؤل  0.00* 12.01 19 1.94 21.20 

 تفاؤلية 02 %100 عمان نادي تشاؤمية 2 0%
يةتفاؤل  0.00* 14.99 19 2.58 24.65 

 نادي تشاؤمية 2 0%
 تفاؤلية 02 %100 القوقازي 

يةتفاؤل  0.00* 8.53 9 2.15 21.80 
 تفاؤلية 12 %100 األهلي نادي تشاؤمية 2 0%

يةتفاؤل  0.00* 14.00 16 1.78 22.06 
 تفاؤلية 12 %100 السلط نادي تشاؤمية 2 0%

يةتفاؤل  القدؤ نادي تشاؤمية 2 0% 20.68 1.83 18 11.17 *0.00 



 أ.د. "زي  العابدي " بني هاني، روان السحيم                 ......     التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما بمركز الطلط لدب

711 

نمط 
النزعة 
 السائد

مستوى 
 الداللة

قيمة       
 ))ت

درجات 
 الحرية

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

 الكلي
النسبة 
 المئوية

عدد 
 الالعبين

نمط 
 اسم النادي النزعة

 تفاؤلية 19 100%
يةتفاؤل  0.00* 17.43 19 1.98 23.70 

 تفاؤلية 02 %100 يالعرب نادي تشاؤمية 2 0%
يةتفاؤل  0.00* 9.00 17 2.70 21.72 

 تفاؤلية 12 %100 جوزة أم نادي تشاؤمية 2 0%
يةتفاؤل  0.00* 16.15 18 2.39 24.84 

 تفاؤلية 19 %100 الحسي  نادي تشاؤمية 2 0%
يةتفاؤل  0.00* 10.56 11 2.30 23.00 

 وادي نادي تشاؤمية 2 0%
 تفاؤلية 10 %100 السير

يةتفاؤل  0.00* 11.99 19 3.82 26.25 
 تفاؤلية 19 %95 الراية نادي تشاؤمية 1 5%

يةتفاؤل  تفاؤلية 005 %97.8 الكلي تشاؤمية 5 2.2% 22.75 2.95 004 35.66 *0.00 
م  حيث  األردنأندية كرة اليد في  نمط النزعة التي يتسم بها العبو   أنّ 4الجدول ك يبّي 

  وبمتوسط %92.2) بنسلة شيو  بي  أفراد العينة بلغت كجا التفاؤل والتشاؤم هي النزعة التفاؤلية 
 ، كما تظهر قيمة ك)  ومستوب الداللة المرافقة لها وجود فروقا) 00.25حسابي كلي بلغت قيمت  ك

 . أما على 16ذا) داللة إحصائية بي  المتوسط الكلي للنزعة التفاؤلية، والمحك المقدر بالدرجة ك
العبي  بنسلة شيو  تراوحت بي  مستوب األندية فقد كانت النزعة التفاؤلية هي السمة السائدة بي  ال

  وكانت الفروقا) 19.85–26.25وبمتوساا) حسابية كلية تراوحت بي  ك) %122- %25ك
  دالة إحصائيا  بداللة قيم ك)  16جميعها بي  المتوساا) الحسابية والمحك المقدر بالدرجة ك

في حي  أن أعلى نزعة  ومستوب الداللة المرافقة لها، وقد كانت أقل نزعة تفاؤلية لنادي كفرنجة
 تفاؤلية كانت لدب العبي نادي الراية.

أن ريا ة كرة اليد هي م  األلعاب الريا ية الجماعية التي تحظى  إلىويعزو اللاحثان ذلك 
باهتمام العديد م  الشلاب، الذي  ينظرون إليها بعي  الر ا عند ممارستها لما لها م  تأثير إيجابي 

نهم غاللا  ما يشعرون بالر ا والتفاؤل و انة أن التوقعا) اإليجابية على شرصيت ، وبالتالي فإ
لنتائجهم تسهم في  لق مشاعر إيجابية ترتلط بمدب التوج  نحو األهداف التي يسعون لتحسيقها، 

 ، أن التفاؤل يعد Ismail,2001كوهذا ما أكده وبالتالي فإنهم غاللا  ما يتوقعون أشيا  إيجابية،
المواقف التي يواجهون، وبالتالي ينعنس ذلك  إلىيستجيبون باريقة إيجابية  األفراد، فانفعاال  معرفيا  

على طريقة تفكيرهم وسلوكهم في الحياة، و انة أن غالبية العبي كرة اليد هم م  فئة الشلاب 
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اليد الذي  يتميزون بالتفاؤل نحو الحياة، واالندفا  اإليجابي وهو ما ينعنس على أدائهم في لعلة كرة 
لما يمتلكون  م  طاقا)، وثقة عالية بأنفسهم وإمنانياتهم؛ مما يساعدهم في التعامل مع الجوان  
السلبية بصورة إيجابية وفقا  لتوقعاتهم ونظرتهم اإليجابية، وكذلك فإن التغيير الذي حدث في بنية كرة 

بتوفر نالة األميرة سمية بنت  ية في الفترة األ يرة، وتوفر اإلمنانا) والمنشآ) الريا يةاألردناليد 
الحسي ، التي أسهمت في أن تحظى األندية بفترا) تدريبية منتظمة، وكذلك الدعم والتسهيال) الذي 
وّفره اتحاد اللعلة كل ذلك أسهم في  لق حالة إيجابية في مجتمع كرة اليد؛ مما قد أسهم في إحداث 

قبلها؛ مما أسهم في رفع الحالة اإليجابية م  نظرة إيجابية لدب العبي كرة اليد نحو اللعلة ومست
  التي أشار) أن مستوب التفاؤل Qaddomi,2015كالالعبي  وهذا ما اتفق مع نتائف التفاؤل لدب

لدب العبي فريق األلعاب الريا ية الجماعية في الجامعا) الفلساينية جا  بدرجة عالية، وكذلك 
أن مستوب التفاؤل جا  بدرجة مرتفعة  إلى)   التي أشار Alkara’awi & Saeed,2012دراسة ك

 لدب طللة كلية التربية الريا ية في جامعة بابل . 
تشاؤمية  لدب العبي أندية كرة اليد  –  يوّ ح   شيو  أنماب النزعة كتفاؤلية 1والشنل رقم ك

 2 األردنفي 

       
   

       
    

 
نزعة التفاؤلية بي  العبي كرة اليد وفقا  للنادي   التفاو) بمستوب ال0يوّ ح الشنل رقم ك كما

 الذي يلعبون ل .
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 " ؟األردنفي  كرة اليدما نوع مركز الضبط لدى العبي أندية “الثاني: السؤال 

ة الستجابا) الحسابية واالنحرافا) المعياريّ  اا)احتساب المتوسّ  السؤال تمّ  لإلجابة ع  هذا
ر بالدرجة فراد أ عينة الدراسة على مسياؤ مركز الطلط، وتم تصنيف أفراد العينة وفقا  للمحك المقدَّ
كما ّتم إجرا  ا تلار  :  لط  ارجي ،9:  لط دا لي، أكبر م  9  ووفقا  للتصنيف كأقل م  9ك

ا  لنمط   لتصنيف العبي كرة اليد وفق9ك)  للعينة الواحدة لفحص داللة الفروق ع  الدرجة المقدرة ك
مركز الطلط كدا لي،  ارجي  وذلك على مستوب كل ناٍد م  أندية كرة اليد، وكذلك المستوب الكلي 

 ح نتائف ذلك.  يوّ  5رقم ك والجدول للعينة
 ة الستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس مركز الضبطالحسابية واالنحرافات المعياريّ  المتوّسطات (5) جدول

نمط 
مركز 
 الضبط

وى مست
 الداللة

قيمة       
 ))ت

درجات 
 الحرية

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

 الكلي
النسبة 
 المئوية

عدد 
 الالعبين

مركز 
 اسم النادي الضبط

 8.91 2.82 32 0.19 0.25 دا لي
 الكتة نادي دا لي 8 40.00%
  ارجي 12 60.00%

 9.70 1.95 19 1.61 0.09  ارجي
 كفرنجة دينا دا لي 7 35.00%
  ارجي 13 65.00%

 8.93 2.94 14 0.09 0.93 دا لي
 يرموك نادي دا لي 9 60.00%

  ارجي 6 %40.00 الشونة
 6.75 1.86 19 5.41 *0.00 دا لي

 عمان نادي دا لي 19 95.00%
  ارجي 1 5.00%

 نادي دا لي 18 %90.00 7.00 2.08 19 4.30 *0.00 دا لي
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نمط 
مركز 
 الضبط

وى مست
 الداللة

قيمة       
 ))ت

درجات 
 الحرية

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

 الكلي
النسبة 
 المئوية

عدد 
 الالعبين

مركز 
 اسم النادي الضبط

 ازي القوق  ارجي 2 10.00%
 10.50 1.58 9 3.00 *0.01  ارجي

 األهلي نادي دا لي 3 30.00%
  ارجي 7 70.00%

 8.59 2.60 16 0.11 0.52 دا لي
 السلط نادي دا لي 10 58.80%
  ارجي 7 41.20%

 10.32 1.97 18 2.91 *0.00  ارجي
 القدؤ نادي دا لي 7 36.80%
  ارجي 12 63.20%

 7.55 3.10 19 2.09 0.242* دا لي
 لعربيا نادي دا لي 14 70.00%
  ارجي 6 30.00%

 8.72 2.24 17 0.52 0.62 دا لي
 جوزة أم نادي دا لي 11 61.10%
  ارجي 7 38.90%

 7.79 3.21 18 1.64 0.11 دا لي
  الحسي نادي دا لي 11 57.90%
 جي ار  8 42.10%

 9.42 3.06 11 0.47 0.64  ارجي
 وادي نادي دا لي 5 41.70%

  ارجي 7 %58.30 السير
 7.90 2.15 19 2.28 *0.03 دا لي

 الراية نادي دا لي 14 70.00%
  ارجي 6 30.00%

 الكلي دا لي 136 %59.13 8.82 2.68 004 2.78 *0.00 دا لي
  ارجي 94 40.87%

هو الطلط  األردنأندية كرة اليد في  مركز الطلط الذي يتسم ب  العبو   أنّ 5الجدول ك يبّي 
  وبمتوسط حسابي كلي بلغت قيمت  %59،13) بنسلة شيو  بي  أفراد العينة بلغت كجا الدا لي 

 ، كما تظهر قيمة ك)  ومستوب الداللة المرافقة لها وجود فروقا) ذا) داللة إحصائية بي  2.20ك
 ، أّما على مستوب األندية فقد اّتسمت 9سط الكلي للطلط الدا لي والمحك المقدر بالدرجة كالمتو 

عمان، القوقازي، والعربي، والراية  بمركز  لط دا لي حيث تراوحت  متوسااتها كل م  أندية ك
  9   وكانت الفروقا) جميعها بينها وبي   المحك المقدر بالدرجة ك 8.93–6.75الحسابية بي  ك  

الكتة، ويرموك الشون ، والسلط، أم جوزة، والحسي   فلم تك   كدالة إحصائيا  باستثنا  كل م  
   دالة إحصائيا .9الفروقا) بينها وبي  المحك المقدر بالدرجة ك

وادي السير  بمركز  لط  ارجي كفرنجة، واألهلي، والقدؤ، و ككما اتّسمت كل م  أندية 
  وكانت الفروقا) بينها وبي  المحك المقدر 10.50–9.42بي  كحيث تراوحت متوسااتها الحسابية 

  دالة إحصائيا  لكل م  ناديي:   ولم تكوالقدؤ ،ة إحصائيا  لكل م  ناديي كاألهلي  دال9بالدرجة ك
 وادي السير .ككفرنجة، و 
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أن الالعبي  ذوي مركز الطلط الدا لي يعتمدون على قدراتهم  إلىويعزو اللاحثان ذلك 
الفوز،  إلى، وجهدهم، ومثابرتهم، وإرادتهم، وتصميمهم على تحقيق األهداف م  أجل الونول الذاتية

وتحقيق ذاتهم، وهم مسؤولون ع  أنفسهم في نجاحهم، وذلك نتيجة ما تلقوه م  مدربيهم م  تعزيز 
لى الثقة في نفوسهم، ومواجهة األحداث الصعلة والقدرة على تحمل المسؤولية، أكثر م  اعتمادهم ع

المصادر الرارجية، مثل: الصدفة، والحظ، وتد ل أشراص آ ري ، وينون اعتمادهم بالدرجة األولى 
على أنفسهم، ثم المدربي ، بعنس أنحاب الطلط الرارجي، وهذا ال يعني أن العبي مركز الطلط 

الطلط  الرارجي لم يتلقوا تعزيز الثقة بالنفس م  قبل مدربيهم، بل تلقوها، لك  يرتلف نو  مركز
 .بي  الالعبي  بمدب قدرتهم على إدراك طبيعة سلوكهم وما يترت  علي  م  نتائف

اتّسموا بمركز  لط دا لي يعود  األردنوكذلك يعزو اللاحثان أيطا  أن العبي أندية كرة اليد ب
 أن نظام المسابقا) التي أقامها االتحاد هذا الموسم التي اعتمد) على أن تكون الفرق جميعها إلى

 م  درجة واحدة تحت مسمى " دوري التجمع " مما منح الالعبي  فرنة إلبراز قدراتهم الفنية، 
وإمناناتهم البدنية م  أجل تقديم أفطل المستويا) األدائية، و انة أن كثيرا  م  أندية كرة اليد في 

لالع  ع  نفس ، تستعد للموسم الريا ي قبل َبْدِئ  بفترة وجيزة، وبالتالي فإن ما يظّن  ا األردن
للاحثان أن األندية التي وفهم  إلمنانات  وقدرات  هي م  تسهم في الحنم ع  ذات ، في حي  يرب ا

مركز  لط  ارجي، ومنها كالنادي األهلي  على سبيل المثال قد نادفت  قبل اناالق  جا ) ذا)
دريبية، وبالتالي انعنس ذلك ملاريا) الموسم العديد م  المشاكل اإلدارية، والفنية بتغيير األطقم الت

على تفكيرهم وظَنهم بأن هنالك أسلابا   ارج  ع  إرادتهم هي م  تتحنم في مصيرهم بلقا  الفريق 
أو عدم ، وبالتالي انعنس ذلك على نتائف الدراسة الحالية، وكذلك فإن كنادي كفرنجة  اعتمد بصورة 

لك تعثر في ونول بعطهم؛ مما قد رئيسة على استقااب العبي  جدد م  األندية، وكان هنا
نادييك القدؤ، ووادي السير   كانانعنس على طريقة تفكير زمالئهم الالعبي  بالفريق، بينما 

يشاركان في باوال) االتحاد ألول مّره، وبالتالي انعنس ذلك على نظرتهم لنتائجهم المستقبلية؛ 
قد تواجههم  الل منافسا) اللاولة؛ مما  وفهمهم لمنافسا) كرة اليد، وارتلط تفكيرهم بالظروف التي

أسهم في أن ينون اعتقادهم وتفكيرهم يعتمد على الظروف الرارجة ع  إرادتهم، وتتفق هذه النتيجة 
أن العبي الساحة والميدان هم م  ذوي مركز  لط  إلى  التي أشار) Hassan,2004مع دراسة ك
 دا لي .
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 األردنخارجي( لدى العبي أندية كرة اليد في –)داخلي( يوّضح أنماط مركز الضبط 3والشكل رقم )

     
11 73 

     
41 11 

  التفاو) بمستوب مركز الطلط بي  العبي كرة اليد وفقا  للنادي الذي 4كما يوّ ح الشنل رقم ك
 يلعبون ل .
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لعالقة ( α≤0.05)مستوى داللة  " هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند: الثالث لسؤالا
سنوات الخبرة، مركز  حسب متغيرات الدراسة )مكان السكن،التفاؤل والتشاؤم بمركز الضبط 

 اللعب(؟
  م   الل إيجاد قيمة كز  Z-Testبأجرا  ا تلار كالتساؤل قام اللاحثان لإلجابة ع  هذا  

التفاؤل والتشاؤم ومركز الطلط وفقا  لكل  المعيارية المقابلة لكل قيمة م  قيم معامال) االرتلاب بي 
  6والجدول رقم ك  متغير م  متغيرا) الدراسة المتمثلة بدددد كمنان السن ، سنوا) الربرة، مركز اللع 

 يوّ ح نتائف ذلك.
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( للتحقق من وجود اختالفات في العالقة االرتباطية للتفاؤل والتشاؤم ومركز Z-Testاختبار ) (6جدول )
 (السكن، سنوات الخبرة، مركز اللعب )مكانالف باختالضبط 

مستوى  المقارنات المتغير
معامل  ن التحصيل

 االرتباط

نسبة 
التباين 
 (²rالمفسر)

قيمة ز 
   المعيارية

مستوى 
 الداللة

مكان 
 0.234 0.053 *0.23- 136 مدينة - السكن

0.65- 1.96 
غير 
 0.321 0.096 *0.31- 94 قرية  دالة

سنوات 
المقارنة  لخبرةا

 األولى
 0.203 0.040 0.20- 79 5أقل م  

-0.64 1.96 
غير 
 0.299 0.084 *0.29- 97 01-5م    دالة

المقارنة  
 الثانية

 0.203 0.040 0.20- 79 5أقل م  
-0.85 1.96 

غير 
 دالة

 
 0.354 0.116 *0.34- 54 01أكثر م  

المقارنة 
 الثالثة

 0.299 0.084 *0.29- 97 01-5م  
-0.33 1.96 

غير 
 0.354 0.116 *0.34- 54 01أكثر م   دالة

مركز 
المقارنة  اللعب

 األولى
 0.05 0.003 0.05- 35 حارؤ

-1.40 1.96 
غير 
 0.332 0.102 *0.32- 113  ط أمامي  دالة

 

المقارنة 
 الثانية

 0.05 0.003 0.05- 35 حارؤ
-1.22 1.96 

غير 
 0.30 0.084 *0.29- 92 في ط  ل دالة

المقارنة 
 الثالثة

 0.332 0.102 *0.32- 103  ط أمامي
0.23 1.96 

غير 
 0.30 0.084 *0.29- 92  ط  لفي دالة

قيمدة كز  المحسدوبة علدى مسدتوب  إلدىتشير البيانا) الواردة بالجدول أعاله ومد   دالل الرجدو  
غيددر مدد  المتغيدرا) كمنددان السددن ، سدنوا) الربددرة،  اددوب كدل مقارنددة مد  المقارنددا) المرافقددة لكدل مت

أندد  ال توجددد فددروق دالددة إحصددائيا  عنددد مسددتوب داللددة  إلددى 1.96)كاللعدد  ، وقيمددة كز  الجدوليددة 
  لعالقة التفاؤل والتشاؤم بمركز الطلط   حسد  متغيدرا) الدراسدة كمندان السدن ، سدنوا) α≤0.05ك

 الربرة،  اوب اللع  .
ي تكاد تكون األردنأن العادا) والتقاليد، والثقافة في المجتمع  إلىذلك  ويعزو اللاحثان

ن كثيرا  م  الالعبي  في األندية م  بيئا) اجتماعية متشابه ، حيث تتمركز وأ ما، حدٍ  إلىمتشابه  
ئة وبالتالي فإن هنالك تشابها  كبيرا  في نمط الحياة، والبي ،ية بي  إقليمي الوسط والشمالاألردنالفرق 

ن ا تالب الالعبي  مع بعطهم بعطا ، ود ولهم وأ ،وكل ذلك ينعنس على طريقة تفكيرهمالجغرافية، 
 إلىفي معسنرا) تدريبية وأحيانا  أن كثيرا  منهم يعملون في المؤسسا) العسنرية نفسها كل ذلك أّدب 

أن  إلىالعبي  أدب األمور، وإن تقارب المرحلة العمرية بي  ال إلىتشاب  طريقة تفكيرهم ونظرتهم 
عامل الربرة لم يلع  دورا  فاعال  في إحداث أي فروق وكذلك فإن تاور لعلة كرة اليد سمحت أن 
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يقوم الالع  باللع  في أكثر م  مركز، وبالتالي فإن مفهوم  اوب اللع  إنما هو عامل تنظيمي 
يتلادلون مراكزهم و اوب أكثر من  عامل تقييد ألدا  الالع ؛ ألننا نشاهد أن الالعبي  أنلحوا 

وهذا واحٌد م  متاللا) األدا  الفني والرااي للعلة كرة اليد، إذ أنلحنا  ،لعبهم بصورة مستمرة
نشاهد أن حارؤ المرمى يمن  أن يلع  الع  ملع ، واتفقت هذه النتيج  مع ما جا ) ب  دراسة 

ا  بي  التفاؤل والتشاؤم أن  ال توجد فروق دال  إحصائي إلى  التي أشار) Abd allah,2004ك
إذ    Nabeel & Shwail,2014ومركز الطلط لدب متغيرا) الدراس ، وا تلفت مع دراسة ك

وجود عالقة دالة بي  التفاؤل ومركز الطلط الدا لي، وكذلك بي  التشاؤم ومركز الطلط  إلىأشار) 
مركز الطلط  وجود عالقة بي  إلى ، التي أشار) Vasiliu,2017الرارجي، وكذلك دراسة ك

 والتفاؤل والتشاؤم .
 :االستنتاجات

 االستنتاجا) اآلتية: إلىتم التونل  الدراسة،م   الل مناقشة نتائف 
بالنزعدة التفاؤليدة التدي تجعدل مد  الالعبدي  أفدرادا  ينظدرون  األردنيتميز العبي أندية كرة اليدد فدي  .1

 إيجابية.الجان  التنافسي بصورة  إلى
بمركدددز  ددلط دا لددي، وكانددت نسددبتها أعلددى مدد  مركدددز  األردناليددد فددي  أنديددة كددرة اتسددم العبددو .0

 الطلط الرارجي.
المسدتقبل بصدورة إيجابيددة أو سدلبية، ال تتدأثر بمفهددومهم  إلددى األردنن نظدرة العبدي كددرة اليدد فدي إ .3

 حياتهم.على المتغيرا) التي تؤثر في 
 التوصيات:

 اآلتية:جت بالتونيا) في ظل النتائف التي أفطت إليها الدراسة الحالية،  ر 
 رورة االهتمام بتعزيز السما) النفسية لدب العبي كرة اليد لما لذلك م  انعناؤ إيجابي على  .1

 إ فاقهم.االرتقا  باالعتماد على قدراتهم الذاتية في تفسير نجاحهم أو 
تاوير إمنانيا) عمل ندوا) ودورا) تدريبية مترصصة في مجال علم النفس؛ لتسهم في   .0

تسهم في تعزيز الثقة في  والتي ،الريا يةي  في التحنم بردود أفعالهم في أثنا  المنافسا) الالعب
 .نفوسهم

ممارسة التماري  المحّفزة على تنمية المهارا) وتاويرها، وبث روح التفاؤل واالبتعاد ع  األفكار  .3
 السلبية.
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