أأسلوب العزو دلى الرايضيني املتفوقني واملتفوقات يف بعض ا أللعاب امجلاعية والفردية ...

أأسلوب العزو دلى الرايضيني املتفوقني واملتفوقات يف بعض ا أللعاب امجلاعية والفردية
يف دوةل الكويت :دراسة مقارنة.
عواطف صاحل الهران ،4عامد عبد الرحمي الزغول 5وهدى سعود الهندال6
ملخص
هدفت ادلراسة اىل التعرف عىل أأسلوب العزو بأأبعاده الثالثة دلى العيب املنتخبات
الوطنية الكويتية الفردية وامجلاعية من اذلكور واالانث ،كذكل التعرف عىل الفروق يف
أأسلوب العزو دلى العيب املنتخبات الكويتية اليت تعزى للنوع الاجامتعي ونوع اللعبة.
اس تخدمت ادلراسة املهنج الوصفي املقارن ،ومشلت عينة عددها ( )146العب ًا والعبة
( 73العب ًا ذكرا و  73العبة أأنىث) ،حيث اكن من بيهنم ( )98العب ًا والعبة يف ا أللعاب
امجلاعية و( )48العب ًا والعبة يف ا أللعاب الفردية .مت اختيار الالعبني والالعبات
ابلطريقة القصدية ،ومت تطبيق مقياس أأسلوب العزو للرايضيني من اعداد الباحثة
للتحقق من حصة فرضيات ادلراسة .و أأظهرت النتاجئ أأن أأسلوب العزو دلى املنتخبات
الرايضية الكويتية اكن داخليا يف البعد ا ألول ،ويف البعد الثاين حيث عزا أأفراد العينية
سلوكهم اىل عوامل داخلية يس تطيعون التحمك هبا ،أأما يف البعد الثالث فقد عزوا
أأس باب سلوكهم اىل عوامل اثبتة .و أأشارت النتاجئ اىل عدم وجود فروق داةل احصائيا
يف أأسلوب العزو دلى الالعبني والالعبات تبعا للنوع الاجامتعي ونوع اللعبة ،مما يشري
ذكل اىل أأمهية نوع أأسلوب العزو كأحد عوامل التفوق الراييض.
اللكامت املفتاحية :أأسلوب العزو؛ التفوق الراييض؛ الاحتادات الكويتية؛ ا أللعاب
الفردية؛ ا أللعاب امجلاعية.
Attribution Style among Talented Male and Female Athletes in some
Team and Individual Sports in the State of Kuwait: A Comparative
Study
Awatef Saleh AL-Haran, Emad A. Alzeghoul & Huda S. AL-Hindal

 4لكية ادلراسات العليا ،جامعة اخلليج العريب ،البحرين.
 5لكية ادلراسات العليا ،جامعة اخلليج العريب ،البحرين.
 6لكية ادلراسات العليا ،جامعة اخلليج العريب ،البحرين.
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Abstract
This study aimed at identifying the attribution style and its
three dimensions in national Kuwaiti individual and team
players from both sex. So, we explored the differences in
attribution style of the National Kuwaiti team and individual
athletes due to gender and type of sport. A descriptive
comparative method was used. The participants were 146
players (73 males and 73 females), between them 98 team sport
players and 48 individual sport players. All players, from both
sex, were intentionally recruited. Athletic Attribution Style scale
developed by the researcher was administered in order to test
the research hypotheses. The results indicated that the
attribution style for the National Kuwaiti athletes was internal
in the first and the second dimensions because the subjects
attribute their behavior to controllable factors, but they
attribute their behavior in the third dimension to stable factors.
Findings showed that there were no statistically significant
differences in the attribution style within individual and team,
male and female athletes depending of gender and type of sport,
which indicates the importance of the attribution style as a
predictive factor for sport superiority.
Keywords: Attribution style; Sport superiority; Kuwaiti
associations; Individual sports; Team sports.
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