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 ملخص 

ىل التعرف عىل أأسلوب العزو بأأبعاده الثالثة دلى العيب املنتخبات  هدفت ادلراسة ا 

وطنية الكويتية الفردية وامجلاعية من اذلكور واال انث، كذكل التعرف عىل الفروق يف ال

أأسلوب العزو دلى العيب املنتخبات الكويتية اليت تعزى للنوع الاجامتعي ونوع اللعبة. 

( العبًا والعبة 146اس تخدمت ادلراسة املهنج الوصفي املقارن، ومشلت عينة عددها )

( العبًا والعبة يف الألعاب 98عبة أأنىث(، حيث اكن من بيهنم )ال 73العبًا ذكرا و  73)

( العبًا والعبة يف الألعاب الفردية. مت اختيار الالعبني والالعبات 48امجلاعية و)

عداد الباحثة  ابلطريقة القصدية، ومت تطبيق مقياس أأسلوب العزو للرايضيني من ا 

ن أأسلوب العزو دلى املنتخبات للتحقق من حصة فرضيات ادلراسة. وأأظهرت النتاجئ أأ 

الرايضية الكويتية اكن داخليا يف البعد الأول، ويف البعد الثاين حيث عزا أأفراد العينية 

ىل عوامل داخلية يس تطيعون التحمك هبا، أأما يف البعد الثالث فقد عزوا  سلوكهم ا 

ح ىل عدم وجود فروق داةل ا  ىل عوامل اثبتة. وأأشارت النتاجئ ا  صائيا أأس باب سلوكهم ا 

يف أأسلوب العزو دلى الالعبني والالعبات تبعا للنوع الاجامتعي ونوع اللعبة، مما يشري 

ىل أأمهية نوع أأسلوب العزو كأحد عوامل التفوق الراييض.  ذكل ا 

: أأسلوب العزو؛ التفوق الراييض؛ الاحتادات الكويتية؛ الألعاب اللكامت املفتاحية
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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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 مقدمة 

فقد بدأأ  ،يعد التفوق الراييض من اجملاالت اليت يسعى اجملمتع لتحقيق ماكنة عالية فيه

الاهامتم ابلنشاط الراييض بشلك كبري وازدهر بكيفية ملحوظة يف أأواخر القرن التاسع 

حبيث حاولت  ،وذكل ملا للنشاط الراييض من ماكنة عالية ،عرش والقرن العرشين

براز نظرًا لأمهية الرايضة والتفوق  ،مواههبا يف لك جماالت الرايضة معظم اجملمتعات ا 

وكون أأن املس توى الراييض أأصبح معلامً من معامل تطور البالد ورقهيا. ذلا  ،الراييض

جاء الاهامتم مبعرفة أأس باب التفوق الراييض والعمل عىل توفريها بغية احلصول عىل 

ماكنية حتقيق  ،(. ومما ال شك فيه2009 ،أأعىل درجاته وطنيا ودوليا )محمد وسلامين أأن ا 

واخلصائص  ،الالعبني للتفوق والأداء املمتزي قد يمت من خالل الاهامتم ابجلوانب البدنية

هامل أأحدها )احلاوي ،اجلسمية  ،والسامت النفس ية والقدرات العقلية مجيعها دون ا 

2004.) 

أأمهية  ،ةعية والبيئيوالعوامل الاجامت  ،والسامت النفس ية ،تشلك القدرات العقلية

ىل أأعىل املس توايت الرايضية وهذا ما دفع علامء النفس  ،قصوى يف ارتقاء الالعبني ا 

دراك أأمهية مثل هذه اجلوانب  ،عامة وعلامء النفس الراييض عىل وجه اخلصوص ىل ا  ا 

وأأكدوا عىل رضورة الاهامتم  ،ابلنس بة لالعبني كعوامل هممة يف تطوير التفوق الراييض

 (.2008 ،؛ عبد اجمليد2007 ، املواقف اخملتلفة أأثناء املنافسات الرايضية )أأمحدهبا يف

جياد تعريف حمدد للمتفوق رايضيا ،ذلا حيث عرف املتفوق  ،حرص الكثري عىل ا 

ماكنيات وطاقات رايضيةرايضيا بأأنه وقدرات فطرية ووظيفية  ،: الالعب اذلي يمتتع اب 

وميكنه من احلصول عىل نتاجئ  ،أأفضل من غريهونفس ية وعقلية وحصية جتعهل يف موقع 

 ،؛ حسن2004 ،؛ عالوي2004 ،ممتزية يف نوع معني من النشاط الراييض )احلاوي

ىل التفوق الراييض ينبغي عليه الاختيار املناسب لنوع 2006 (. وليك يصل الالعب ا 

ىل حت ديد النشاط الراييض املامرس؛ لهذا اجته املتخصصون يف الأنشطة الرايضية ا 

ىل  املتطلبات واملواصفات الرضورية اخلاصة بلك لعبة من أأجل وصول الالعب ا 

التفوق الراييض يف اللعبة أأو النشاط الراييض واذلي يتناسب مع ميوهل 

ن اختيار الالعب املناسب ملامرسة النشاط (Gould, 2001). وقدراته  ومن هنا فا 

تحقيق الانتصارات ميكن أأن يكون  ف  ،الراييض املناسب هل يعد اخلطوة الأوىل للتفوق

نتيجة جملموعة من العوامل والأسس العلمية الهامة واليت اس تخلصت من نتاجئ 
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ىل  ادلراسات والأحباث العلمية يف هذا اجملال, كام أأن الانتقاء اجليد للأفراد يؤدي ا 

ماكنياهتم مما يسامه يف تقدهمم ونبوغهم ويوفر الوقت واجلهد الالزمني للت دريب معرفة ا 

ظهار تفوقهم الراييض )احلاوي  (.2004 ،يف سبيل ا 

ىل مجموعتني حسب طريقة الأداء ويه أألعاب جامعية  تنقسم الألعاب الرايضية ا 

ن التنوع يف الألعاب واختالف توجه الالعبني يف اختيار نوع  ، وأألعاب فردية ويالحظ ا 

حيث أأظهرت   ،ةيرتبط بدرجة كبرية ببعض اجلوانب الشخصي ،اللعبة املناس بة هلم

حصائيا دلى الالعبني يف هذه اجلوانب  وذكل تبعا  ،بعض ادلراسات وجود فروق داةل ا 

 Schurrشور مثل دراسة لك من  ،لالختالف يف الألعاب الرايضية املامرسة

( 2007( ودراسة احليايل )2000( ودراسة أأبو زيد وجزر )1987)  joyوجوي

ىل وجود فروق يف اجلوانب حيث توصلت تكل ادلر  (2008ودراسة كرمي ) اسات ا 

فقد وجد أأن   ،والعوامل الشخصية بني املتفوقني يف الألعاب امجلاعية والألعاب الفردية

متغري القلق والاس تقاللية  يفالالعبني يف الألعاب امجلاعية حصلوا عىل درجات أأعىل 

كام ورد يف  متغري احلساس ية مقارنًة ابلألعاب الفردية ) يف ودرجات أأقل  ،والانبساطية

ىل دراسة الفروق الشخصية دلى  ،(2004 ،عالوي ومثل هذه النتاجئ تعزز التوجه ا 

الالعبني تبعًا لنوع الرايضة جامعية اكنت أأم فردية وعوامل خشصية أأخرى مثل ادلافعية 

 وأأسلوب العزو.

متغري ادلافعية من املتغريات املهمة اليت تلعب دورا أأساس يا يف التفوق جبميع  يعد

ذلكل أأوىل عمل النفس الراييض أأمهية كبرية  ،االته مبا يف ذكل التفوق الراييضجم

 ،من منطلق أأن لك سلوك تمكن وراءه قوى دافعية معينة )ايسني ،ورئيس ية لدلافعية

ىل مجموعة من  Motivationويشري مصطلح ادلافعية  (.Gould ،2001؛ 2008 ا 

كذكل تساعده  ،ن أأجل حتقيق حاجاتهالظروف اخلارجية وادلاخلية اليت حترك الفرد م

عادة اتزانه ذ أأن لدلوافع ثالث وظائف أأساس ية يه حتريك وتوجيه واحملافظة  ،عىل ا  ا 

ش باع احلاجة )القضاه و ىل حني ا  ؛  2006،الرتتوري عىل اس تدامة السلوك ا 

 (2009 ،؛ الزغول 2008سعيد,

ىل العالقة ادلينامية بني الفرد وبيئ  ته وتش متل عىل العوامل يشري مصطلح ادلافعية ا 

واحلاالت اخملتلفة اليت تعمل عىل حتريك السلوك وتوجهيه واحلفاظ عىل اس متراريته حىت 

(. لقد أأدرك ريزنويل أأمهية ادلافعية يف حتقيق 2004 ،يتحقق هدف ما )عالوي
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ىل أأعىل املس توايت جفعلها حمورا  ،وابلتايل وصوهل للتفوق ،الأهداف ووصول الفرد ا 

ويف هذا  ،(Renzulli ،2005كنا من أأراكن تعريفه للموهبة والتفوق )أأساس يا ور

( أأن التفوق الراييض هو النتيجة املبارشة لدلافعية حنو 1991الس ياق ذكر الغريب )

 للكفاح، واملثابرة  ،حيث تشمل هذه ادلافعية الاس تعداد للتنافس ،النشاط الراييض

ىل ال  السلوك،والنضال وحتريك وتوجيه  تفوق الراييض. أأما ادلافعية الرايضية للوصول ا 

فتعرف بأأهنا "اس تعداد الالعب الراييض ملواهجة مواقف املنافسة الرايضية وحماوةل 

التفوق والامتياز يف ضوء مس توى أأو معيار معني من معايري أأو مس توايت التفوق 

ظهار قدر كبري من النشاط والفاعلية واملثابرة كتع  ،والامتياز بري عن وذكل عن طريق ا 

الرغبة يف الكفاح والنضال من أأجل التفوق والامتياز يف مواقف املنافسة الرايضية" 

 (.252, ص. 2004)عالوي, 

أأن ادلافعية تعد من أأمه مخس خصائص حمددة للنجاح  2007)لقد أأورد السقاء )

( أأهنا أأمه مقوم 2010كام اعتربها لك من كامل وعبد السالم ) الراييض،والتفوق 

البدين والراييض وتس تحوذ أأكرب مزية للنجاح والتفوق يف لك اجملاالت بصفة للنشاط 

وعليه فا ن دراسة ادلافعية ميكن أأن تساعد  عامة واجملال الراييض عىل وجه اخلصوص.

الأمر اذلي ميكن الالعب  تفسريها،عىل تقدير قوهتا وشلكها واجتاهها وابلتايل ميكن 

ة وهممة للنجاح ومتكن الالعب من حتقيق واملدرب من اال جابة عن تساؤالت كثري 

 (.2000 ،وجزرالاجنازات الرايضية )أأبو زيد 

فراد تكرراً عند الأ ( أأن أأكرث السامت 2009ذكر السامدوين ) الصدد،ففي هذا 

كام أأن تريمان يرى  العالية،والنجاحات يه ادلافعية  اال جنازات،املتفوقني واذلين حيققون 

اح بعض املتفوقني عن غريمه هو ارتفاع مس توى ادلافعية أأحد الأس باب الرئيسة لنج

كام أأهنا قابةل للتعديل والتغري مما ميكن  الفرد،تتطور ادلافعية عرب مراحل منو دلهيم. و 

ويالحظ أأن الالعب الراييض يمتزي بتغري  ادلوافع،الفرد من اكتساب أأنواع جديدة من 

حيث أأن دافعيته  الراييض،النشاط وتطوير دافعيته خالل الفرتات اليت ميارس فهيا 

 ، )عالوي كام أأهنا تتغري تبعًا للمس توى الراييض اذلي حيققه معرية،تتغري يف لك مرحةل 

2004.) 

لقد اهمتت الكثري من ادلراسات النفس ية مبوضوع ادلافعية من حيث دراسة الظروف 

اثرهتا،واملواقف اليت تعمل عىل  راف املتصةل فهيي تعد موضوعا شائاك من حيث الأط ا 
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هبا كذكل الاجتاهات الس يكولوجية املتعددة اليت تناولهتا وفقًا لرؤيهتا الفكرية )القضاه 

 (.2008؛ سعيد,  2006،والرتتوري

وترى النظرية املعرفية أأن الأفراد ال يس تجيبون للمثريات واحلوادث اخلارجية أأو 

اليت جيروهنا عىل مثل هذه   بل يف ضوء نتاجئ العمليات املعرفية تلقايئ،ادلاخلية بشلك 

احلوادث واملثريات حيث يلعب اال دراك احليس والتفسريات اليت يعطهيا الأشخاص 

 (. 2009،للمثريات دوراً يف حتديد طبيعة السلوك اذلي يقومون به )الزغول

رادة حرة يس تطيع من  رادي عقالين يمتتع اب  وتؤكد النظرية املعرفية أأن الفرد اكئن ا 

السلوك املناسب عىل النحو اذلي يراه مناس بًا وتتدخل عوامل مثل خاللها اختاذ 

هنا تؤكد عىل املصادر ادلاخلية  ،القصد والنية والتوقع والتعليل يف السلوكيات كام ا 

ىل حتقيقهاوالتوقعات والاهامتمات واخلط من خالل  ،ط اليت يسعى الأشخاص ا 

أأن الفرد نش يط وفاعل ومثابر ذهنيا السلوكيات اليت يقومون هبا؛ فالنظرية املعرفية ترى 

وتوجد دليه دوافع تمتثل يف السعي لفهم البيئة, ويشلك الفضول دافعا ذاتيا يسعى من 

ىل اكتشاف املعرفة الالزمة حول موضوع بغية فهمه والس يطرة عليه, وتندرج  خالهل ا 

يت تتحول نظرية أأسلوب العزو من النظرايت املعرفية اليت اهمتت ابلأس باب املعرفية ال

وابلتايل تؤثر هذه  ،فامي بعد الس تجاابت وردود أأفعال معينة ترتبط بأأبعاد أأسلوب العزو

 و Eanderman؛  2009الأس باب وردود الأفعال بدافعية الأفراد )الزغول,

Anderman ،2013.) 

 مشلكة ادلراسة 

 أأو الاس مترار يف املسابقات الرايضية الاشرتاكيالحظ عزوف بعض الالعبني عن 

ىل أأسلوب  العالية،ابلرمغ من قدراته البدنية  بعد نتاجئ املبارايت ورمبا يرجع ذكل ا 

عزومه خلربات النجاح والفشل وما يرتتب عىل ذكل من خفض أأو استثارة دافعيهتم. 

لعاب الرايضية دوراً يف عكس الصورة املرشفة يف احملافل ادلولية لأي  وكون أأن للأ

فا ن ذكل يس تدعي التعرف والكشف عىل أأسلوب   ايضية،الرجممتع يدرك قمية الألعاب 

ملنتخبات دوةل الكويت من اذلكور واال انث لبعض الألعاب يف ضوء متغري نوع  العزو

ومثل هذا الأمر يس تحق أأن ومتغري النوع الاجامتعي.  فردية،اللعبة جامعية اكنت أأم 

هوم دلى هذه الفئة يدرس عند الالعبني من أأجل الوقوف عىل فهم أأفضل ملثل هذا املف 

 من الناس.
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 أأمهية ادلراسة 

تأأيت أأمهية هذا البحث اس تجابة لالهامتم املزتايد بأأسلوب العزو مككون نفيس هام 

لتفسري السلوك اال نساين يف املواقف اخملتلفة وتكوين الشخصية يف خمتلف اجلوانب 

حيث  اخملتلفة،وذكل النعاكساته عىل جوانب احلياة  والاجامتعية،التكيفية والنفس ية 

يؤثر يف دافعية الفرد وطاقته الاكمنة. وابلتايل ميكن الاس تفادة من نتاجئ هذه ادلراسة 

رشادات وقائية وعالجية  من قبل القامئني ابخلدمات النفس ية والاجامتعية لتوفري ا 

كذكل تساعد  ،تساعد عىل تكيف الالعبني يف املواقف اخملتلفة وفقا لأسلوب العزو

 التخطيط السلمي السرتاتيجيات التدريب تبعا للخصائص الوجدانية واليت املدربني عىل

تتوافق مع أأسلوب العزو دلهيم, نظراً لأن أأسلوب العزو يعد مكواًن أأساس يًا لنجاح 

الس امي أأن تفسري أأس باب جناهحم أأو فشلهم يؤثر عىل السلوك اال جنازي  ،املنتخبات

كذكل تنبع أأمهية هذه ادلارسة من قةل  ،(2008 ،؛ عبد اجمليد 2004،الالحق )الزايت

كام أأن هذه ادلراسة قد توفر بياانت  ،وجود دراسات عربية تناولت هذه املتغريات

جراء املزيد من ادلراسات يف  مهنا من قبل الباحثني الآخرين ال   حبثية ميكن الاس تفادة

 هذا املوضوع وتناول متغريات أأخرى.

 مصطلحات ادلراسة 

 :Attribution Styleأأسلوب العزو  -

  أأسلوب، حيث أأن هناك أأكرث من  فشهل،هو طريقة الفرد يف تفسري أأس باب جناحه أأو 

ىل أأسلوب العزو عىل أأنه الطريقة أأو الأسلوب اذلي يعمتد فيه الفرد يف   وميكن النظر ا 

 تفسري أأس باب ومربرات سلوكه ومبا يرتتب علهيا من نتاجئ النجاح أأو الفشل. 

 املتفوق رايضيا: -

ماكنيات وطاقات و  وقدرات فطرية ووظيفية ونفس ية  رايضية،هو الالعب اذلي يمتتع اب 

ومتكنه من احلصول عىل نتاجئ ممتزية يف  غريه،وعقلية وحصية جتعهل يف موقع أأفضل من 

 (. 2006 ،؛ حسن2004 ،نوع معني من النشاط الراييض )احلاوي

   أأسلوب العزو 

لأول مرة ابمس   بعد بنية نظرية أأسلوب العزولقد ارتبط مركز الضبط اذلي أأصبح فامي 

رفية ويه من النظرايت املع ،1958عام  (Fritz Heider)عامل النفس فريزت هيدر 

حيث تركز عىل فهم ادلوافع اليت تقف وراء حتقيق  ،اليت تناولت موضوع ادلافعية
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حيث  ،الفرد عن أأس باب جناحه أأو فشهل وتنطلق من تساؤل ،النجاح وجتنب الفشل

تعد التفسريات وفهم طبيعة العزو اليت يقدهما الأشخاص لأس باب جناهحم أأو فشلهم يف 

وتقوم عىل افرتاض أأسايس وهو أأن الناس  ،ت احلياتية اخملتلفة موضع اهامتماجملاال

 ،حساىن)الضوى و  وحياولون فهم أأس باب وقوع أأحداث معينة هلم ،يريدون فهم بيئاهتم

 (.Gill ،2000؛ Anderman ،2013و  Eanderman؛ 2005

وأأدخل تعديل  ،Julian Rotter (1966)مت بناء هذه النظرية عىل يد جوليان روتر 

( حيث شعر 1972) Berard Weinerكبري عىل هذه النظرية عىل يد برارد وايرن 

ليخرج لنا نوعني من البحوث يتعلق  لها،ابحلاجة ال ضافة البعد الثاين مث البعد الثالث 

 ، يف أأسلوب العزو اذلي تبناه وايرنويمتثل الثاين  ،ضبط اذلي تبناه روترول مبوضع ال الأ 

وفيه اهمت بتفسري سلوكيات الأشخاص الأسوايء والأشخاص غري الأسوايء من خالل 

؛ 2009 ،فهم أأبعاد العزو والأس باب اليت تقدم مكربرات لسلوكياهتم اخملتلفة )الزغول

Weiner ،1985 ؛Cratty ،1981 ؛Rotter ،1966.) 

 الرتبوية، لقد اكن وايرن من أأوائل العلامء اذلين وظفوا أأفاكر هذه النظرية يف العملية 

ىل سبب أأو مجموعة من  حيث يرى أأن للأفراد نزعة لعزو أأس باب جناهحم وفشلهم ا 

 التعلاميت،وضوح  الاهامتمات، املزاج، احلظ، املعرفة، اجلهد، القدرة،العوامل التالية: 

ين ومعل عىل تصنيف هذه العوامل مضن ثالثة أأبعاد عىل النحو  التفاعل مع الآخر 

 الآيت:

فعىل  خارجيا،وقد يكون داخليا أأو  الأفراد،البعد الأول: ويمتثل مبصدر الضبط دلى 

ىل عوامل داخلية مثل القدرات  املثال،سبيل  فا ن الالعب قد يعزو انتصاره ا 

ىل شعوره ابلفرح وا لفخر وتقدير اذلات بصورة والاس تعدادات مما يؤدي غالبا ا 

جيابية، جيايب عىل نتاجئ املبارايت يف  ا  وقد يعزو  املس تقبل،وابلتايل يؤثر ذكل عىل حنو ا 

ىل عوامل داخلية مثل اجلهد والقدرة وعندها فا ن تقديره ذلاته س يكون  أأس باب فشهل ا 

سلبيا الأمر اذلي ينعكس ابلتايل عىل أأدائه ابملس تقبل. من هجة أأخرى قد يعزو 

ىل عوامل خارجية مثل تساهل احلمك أأو ضعف املنافس أأو  الالعب أأس باب جناحه ا 

أأما أأذا اكن يعزو أأس باب فشهل   دليه،مما خيفض ادلافعية  والصدفة،عوامل احلظ 

نه سيشعر  خارجية،لعوامل  وتوقع مس توى متدن للنجاح يف املس تقبل  ابلغضب،فا 
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؛  2005،ونة واجلراح وأأبوغزال؛ والعتوم وعال 2001،)البييل والعامدي والصامدي

 (.Weiner ،2000؛ Akert ،2003و  Aronson ،Wilson؛ 2009 ،الزغول

البعد الثاين: ويمتثل يف العوامل الثابتة وغري الثابتة؛ أأي اس تقرار أأس باب العزو مثل 

ىل عوامل  املثال،فعىل سبيل  احلظ،القدرة وتقلب املزاج أأو  قد يعزو الالعب فشهل ا 

ماكنية جناحه يف  اللعب،اك صابته أأو اس تخدامه اخلاطئ خلطط  غري اثبتة عندها يتوقع ا 

ىل عامل اثبت مثل  املس تقبل، ذا عزا الالعب فشهل ا  نه سوف يتوقع  القدرة،أأما ا  فا 

ذا اكن ىل أأس باب اثبتة ومس تقرة  فشهل يف املبارايت القادمة. أأما ا  عزو النجاح يعود ا 

جياب  ىل توقعات ا  ية للنجاح يف املس تقبل. ومع هذا؛ ففي مواهجة فا ن ذكل سوف يؤدي ا 

ىل أأس باب مس تقرة واثبتة قد ينتج عنه توقعات ضعيفة  الرسوب والفشل، فالعزو ا 

والعتوم وعالونة واجلراح  ؛2001، )البييل والعامدي والصامديوسلبية يف املس تقبل 

 .(Gill ،2000؛ Martinez ،2010؛ 2009 ،؛ الزغول 2005،وأأبوغزال

لثالث: ويتعلق ابلأس باب والعوامل القابةل للضبط والس يطرة والأس باب البعد ا

ىل عوامل قابةل  والس يطرة،والعوامل غري القابةل للضبط  ذا عزا الالعب جناحه ا  فا 

نه سوف يشعر ابلفخر والاعزتاز  للضبط، كام أأنه يتوقع النجاح يف  والغرور،فا 

ذا أأولكت هل همام  ىل عوامل ليست قابةل يف حني لو أأ  مماثةل،املس تقبل ا  نه عزا انتصاره ا 

ذا عزا فشهل  الس يطرة،للضبط أأو  نه ا  نه سوف يشعر ابلعرفان وامجليل. وابملقابل فا  فا 

 الضمري، لعوامل داخليه قابةل للضبط والتحمك فا ن الفرد سيشعر ابذلنب وتأأنيب 

قابةل  ويف حال أأنه يعزو فشهل لعوامل خارجية غري دليه،وابلتايل يقل تقدير اذلات 

فا ن الفرد سوف يشعر ابال حباط والاستسالم وعدم القدرة عىل التغري. أأما  للس يطرة،

نه سيشعر ابلغضب.  ذا اكن يف حال أأنه يعزو فشهل لعوامل خارجية قابةل للس يطرة فا  فا 

العداء يعتقد أأنه خرس الس باق بسبب عدم تدريبه الاكيف قبل احلدث، وهو سبب 

رجيًا لكنه قابل للضبط والس يطرة. فالسبب هنا ميكن ممكن أأن يكون داخليًا أأو خا

ذا  ماكنه قضاء وقت أأكرث يف التدريب. وعىل العكس، ا  التحمك فيه لأن العداء اكن اب 

اكن العداء يعتقد أأنه خرس الس باق بسبب عدم قدرته عىل اجلري، فالسبب هنا ال 

ماكن  فيه،ميكن التحمك  ية النجاح يف فرص  وابلتايل جندها تقرتن بأأفاكر سلبية حول ا 

 2005،؛ والعتوم وعالونة واجلراح وأأبوغزال 2001،)البييل والعامدي والصامدي أأخرى

 (.Weiner ،2000؛ Martinez ،2010؛ 2009 ،الزغول؛ 
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مفصدر الضبط يتعلق مبشاعر  لدلافعية،لقد أأدرك وايرن أأن لهذه الأبعاد تضمينات هممة 

ذا ربط الفرد مشاعر الن اذلات،تقدير  جاح بعوامل داخلية فسيساعد ذكل عىل فا 

ىل  دليه،الشعور ابلفخر والاعزتاز مما يسهم يف زايدة ادلافعية  ذا عزا فشهل ا  أأما ا 

ىل اخنفاض تقدير اذلات واخنفاض مس توى  داخلية،عوامل  فا ن ذكل س يؤدي ا 

كذكل يرتبط بعد الثبات ابلتوقعات حول املس تقبل فقد يعزو الالعب  دليه،ادلافعية 

ىل فشهل ىل عوامل اثبتة مثل قوة املنافس مما يدفع الالعب ا  الفشل يف مثل  أأن يتوقع ا 

هذه املنافسة يف املس تقبل. ولكن يف حال أأنه عزا هذا الالعب فشهل لعوامل غري اثبتة 

نه يعتقد ابلنجاح والفوز يف املس تقبل عندما يواجه همام  املزاج،مثل احلظ أأو  فا 

 العطف، الغضب،فهو يرتبط ابالنفعاالت مثل  لس يطرة،امشاهبه. وفامي يتعلق ببعد 

اخلجل والثناء؛ أأي عندما يفشل الفرد يف معل ميكن الس يطرة عليه حيهنا يشعر 

ويتوقع الفشل يف أأداء همامت غري قابةل للس يطرة  نفسه،ابذلنب والغضب من 

حني وهذا الأمر جيعل الفرد يصب غضبه عىل خشص ما أأو الفريق. أأما يف  مس تقبال،

نه يشعر ابالعزتاز  عليه،أأنه جنح يف معل ميكن الس يطرة  لأن النجاح يف  والفخر،فا 

ىل الشعور ابحلظ والامتنان. وهكذا قد يكون العزو  هممة غري قابةل للس يطرة يؤدي ا 

جيابيا من حيث حتقيق النجاح أأو جتنب  حيث أأن عزو النجاحات والفشل  الفشل،ا 

ىل عوامل داخلية قابةل للس يطرة ىل الاس مترار ابجلهد واملثابرة للحرص عىل   ا  يؤدي ا 

حتقيق النجاح وجتنب الوقوع ابلفشل مس تقبال. كام أأن العزو قد يكون سلبيا للنجاح 

ذا اكن العزو خارجيا وال  أأو للفشل من حيث حتقيق النجاح أأو جتنب الفشل والس امي ا 

ذا عزا الأفراد جناهحم لعوامل خارجية  هنم سوف يشعرون ميكن الس يطرة عليه. فا  فا 

ذا عزا الأفراد فشلهم  بأأنفسهم،ابالمتنان أأكرث من شعورمه ابلفخر والاعزتاز  وابملقابل ا 

هنم سوف يشعرون ابلعجز وقةل احليةل. من هجة أأخرى فا ن الأفراد  لعوامل خارجية فا 

هنم يتوقعون أأن يكون   اذلين يعزون أأس باب جناهحم أأو فشلهم لعوامل مس تقرة واثبتة فا 

مه يف املس تقبل مشاهبا لأداهئم احلايل؛ أأي أأن الأفراد الناحجني سيتوقعون مزيدا من أأداؤ

هنم يتوقعون أأن يس متروا يف الفشل. وبشلك عام فا ن  مس تقبال،النجاح  أأما الفاشلون فا 

ىل  ىل عوامل داخلية يف حني يعزون فشلهم ا  الأفراد بطبيعهتم مييلون لعزو جناهحم ا 

؛ العتوم وعالونة 2004؛ الزايت,  2001، والعامدي والصامديالعوامل اخلارجية )البييل

 (.2009 ،؛ الزغول 2005،واجلراح وأأبوغزال
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ىل اس تجاابت وردود عاطفية معينة  يرى وايرن أأن هناك أأس بااًب معرفية تتحول فامي بعد ا 

حيث أأن أأسلوب العزو يعمل عىل حتريك مشاعر وعواطف  الأبعاد،ترتبط بتكل 

  فشلهم، عا للأس باب اليت يعتقد الأفراد أأهنا تقف وراء نتاجئ جناهحم أأو معينة تتغري تب

ومع أأمهية ذكل فا ن دراسة ادلافعية مل هتمت كثرياً ابلأس باب العاطفية، مع أأهنا ذات تأأثري 

ميكن حتديد اجلهد اذلي  املثال،يف دافعية الأفراد حنو أأداء سلوك معني. فعىل سبيل 

ليات املسابقات الرايضية وفقا للأس باب اليت يعزون فهيا يبذهل أأبطال الرايضة يف فعا

حتقيق النجاح أأو جتنب الفشل اعامتداً عىل خرباهتم ابملسابقات الرايضية السابقة 

(Eanderman  وAnderman ،2013 ؛Weiner ،1985 ؛Brawley ،

1984.) 

ثري الكبري يف  وهكذا ميكن اعتبار العزو لنتاجئ الأداء من بني العوامل الهامة ذات التأأ 

ففي اجملال الراييض تكرث معليات العزو اليت يقوم  ،شدة ادلافعية واجتاهها دلى الالعب

هنا تكرث كذكل دلى املدربني واال داريني واحلضور والس امي بعد  ،هبا الالعبون بل ا 

ىل زايدة  ،الفشل املنافسات الرايضية وبعد حتقيق الانتصارات أأو حدوث مما دعا ا 

آاثره الس نوات الأخرية بأأسلوب العزو يف اجملال الراييض من أأجل بيان  الاهامتم يف أ

واحلاةل الانفعالية لالعبني الأمر اذلي ميكن من التنبؤ  اال جناز،الكبرية يف دافعية 

 (.2004 ،مبس توى الأداء املس تقبيل هلم )عالوي

 ادلراسات السابقة 

ى عينات من فئات معرية أأجريت العديد من ادلراسات اليت تناولت أأسلوب العزو دل

أأجرى الضوى ففي هذا الصدد  ،ناولت عالقهتا بعدد من املتغرياتوبيئات خمتلفة وت 

ىل معرفة العالقة بني التحصي2005وحساىن ) ل الأاكدميي للطالب ( دراسة هدفت ا 

من لكية الفنون امجليةل  طالبا وطالبة (218)وقد بلغ جحم العينة  ،وأأسلوب العزو

وأأظهرت   ،وقام الباحثان بتعريبه وتقنينه ،تخدما مقياس أأسلوب العزوواس   ،ابلأقرص

النتاجئ وجود عالقة ارتباطيه موجبة بني درجات الطالب يف أأسلوب العزو ودرجاهتم 

وأأظهرت كذكل أأهنم يمتزيون ابلعزو ادلاخيل للأحداث  ،اخلاصة ابلتحصيل الأاكدميي

هنم يعزون جناهحم أأو فشلهم لأس باب كام أأ  ،القدرة عىل التحمك يف جمرايهتا ودلهيم

 معروفة دلهيم.

ىل معرفة العالقة بني أأسلوب 2005كذكل أأجرى اال مام واخلواجا ) ( دراسة هدفت ا 
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ومعرفة الفروق يف  ،طلبة املوهوبني من مدرسة اليوبيلالعزو والضغوط النفس ية لل 

 ،( طالبة40ًا و)( طالب52العينة ) وقد بلغ جحم واال انث،أأسلوب العزو للك من اذلكور 

عدادهام،واس تخدم الباحثان اختبار العزو للتحصيل من  وأأظهرت النتاجئ وجود عالقة  ا 

كام أأظهرت اختالفًا يف أأسلوب العزو بني  النفس ية،بني العزو اخلاريج وبني الضغوط 

 اذلكور واال انث. 

( دراسة 2005) Grossوغروس  Hanrahanأأجرى هانران  الراييض،ويف اجملال 

( من الس باحني (111قارنة بني أأسلوب العزو دلى مجموعة من الالعبني بلغ عددمه للم

 Sportواس تخدما مقياس الأسرتالية،انث يف أألعاب الأساتذة من اال   (77)اذلكور و

Attributional Style Scale-Revised) وأأظهرت النتاجئ أأن أأسلوب عزو )

لنتيجة ال ختتلف ابختالف اجلنس أأو وأأن هذه ا أأداهئم،الالعبني أأكرث جناحا من نتاجئ 

 جناز.سعي الأفراد للكفاءة يف حاالت اال  وذكل نتيجة ل  ،الرايضة

ىل التعرف عىل أأثر برانمج موهبة عىل 2008وأأجرى عبد اجمليد ) ( دراسة هدفت ا 

 63)وتكونت العينة من ) السعودية،أأساليب العزو واختاذ القرار يف اململكة العربية 

وأأظهرت النتاجئ وجود تأأثري  العزو،اس تخدم الباحث مقياس أأسلوب و  وطالبة،طالبا 

حصائيا عىل معتقدات العزو  حصايئ للربانمج  للجهد،دال ا  ومل يكن هناك تأأثري دال ا 

 عىل القدرة. 

ىل الكشف عن عالقة أأسلوب العزو 2008كذكل أأجرى محمود ) ( دراسة هدفت ا 

مقياسًا لأسلوب العزو السليب  وقد اس تخدم الباحث  ابالكتئاب،وعوامل الشخصية 

حصائية بني  طالبا، 196)عىل عينة تأألفت من ) وأأظهرت النتاجئ وجود عالقة داةل ا 

حيث أأن عزو الفرد للأحداث السلبية يعد عامال  والاكتئاب،أأسلوب العزو السليب 

 حاسام يف تعرضه أأو عدم تعرضه لالكتئاب.

ىل درجة املهارات النفس ية ( فقد هدفت للتعرف ع2008أأما دراسة العبيدي )

كذكل التعرف عىل العالقة بني  بغداد،وأأسلوب العزو لالعبني املتقدمني للمبارزة يف 

وطبق علهيم  العبًا، 12)وتكونت العينة من ) العزو،املهارات النفس ية وأأسلوب 

وأأظهرت النتاجئ  لالعبني،وأأظهرت النتاجئ ش يوع العزو ادلاخيل  العزو،مقياس أأسلوب 

عالقة بني بعض املهارات النفس ية مثل الاس تعداد العقيل والثقة ابلنفس مع  وجود

 وعدم وجود عالقة بني القلق وتركزي الانتباه وأأسلوب العزو. ادلاخيل،أأسلوب العزو 
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ىل التعرف عىل أأسلوب العزو وعالقته 2009وقام السويدي ) ( بدراسة هدفت ا 

( العبا من 262وبلغ الالعبون ) القوى،ب ابلتوجه التنافيس دلى العيب كرة القدم وأألعا

وأأظهرت النتاجئ أأن أأسلوب  العزو،اس تخدم الباحث مقياس أأسلوب  بغداد،أأندية 

وأأظهرت النتاجئ  القدم،العزو اكن داخليًا للك من العيب أألعاب القوى والعيب وكرة 

حصائية داةل بني التوجه التنافيس دلى العيب كرة  عدم  و  القدم،أأيضا وجود عالقة ا 

حصائية داةل بني التوجه التنافيس دلى العيب أألعاب القوى.  وجود عالقة ا 

بدراسة هدفت التعرف  Asghari (2012)وأأصغري  Fatemiوقام لك من فاطمي 

( 216جنلزيية لكغة بديةل دلى عينة اش متلت عىل )ىل أأسلوب العزو يف تعمل اللغة الأ ع

 (ATFLL)و ن اس تبيان أأسلوب العز طالبا وطالبة من مدينة مشهد. اس تخدم الباحثا

 والفشل،ودلت النتاجئ عىل عدم وجود فروق بني اذلكور واال انث يف أأس باب النجاح 

 فروق بيهنم يف العوامل النفس ية. وقد فرس ذكل بسبب عدم وجود

وفامي يتعلق ابدلراسات اليت تناولت موضوع ادلافعية والتفوق فقد أأجريت بعض 

( هدفت للتعرف عىل الفروق 1989دراسة قام هبا س يد ) ادلراسات هبذا اجلانب ففي

وتأألفت  الأقل، يف سامت ادلافعية طبقا ملس توى الأداء بني املتفوقني وذوي املس توى 

واس تخدم مقياس تقدير  واجلزية،( العبًا اختريوا من القاهرة 64عينة ادلراسة من )

حصائي ادلافعية، ة يف مس توى ادلافعية وقد أأظهرت النتاجئ وجود فروق ذات دالةل ا 

ىل الأمهية الوظيفة التوجهيية لدلافعية يف حتقيق التفوق  املتفوقني،ولصاحل  مما يشري ا 

 والاجناز.

ىل التعرف عىل الفروق بني ا1999وأأجرى الفحل ) ملتفوقني ( دراسة هدفت ا 

ا وطالبة من مدارس ( طالب(120جناز دلى عينة تأألفت من والعاديني يف دافعية اال  

دم واس تخ ،والنصف الآخر من الطلبة العادينينصفهم من املتفوقني  ،ةل الكربىاحمل

جناز وأأظهرت النتاجئ أأن دافعية الاجناز اكنت أأعىل بكثري   ،الباحث اختبار ادلافع لال 

بات املتفوقات اكن وأأظهرت النتاجئ كذكل أأن الطال  ،دلى املتفوقني مقارنًة ابلعاديني

ىل أأن الطالبات جناز أأعىل من دلهين دافع اال   دلى الطلبة املتفوقني والعاديني مما يشري ا 

املتفوقات كن أأكرث تقبال ملطالب املدرسة وأأكرث مثابرة ودافعية وهن أأكرث ميال لالكتفاء 

 اذلايت والاتزان.

ىل الكشف عن عالقة دافعية اال  2002وهدفت دراسة رشف ادلين ) جناز بتفوق ( ا 
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( طالبة من لكية الرتبية (232ى عينة اش متلت عىل دل العملية،الطالبات يف الرتبية 

جناز،واس تخدمت الباحثة اختبار ادلافع  ابلقاهرة،الرايضية  وأأظهرت النتاجئ وجود  لال 

حصائيا بني التفوق يف الرتبية العملي حيث أأن دافع  اال جناز،ة ودافع عالقة موجبة وداةل ا 

مل التعب ويرفع مس توى الطموح دلهيا جناز يزيد من مثابرة الطالبة املعلمة للعمل وحتاال  

ماكنياهتا،مبا يتناسب مع  ويعمل كذكل عىل مساعدهتا يف اختيارها الوسائل املناس بة  ا 

 اليت متكهنا من حتقيق التفوق.

( بدراسة أأثر لك من متغري اجلنس والصف ودرجة الضبط 2003وقامت القطايم )

الطلبة املتفوقني دراس يا يف منطقة ادلاخيل عىل درجة ادلافعية املعرفية للتعمل دلى 

وأأظهرت النتاجئ أأن الطلبة  وطالبة،( طالبا 140وتكونت العينة من ) الوسطى،الأغوار 

املتفوقني يمتتعون بدافعية عالية وأأهنم ذوو درجة عالية يف الضبط ادلاخيل لأهنم أأكرث 

دلراسة مقياس اش متلت ا حوهلم،حتماًل لنتاجئ أأعامهلم ودلهيم الس يطرة عىل ما يدور 

 الضبط ادلاخيل ومقياس دافعية التعمل.

وختتلف ادلراسة احلالية يف عينهتا من الرايضيني املتفوقني واملتفوقات املمتثلني يف 

كذكل ندرة ادلراسات اليت قارنت بني العيب الألعاب امجلاعية  الرايضية،املنتخبات 

 والفردية يف أأسلوب العزو.

 فرضيات ادلراسة 

 حصائية يف أأسلوب العزو دلى العيب املنتخبات الكويتية.وق ذات دالةل ا  فر  توجد -1

توجد فروق يف أأسلوب العزو دلى املنتخبات الكويتية تعزى لنوع اللعبة )فردية,  -2

 جامعية(.

 توجد فروق يف أأسلوب العزو دلى املنتخبات الكويتية تعزى للنوع الاجامتعي. -3

 مهنج ادلراسة 

 لية املهنج الوصفي املقارن.اعمتدت ادلراسة احلا

 متغريات ادلراسة 

 املتغري الأول: أأسلوب العزو. 

 .املتغري الثاين: نوع اللعبة

 (Team Sportالألعاب امجلاعية ) -1

 Individual Sport) ) الألعاب الفردية -2
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 املتغري الثالث: النوع الاجامتعي ممثال ابذلكور واال انث. 

 جممتع ادلراسة 

( العبًا والعبة املنتس بني يف مجيع الأندية الرايضية 6878سة )يشمل جممتع ادلرا

 املسجةل رمسيا يف دوةل الكويت.

 عينة ادلراسة 

( منتخب من املنتخبات الرايضية يف دوةل الكويت ويه: 12مت الاختيار القصدي )

لعاب  السةل،منتخب كرة  أأما الألعاب  امجلاعية،كرة الطائرة وكرة القدم ابلنس بة للأ

( العبا 146املبارزة والتايكوندو وبلغ عددمه ) اال سكواش،دية فتشمل منتخب الفر 

 .والعبة.أأدوات ادلراسة

 مقياس أأسلوب العزو للرايضيني 

عداد   الرايضية،ويتناسب مع طبيعة اجملال الراييض والألعاب  الباحثة،وهو من ا 

ىل نظرية وايرن يف أأسلوب  فقرة ثالث ( فقرة للك 11ويتكون من ) العزو،ويستند ا 

 ولك سؤال مرتبط ببعد من الأبعاد الثالث. أأس ئةل،

 مت التأأكد من صدق املقياس بطريقتني:

صدق احملمكني للمقياس, فقد عرض املقياس بصورته الأولية عىل مجموعة من  -1

احملمكني بلغ عددمه س تة من الأساتذة املتخصصني يف العلوم النفس ية والرتبوية وطلب 

آراهئم بداء أ وكذكل مدى  ،رتباط فقراته ابلسمة موضع القياسومالحظاهتم حول ا مهنم ا 

 وضوح صياغته اللغوية.

فقد مت احتساب ارتباط اال جاابت يف فقرات  ،صدق ادلالالت المتزيية للفقرات -2

 الاس تبيان والكشف عن الارتباطات الضعيفة ومت حذف بعض الفقرات.

 ثبات املقياس 

ل أألفا كرونباخ للمقياس كام هو موحض يف جدول احتساب الثبات من خالل معام -أأ 

، Pallantفيعد معامل ثبات مرتفع ) ،فقرة (11)( ونظراً لأن املقياس يتكون من 1)

2005.) 

 1جدول

 .قمية الثبات ابس تخدام معامل أألفا كرونباخ ابلتطبيق الاس تطالعي
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 قمية الثبات ابال عادة أأبعاد أأسلوب العزو

 73. ادلاخيل: اخلاريج

م  60. اكنية التحمك: عدم التحمكا 

 57. اثبت: غري اثبت

عادة الاختبار بعد ثالثة  -ب احتساب معامل الثبات من خالل اس تخدام اجراء ا 

وقد بلغت قمية (، 32أأسابيع عىل العينة الاس تطالعية من الالعبني اذلين بلغ عددمه )

 (.59.الثبات ابال عادة للمقياس )

 نتاجئ ادلراسة 

الفرضية الأوىل, جرى حساب التكرارات الس تجاابت الالعبني والختبار حصة 

 .)2واس تخراج قمية اكي تربيع لهذه الاس تجاابت كام هو موحض جبدول )

 مس توى ادلالةل  اكي تربيع  النس بة التكرار 

 

 البعد الأول

 0.000 26.32 %71.2 104 ادلاخيل

   %28.8 42 اخلاريج 

   %100.0 146 اجملموع

 0.000 57.97 %18.5 27 عدم التحمك 

 

 البعد الثاين

   %81.5 119 التحمك

   %100.0 146 اجملموع

 0.000 55.47 %19.2 28 عدم الثبات

   %80.8 118 الثبات البعد الثالث

   %100.0 146 اجملموع

 ادلاخيل،( أأن أأغلبية أأفراد عينة ادلراسة اكنوا من ذوي الضبط 2يظهر جدول )

وأأهنم يرون أأن أأس باب السلوك دلهيم  ابلسلوك،كرث قدرة عىل التحمك وأأظهروا أأهنم أأ 

ىل عدم حصة الفرضية ال اثبتة، ن النتاجئ تشري ا  يت تنص عىل وجود فروق ذات وهبذا فا 

ذ أأن النتاجئ تدل عىل أأن  الكويتية،حصائية يف أأسلوب العزو دلى املنتخبات دالةل ا   ا 
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اناًث،ظم الالعبني ذكوراً اكنوا أأم أأسلوب العزو اكن بشلك عام مامتثال دلى مع وسواء  ا 

 يلعبون يف أألعاب جامعية أأو فردية.

متت املقارنة ابس تخدام اجلداول املتقاطعة  ادلراسة،والختبار الفرضية الثانية يف هذه 

 متقاطعة،واليت جرى من خاللها املقارنة بني لك بعد ومتغري ادلراسة بصورة 

 (3وذكل كام هو موحض يف جدول ) تربيع،اكي  واحتساب مس توى ادلالةل ابس تخدام

 .جدول الفروق يف أأسلوب العزو بني الألعاب امجلاعية والفردية 3
 مس توى ادلالةل  اجملموع  اخلاريج  ادلاخيل  البعد الأول 

 274. 98 31 67 التكرار  امجلاعية  الألعاب 

النس بة 

 املئوية 
45.9% 21.2% 67.1% 

 

  48 11 37 التكرار  الفردية 

النس بة 

 املئوية 
25.3% 7.5% 32.9% 

 

  146 42 104 التكرار  اجملموع

النس بة 

 املئوية 
71.2% 28.8% 100.0% 

 

عدم   البعد الثاين 

 التحمك 

   التحمك 

 955. 98 80 18 التكرار  امجلاعية  الألعاب 

النس بة 

 املئوية 
12.3% 54.8% 67.1% 

 

  48 39 9 التكرار  الفردية 

النس بة 

 ة املئوي
6.2% 26.7% 32.9% 

 

  146 119 27 التكرار  اجملموع

النس بة 

 املئوية 
18.5% 81.5% 100.0% 

 

عدم   البعد الثالث 

 الثبات 

   الثبات 
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 324. 98 77 21 التكرار  امجلاعية  الألعاب 

النس بة 

 املئوية 
14.4% 52.7% 67.1% 

 

  48 41 7 التكرار  الفردية 

النس بة 

 املئوية 
4.8% 28.1% 32.9% 

 

  146 118 28 التكرار  اجملموع

النس بة 

 املئوية 
19.2% 80.8% 100.0% 

 

( عدم وجود فروق يف هذا البعد من أأبعاد أأسلوب العزو بني الالعبني 3يظهر جدول )

وقد أأظهرت   يف املنتخبات الرايضية الكويتية تبعا لنوع اللعبة فردية اكنت أأم جامعية.

 اللعبة،سب بني أأبعاد أأسلوب العزو تبعا لنوع النتاجئ وجود فروق ظاهرة يف الن 

حيث  تربيع،وللتحقق من دالةل هذه الفروق مت اس تخدام التحليل اال حصايئ اكي 

حصائية،أأظهر التحليل اال حصايئ أأن هذه الفروق ليست ذات دالةل  وأأن هذه   ا 

نه مل يمت اثبات حصة الفرضية الثانية واليت تنص  للصدفة،الفروق تعود   عىل وهبذا فا 

وجود فروق يف أأسلوب العزو بني الألعاب امجلاعية والألعاب الفردية سواء من اذلكور 

 أأو اال انث.

متت املقارنة ابس تخدام اجلداول املتقاطعة  الثالثة،وفامي يتعلق ابختبار حصة الفرضية 

 يبني نتيجة التحليل اال حصايئ. (4)واكي تربيع واجلدول 

 ني اذلكور واال انثجدول الفروق يف أأسلوب العزو ب 4

 
مس توى   اجملموع  اخلاريج  ادلاخيل  البعد الأول 

 ادلالةل 

 273. 73 18 55 التكرار  اذلكور اجلنس

النس بة 

 املئوية 
37.7% 12.3% 50.0% 

 

  73 24 49 التكرار  اال انث
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النس بة 

 املئوية 
33.6% 16.4% 50.0% 

 

  146 42 104 التكرار  اجملموع

النس بة 

 املئوية 
71.2% 28.8% 100.0% 

 

   التحمك  عدم التحمك  البعد الثاين 

 522. 73 61 12 التكرار  اذلكور  اجلنس

النس بة 

 املئوية 
8.2% 41.8% 50.0% 

 

  73 58 15 التكرار  اال انث

النس بة 

 املئوية 
10.3% 39.7% 50.0% 

 

 146 119 27 التكرار  التكرار  اجملموع

النس بة 

 املئوية 

النس بة 

 املئوية 
18.5% 81.5% 100.0% 

   الثبات  عدم الثبات  البعد الثالث 

 400. 73 57 16 التكرار  اذلكور اجلنس

النس بة 

 املئوية 
11.0% 39.0% 50.0% 

 

  73 61 12 التكرار  اال انث

النس بة 

 املئوية 
8.2% 41.8% 50.0% 

 

 146 118 28 التكرار  التكرار  اجملموع

النس بة 

 املئوية 

النس بة 

 املئوية 
19.2% 80.8% 100.0% 

ال أأن هذه الاختالفات مل تكن ذات دالةل  ظاهراًي،( نسب خمتلفة 4يظهر جدول ) ا 

حصائية، ( ويه غري داةل 0.05حيث اكنت قمية مس توى ادلالةل لاكي تربيع أأكرب من ) ا 
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حصائيًا، وبذكل فا ن الفرضية الثالثة اليت تنص عىل وجود فروق يف أأسلوب العزو  ا 

 الكويتية تعزى للنوع الاجامتعي مل يمت اثبات حصهتا. دلى املنتخبات

 مناقشة الفرض الأول 

أأظهرت نتاجئ الكشف عن أأسلوب العزو دلى اذلكور واال انث يف الألعاب امجلاعية 

ىل  والفردية للمنتخبات الكويتية يف البعد الأول عىل أأن أأفراد العينة يعزون سلوكهم ا 

( 2008هذه النتيجة مع نتاجئ دراسة العبيدي ) وتتفق ،عوامل داخلية اكجلهد والقدرة

( حيث اكن أأسلوب العزو ادلاخيل لالعبني 2011ودراسة عرب وصربي ورش يد )

ىل عوامل  ،هو الأكرث ش يوعًا دلهيم أأما يف البعد الثاين فقد ظهر أأهنم يعزون سلوكهم ا 

ىل ثقهتم ال وابلتايل  ،ذلونهعالية مبس توى اجلهد اذلي يبيس تطيعون التحمك هبا مما يشري ا 

مياهنم  حيث  ،هد يف حتقيق الفوز وجتنب اخلسارةأأمهية ادلور اذلي يلعبه مثل هذا اجل با 

س تقباًل ماكهنم حتقيق الفوز م هذا اجلهد والعمل مضاعفته فا ن اب   أأهنم من خالل

أأما يف البعد الثالث فتبني أأهنم يعزون أأس باب سلوكهم  ،واحلفاظ عىل هذا املس توى

ىل عوامل اثب  وتشري أأدبيات  ،القدرة الثابتة عىل حتقيق النجاحتة مما يؤكد أأن دلهيم ا 

ىل أأن القدرة اثبتة البحث يف  ،أأما اجلهد فهو غري اثبت )اال مام واخلوجا ،هذا اجملال ا 

(. وهكذا فا ن وصول الالعبني Weiner ،2006؛ Martinez ،2010؛ 2005

راييض دلهيم وهو انعاكس حقيقي ابلتفوق ال الرايضية يرتبط بدرجة كبريةللمنتخبات 

وكذكل لأهنم يعزون جناهحم وخسارهتم  ،لقدرهتم واذلي متثل يف أأسلوب عزومه ادلاخيل

لأمور يس تطيعون أأن يتحمكوا هبا مثل تغري اجلهد واذلي من شأأنه أأن جيعلهم أأكرث 

لرتكزي وأأقل عرضة للضغوط وأأكرث قدرة عىل ا ،قعية وأأكرث قدرة لتحمل املسؤوليةوا

؛ ودراسة عرب  2005 ،وابلتايل المتزي ابالتزان الانفعايل )اال مام واخلوجا ،لنفس يةا

 حتقيق (, كام يعمل عىل رفع مس توى دافعيهتم وابلتايل2011 ،وصربي ورش يد

وهذا ما أأكدت عليه الكثري من نتاجئ ادلراسات السابقة  ،مس توايت عالية من الأداء

( وكذكل دراسة رشف ادلين 1999ل )( ودراسة حف1989مثل دراسة لك من س يد )

(, حيث أأكدوا مجيعا 2008( ودراسة عبد اجمليد )2003( ودراسة القطايم )2002)

ىل عوامل اجلهد القابل للتغري يعمل عىل زايدة  دون اس تثناء عىل أأن عزو النجاح ا 

وهو ابلوقت نفسه يعد مكواًن أأساس يأأ من مكوانت  ،ادلافعية يف الوصول للتفوق

 (.Renzulli ،2005كام يظهر من تعريف رنزويل للموهبة )املوهبة 
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 مناقشة نتاجئ الفرض الثاين 

ىل عدم وجود فروق يف أأسلوب العزو بني ال عيب الألعاب امجلاعية أأشارت النتاجئ ا 

واحليايل  ،(2000وعىل الرمغ من أأن لك من نتاجئ دراسة أأبو زيد وجزر ) ،والفردية

( أأظهرت وجود فروق بني العيب 2012فيح )وعبود وس  ،(2008وكرمي ) ،(2007)

ال أأن أأاًي من تكل ادلراسات  ،والفردية يف ضوء متغريات خمتلفة الألعاب امجلاعية ا 

السابقة مل تقم بقياس الفروق يف أأسلوب العزو بني العيب الألعاب امجلاعية والفردية, 

فعية للوصول ويبدو أأنه من الرضوري وجود أأسلوب عزو من شأأنه أأن يثري وحيفز ادلا

ن  لعاب الفردية عىل حد سواء. وا  لعاب امجلاعية أأو للأ للتفوق الراييض سواء اكن للأ

عدم وجود فروق يف أأسلوب العزو يف ادلراسة احلالية لالك النوعني من الألعاب يدل 

براز همارات  هعىل أأن لك لعبة سواء اكنت لعبة جامعية أأو فردية تتطلب من الالعب ا 

وهذا يظهر  ،فوز اذلي يعكس درجة الثقة ابلنفسة من أأجل حتقيق الوقدراته احلقيقي

يف أأسلوب عزو داخيل ميكن التحمك به من قبل الالعب املمتزي واحملافظة عىل ثباته, 

فالرغبة يف المتزي والتفوق وتأأكيد مفهوم اذلات دلى عينة الالعبني يف الألعاب امجلاعية 

بًا يكونون من ذوي العزو فاملتفوقون غال  ،فردية اكنت سببا من أأس باب تفوقهموال

ومثل هذا العزو همم جداً هلم من أأجل حتقيق التفوق يف الألعاب الرايضية,  ،ادلاخيل

الفرد للتفوق حيث أأظهرت أأن وصول  ،(2003وهذا ما أأكدته نتاجئ دراسة القطايم )

نعاكس لأ  ال ا  راد العينة سلوب العزو دليه. ويف ادلراسة احلالية يالحظ أأن أأفما هو ا 

ىل جممتع واحد ومه املتفوقون  وعىل الرمغ من اختالف نوع اللعبة  رايضيا،مجيعًا ينمتون ا 

ال أأن أأسلوب العزو دلهيم اكن مامتثاًل بدافع الرغبة يف الاجناز  وهذا ما سامه  والتفوق،ا 

بات يف زايدة توقعاهتم املس تقبلية ابلفوز ورفع مس توى دافعيهتم وابلتايل وصوهلم للمنتخ 

 الرايضية الكويتية.

 مناقشة نتاجئ الفرض الثالث 

أأظهرت النتاجئ عدم حصة الفرض الثالث املمتثل يف وجود فروق يف أأسلوب العزو بني 

اذلكور واال انث. وعىل الرمغ من أأن نتاجئ كثري من ادلراسات أأظهرت وجود فروق بني 

ال أأن ع الامنئية،اذلكور واال انث يف بعض املظاهر الشخصية  دم وجود فروق يف ا 

أأسلوب العزو بني اذلكور واال انث يف هذه ادلراسة يتفق مع نتاجئ دراسة لك من 

(Fatemi  وAsghari ،2012( ودراسة )Hanrahan  وGross ،2005)،  واليت
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تبني عدم وجود فروق بني اذلكور واال انث يف أأسلوب العزو. وميكن تربير ذكل أأن  

وبغض النظر عن النوع الاجامتعي  رايضيا،تفوقني عينة اذلكور واال انث مجيعا من امل 

ظهار قدرات التفوق  فا ن التفوق الراييض يتطلب من الالعب املنافسة والتحدي وا 

نسني وبذكل جند أأن الالعبني من الك اجل  واملثالية،والمتزي كنوع من حتقيق اذلات 

وهذا ما  الفشل،ماكانهتم من أأجل حتقيق النجاح وجتنب يعولون كثريا عىل قدراهتم وا  

حصائية يف  يفرس سبب وجود العزو ادلاخيل دلهيم وعدم وجود أأية فروق ذات دالةل ا 

 أأسلوب العزو دلهيم.

 التوصيات التطبيقية

عىل القامئني عىل املنتخبات الرايضية مراعاة الالعبني أأثناء اخلسارة وتأأكيد دور  -1

 اجلهد يف جتنهبا.

 عبني ابال ضافة للجوانب البدنية واملهارية.الاهامتم ابجلوانب النفس ية لال -2

اهامتم املدربني ابلتعرف عىل أأسلوب العزو لالعبني الأندية ومعرفة معتقداهتم حول  -3

 أأس باب الفوز واخلسارة.

 توفري اال رشاد النفيس املناسب لالعبني لتعزيز قدراهتم وثقهتم ابذلات. -4

 التوصيات النظرية 

جراء املزيد من ادلراسا -1 ت للكشف عن أأسلوب العزو يف الألعاب الرايضية الفردية ا 

 وامجلاعية الأخرى واليت مل يمت تناولها يف هذه ادلراسة.

دراسة أأسلوب العزو دلى الالعبني يف الألعاب الرايضية وعالقته مبتغريات نفس ية  -2

 أأخرى.

جراء دراسات ملقارنة أأسلوب العزو دلى عينات من فئات معرية خمتلفة م -3 ن ا 

 الالعبني يف الألعاب الفردية وامجلاعية.

 

 املراجع 

 املراجع العربية 

براهمي خالف  زيد،أأبو  - براهمي الس يد أأمحد السعيد ) وجزر،ا  (. قلق املنافسة 2000ا 

جناز دلى مماريس بعض الأنشطة الرايضية الفردية وامجلاعية. اجملةل ودافعية اال  الرايضية 

 .23-49 ،(34) والرايضة،العلمية للرتبية 
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(. القدرات العقلية وعالقهتا مبس توى الأداء املهاري لبعض 2007أأمل س يد ) أأمحد، -

الأنشطة الفردية وامجلاعية لطالبات قسم الرتبية الرايضية. الرايضة علوم وفنون, 

26,211 -183. 

 الضغوط النفس ية (.2005عبد الفاحت محمد سعيد ) ،محمد أأمحد صاحل واخلوجا اال مام، -

بأأمناط العزو السبيب التحصييل دلى الطلبة املوهوبني يف مدرسة اليوبيل. ورقة قهتا وعال

 .الأردن عامن، واملتفوقني،حبث عرضت يف املؤمتر العلمي الرابع لرعاية املوهوبني 

أأمحد عبد اجمليد  والصامدي،هللا  عبد القادر عبد والعامدي،محمد عبدهلل  البييل، -

 طبيقاته. الكويت: مكتبة الفالح للنرش والتوزيع.وي وت الرتب(. عمل النفس 2001)

سامعيل ) احلاوي، - (. املوهبة الرايضية واال بداع احلريك الباب 2004حيىي الس يد ا 

 الزقازيق: املركز العريب للنرش. اذلهيب لدلخول للرايضة العاملية.

التفوق  ه حنوالتوج(. دراسة مقارنة يف 2007عبد القادر محمود قادر عيل ) ،احليايل -

الراييض دلى العيب بعض الألعاب الفردية وامجلاعية مع العيب رايضة املعاقني. جمةل 

 .230-266 ،(4)5 ،أأحباث لكية الرتبية الأساس ية

(. مبادئ عمل النفس الرتبوي. عامن: دار املسرية 2009عامد عبد الرحمي ) ،الزغول -

 ة.للنرش والطباع

التعمل بني املنظور الارتباطي واملنظور املعريف وجية س يكول(. 2004فتحي ) ،الزايت -

 (. القاهرة: دار النرش للجامعات.2)ط.

ىل تربية املمتزيين واملوهوبني )ط2010انداي هايل ) الرسور، - (. عامن: .5(. مدخل ا 

 دار الفكر.

يض (. دراسة املهارات النفس ية احملددة للتفوق الراي2007صالح بن أأمحد. ) السقاء، -

نظر راييض املس توى العايل يف اململكة العربية السعودية. رساةل الرتبية وعمل  وهجة من

 .73-102 ،(28) النفس،

(. مقارنة يف التوجه التنافيس والعزو السبيب بني 2009رابح وفيق انيج ) السويدي، -

ية لك  ،ماجس تريالعيب كرة القدم وأألعاب القوى لأندية ادلرجة الأوىل يف بغداد. )دراسة 

 الرتبية الرايضية( اسرتجعت من
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www.cope.uobaghdad.edu.iq/uploads/pages/.../ 202009ماجس تري% .

docx 

(. تأأثري موضع الضبط 2005حمسوب عبدالقادر وحساىن, ممدوح اكمل ) ،الضوى -

وأأساليب العزو واخلجل يف التحصيل الأاكدميي لطالب لكية الفنون امجليةل دراسة 

 . 70-122،(58) الرتبية،جمةل لكية  سار.يل امل ابس تخدام حتل 

رساء حقطان ) ،العبيدي - (. املهارات النفس ية وعالقهتا ابلعزو السبيب عند 2008ا 

 .152-168 ،(9)7الالعبني املتقدمني للمبارزة. جمةل الرايضة املعارصة, 

 ،زالعبد النارص ذايب وأأبوغ ،شفيق فالح واجلراح ،عدانن يوسف وعالونة العتوم، -

(. عمل النفس الرتبوي النظرية والتطبيق. عامن: دار املسرية للنرش 2005معاوية محمود )

 والتوزيع والطباعة.

(. الشعور ابلوحدة ومركز الضبط وعالقهتام 2009سامل عيل سامل ) ،الغرايبه -

 العربية،ابملس توى ادلرايس والتخصص دلى طلبة جامعة القصمي. احتاد اجلامعات 

(54)، 293-333. 

(. الفروق يف أأبعاد التفوق الراييض لبعض منتخبات 1991جامل محمد ) الغريب، -

الرايضات امجلاعية الكويتية تبعا لنتاجئ املبارايت. جمةل أأس يوط لعلوم وفنون الرتبية 

 .24-46 ،(20) الرايضية،

من  ادينيجناز دراسة مقارنة بني املتفوقني والع(. دافعية اال  1999نبيل محمد ) الفحل، -

 .70-85 ،(49) النفس،جلنسني يف التحصيل ادلرايس يف الصف الأول الثانوي. عمل ا

(. أأساس يات عمل النفس الرتبوي 2006محمد عوض ) ،محمد فرحان والرتتوري ،القضاه -

 النظرية والتطبيق. عامن: دار احلامد للنرش والتوزيع.

لية الضبط يف درجة ة داخ ودرج الصف، اجلنس،(. أأثر متغري 2003انيفة ) القطايم، -

ادلافعية املعرفية للتعمل عند املتفوقني دراس يا يف منطقة الأغوار الوسطى. جمةل العلوم 

 .59-88 ،(4) ،الرتبوية

 (. املرأأة والرايضة الواقع والطموح. الكويت.2007غسان )، عادل وغريب  ،بن خني -

ب الأساس ية الرعاية جلوانهوم ا(. التفوق الراييض املف 2006زيك محمد محمد ) ،حسن -

 الانتقاء. اال سكندرية: املكتبة املرصية للطباعة والنرش والتوزيع.
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(. عمل النفس الرتبوي. عامن: جدار للكتاب العاملي للنرش 2008سعاد جرب ) ،سعيد -

 والتوزيع.

(. ادلافعية الرايضية وعالقهتا مبس توى الأداء لالعيب 1989مدحت صاحل ) ،س يد -

 .253-274 ،(4) ،اجملةل العلمية للرتبية البدنية والرايضة لسةل.كرة ا

جناز والاجتاه حنو همنة تدريس الرتبية (. دافعية اال  2002حسر يس ) ،رشف ادلين -

الرايضية وعالقهتام ابلتفوق يف الرتبية العملية لطالبات لكية الرتبية الرايضية. جمةل الرتبية 

 .202-219 ،1 ،الشامةل

(. أأثر الربامج الصيفية للموهوبني عىل أأساليب العزو 2008أأسامة محمد ) يد،اجمل عبد  -

السبيب وهمارات اختاذ القرار دلى الطالب املوهوبني السعوديني. دراسات تربوية 

 .173-212 ،(2)14واجامتعية, 

ىل عمل النفس الرايض )ط.2004محمد حسن ) ،عالوي - (. القاهرة: 4(. مدخل ا 

 .مركز الكتاب للنرش

(. دراسة مقارنة يف الاستثارة الانفعالية عند أأداء 2008ميمث صاحل ) ،كرمي -

الامتحاانت العملية لبعض الألعاب الفرقية والفردية دلى طالب الرتبية الرايضية. جمةل 

 .60-75 ،(9)1 ،علوم الرتبية الرايضية

  عىللراييض(. تأأثري النشاط البدين وا2010زاوي ) عبدالسالم، وبوجعناق  كامل، -

تمنية ادلافعية دلى تالميذ مرحةل التعلمي الثانوي خارج املؤسسات الرتبوية. مركز 

 .57-80 ،(4) التعلميية،البصرية للبحوث والاستشارات واخلدمات 

(. فاعلية برانمج 2009محمود محمد لبيب ) وسلامين،أأمحد عبد العاطي حسني  محمد، -

املس توى الرمقي ملتسابقي الوثب العايل. عىل  عقليةمقرتح ابس تخدام تدريبات الصالبة ال 

 . 315-337 ،2 ،الاجتاهات احلديثة لعلوم الرايضة يف ضوء سوق العمل

(. أأساليب العزو السليب مكتغريات وس يطة يف عالقة  2008عبدهللا جاد ) محمود، -

 .38-86 ،(68)2 ،عوامل الشخصية ابالكتئاب. جمةل لكية الرتبية

 (. عمل النفس الراييض. عامن: دار أأسامة للنرش والتوزيع.2008) رمضان ايسني، -
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