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 المقدمة ومشكلة البحث:

طوتتجومةعيد  تلثقةفيد  تلمجدةت  مخولد  فد  تلحيدة  علد  مجموعد طمداطتلوردو ت  لقد طردت  
  صبح فق  ،طتلحية  تعق  ل إ مجملهة ف   د  وتلو  ،طوتلوكنولوج  تلحضة يط وتلورو  ،طوتلتيةضي 
 ادةت  تلقلدق تهد  كدة  سدوت  ،طتلحدةل  عصدتاة مشدالت  توصد   تلود  تلظوتهتط هم ما تلنفس  تلقلق
 وتقعدة ط تلفدتدطيالدو ط تألحدوت  كد  وفد  ،افسد  بدةلفتد توعلدق  سدبة   و ،طتلفدتد ببيئد طتوعلدق  سدبة  عدا
 تلنفسدي  تألمدتت طمدا تلع يد  إلد  ب تلسدلطتدثييت  إسدومتت  يدددي قد  ي وتلدهد تطتلقلدقط،ط تدثييت تحد 
 تلب تي  بمثةب  إيجةبي  برتيق طموتجهو  عل  تلق    وع م ،تلقلقط ح وث إسومتت  يعوبت كمة ،طب اي وتل
تلقلدقط موتجهد  مدا تلفدتد يدومالا وعند مةط،للوشدةممط  عتضد فوجعلد  للفدتد تلنفسدي  تلقدو  تتهدق تلود 
    وتلب اي طتلجي  .طتلنفسي  بةلصح  ع تموطإل  يددي ذلك فإ  فعةل  برتيق  تلنفس 

  طتلمسدوقب طيحمد طفد طريةتد طتتيدتت طسدتيع طتشدم ط( 2002) ىشندمحمد سميرة ط كتوت
ومةطيصةحبهةطماطتتيتت طف ط،طماطموتيتت طتقوصةدي طوتجومةعي طويقةفي طوتقني ططفتدك طمةطيحيططبةل
،طتلقلدقطوتلودوتتطوي فعد طإلد ط،ططتلفدتدكيدة ططممةطقد طيللدل ط،طللفتدوتألختق طوتلسلوك طط،طتلبنة طتلقيم 

طط(113:طط3.)وتإلكوئة طتلنفس 

ماطتلمشالت طتلنفسي طتلو طيمالاط  طتعوقطتلفتدططFuture anxietyيعوبتطقلقطتلمسوقب طوط
ط،تحددوت طفدد طامددططتلحيددة طدو طتلعددةلمولقدد طددده  طط،طعدداط دت طدو  طتتجومددةع ،طوعدداطتوتفقدد طوت تقة دد 

،طوصددةحذطذلددكطتلتيدد طتلع يدد طمدداطتألمددتت طط طتلمدد  طهددةهت طبشددال طوتضددح امددةحطحيددةط صددبح حيدد ط
ط(287:19(،)7:8)ط.:طتتكوئة طوتلقلقطبمخول ط دالةل ط،طومنهةط،طوتلمشالت طتلنفسي طتلملمن 

  ط سدددبة طقلدددقططMolin (2007)مووودلي  ،طط(2001عاشووودي ب وووا  )ط:طوفدددقطكددد طمددداوي
رموحدة طتلفدتدطوكمالةاةتد طتلوتق،يد ،ط وطتفكدكططتلمسوقب طيمالاط  طتومث طف طوجدودطتفدةو طبدياطمسدوو ط

:ط6)ططتألسدددددت ط،طوكددددد لكطقصدددددو طتلتميددددد طاحدددددوطتلمسدددددوقب ط وطضددددد ل طتلمعلومدددددة ط وطتشدددددو طتألفكدددددة .
طط(504:طط20)،(437

مستـوى قـلق توقــع المستقبل الرياضى لدى العبى الرياضات الجماعية فى ظل جائحة " 

 "(19-فيروس کورونا )کوفيد
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  ططZaleski (2010)زاليسووووك   ،طZaleski (2008)زاليسووووك  كمددددةطيوفددددقطكدددد طمدددداط:ط
لدددقطتلمسدددوقب ،طو اددد طيسدددون طإلددد طبعددد طتلمالدددو طتلمعتفددد طهدددوطتألسدددةوطتلددد  طيالمددداطو ت طتلشدددعو طبق

وتلخددومطط،Beckلبيوو  ،طوتليددثوططAtkinsonاتكينسوود  :طتلخددومطمدداطتلفشدد طعندد ططتلمفددةميمطومنهددة
بانودويا )تلم  سد طتلوجوديد (طكمدةطيسدون طإلد طمفهدومطفةعليد طتلد ت طعند ط Telckتيليو  مداطتلقد  طعند ط

Banduraيوتوور،طومفهددومطمتكددلطتلددوحالمطعندد ططRotter ن طوبصددو  طدددب ط سةسددي طعلدد ط،طكمددةطيسددوط
و  ط،طعومد طعلد طمحد دت طتقيديمطتلوه يد طتلود طسدبقط طتلمعتفي طللقلدقط،طكمدةط Eysenckايزين  اظتي ط
حي طذكتط  طتلفتدطيمتطمن طرفولو طومتتهقو طبخبتت طتسهمطف طط ف طاظتيو Eysenckايزني  ق مهةط

تتسددةقطتلوفكيددتطوتكددوياطتلشخصددي ططتشدداليل طتلمعتفدد طوتلوجدد تا ،طوقدد طتدددد طبدد طتلخبددتت طتلسددوي طإلدد 
،طفوكدددو طط،طفوددد  ألطتألحددد تثطبصدددو تهةطتلوتق،يددد ط،طوتقددد يتطتلددد ت طتلموجدددذطتلموسدددم طبةلفةعليددد طتل تتيددد 

،طفيالدددددو طتلوفةعددددد طتلخدددددتقطمددددد ططتتسدددددوجةب طللمسدددددوقب طتسدددددوجةب طتوسدددددمطبدددددةلقلقطتلسدددددو ط وطتلعدددددةد 
طط(166:ط24)،(177:ط23.) تلحية

علدد طفيددتووطتلكو واددةط،ططSARS-CoV-2طسددم ط(WHO)و رلقدد طمنظمدد طتلصددح طتلعةلميدد ط
طتخوصة طلكلمد طكو وادةط"CO"كو/طتلمت طتل يطيسبب طه تطتلفيتوو.طحتف طعل طCOVID-19و سمط
بةللتد طط"Disease"مدت /طتخوصدة طلكلمد ط"D"د/طتخوصة طلكلم طفيتوو،طوحتمط"VI"ف /ط،طوحتف 
جموعة طمعين طمداطتألددخةأط وطتلموتقد ط،طوق ط خويتطه تطتألسمطلوجنذطتإلدة  طإل طمط،طتإلاجليلي 

 (12عنهة.)طوكعرة طتاربةعة طسلبي 

  طتتهومددددةمطبةلصدددددح طتلنفسدددددي ط Smith Noah (2020( )21)طسوووووميث نووووود ويدددد كتط
للتيةضيياطف طمث طه  طتلفوتت طتلعصيب طفوت طإاوشدة طفيدتووطتلكو وادةطيعد ط مدت تطفةيد طفد طتألهميد ط،ط

للحفدددةلطعلددد طتلصدددح طتلنفسدددي طللتيةضددديياطبةلمجومعدددة طتلمودددثيت ططإذطيجدددذطتتخدددةذطتإلجدددتت ت طتلت مددد 
بددةلفيتووط،طويمالدداطللمخددةومطحددو طإاوقددة طتلمددت طمدداطدددخرطإلدد طتخددتط  طتددديتطعلدد طتلومةسددكط
تتجومدةع ط،طوسددهول طتلحصدو طعلدد طتلد عمطتتجومددةع طتلمرلددو ط،طوتودتألط يددت تطسدلبي ةطعلدد طتلصددح ط

طإضةفي ةطسةهمطف طاشدتطتلد عتطبدياطعةمد طتلندةوط،طإتط اد طعةمت ططتإلعتمطتلنفسي ،طولسو طتلحظ،طكة 
يمالدداطتتسددوعةا طبةلع يدد طمدداطتلودد تبيتطتإليجةبيدد طتلودد طتسددةع طعلدد طتلعنةيدد طبةلصددح طتلنفسددي طللمجومدد ط

 وتألفتتدطوتلتيةضييا.

طمحفدل تطلتكوئددة طوتلقلدق،طاويجدد طللعللدد ط وط ويمالداطلفيددتووطكو وادةطتلمسددوج ط  طيشدال طعددةمت 
صح ط وطتلحتمدة ط وطتلووعدكطتلجسد يطعلد طسدبي طتلمثدة ،طوهندةألطبعد طتلعوتمد طتلود طقد طتلحجتطتل
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تليدددد طمدددداطخرددددو  طتإلصددددةب طبةتكوئددددة ط،طوتوضددددماطتلمعةاددددة طمدددد طتتكوئددددة طفدددد طتلمةضدددد ط،طوتلعللدددد ط
 (ططططط12تتجومةعي طوتأللمط،طوتلووعكطتلجس يط،طوضتوحطتلحية طتلمسومت طتألخت .)

طتوقدد طتلمسددوقب طتلتيةضدد طلل  تسددة طتلعلميدد طتلودد طتنةولدد طقلددقتلمسددحطتلمتجعدد طومدداطخددت ط
ونبال  مصطفووووو  عميووورةو  عبد العزيز عبد المجيدك طمداط:طمث طد تس طوعتقوهةطببع طتلموتيتت ط

(ط،ط11) (2011محموود عسوولية و نوودي البنووا )ط،(4()2007صوو   مرميووا  )ط(ط،7)( 2006بودي )
( 2017محمد سمير عمور )،ط(2)ط(2016) حمد عل م حدي(،ط1)ط(2016جي   هشام  حمد )

(ط تضدحط اد طتط15( )2019هبة السويد مييمور )(،ط10)(2018محمد عبد الفتا  حسن  )(،ط9)
عل طمسوو طقلقطتوق طتلمسوقب طإل طتلوعتمططترتق ط-طعل طح طعلمطتلبةح ط-طتوج طد تس طعلمي ط

وطكو واةط،طول تطيسدع طتلبةحد طمداطتعب طتلتيةضة طتلجمةعي طف طه طجة ح طفيتوطل  ططتلتيةض 
تعبددد طلددد  ططخدددت طهددد  طتل  تسددد طتلحةليددد طإلددد طتلكشددد طعددداطمسدددوو طقلدددقطتوقددد طتلمسدددوقب طتلتيةضددد 

طتلتيةضة طتلجمةعي طف طه طجة ح طفيتووطكو واة.

 صددحة ططتعبدد طتلتيةضددة طتلجمةعيدد ط  طمددةطيومودد طبدد وفدد طضددو طمددةطسددبقطيعوقدد طتلبةحدد ط
ثقدد طبدددةلنفاط،طوتلقددد   طعلددد طتلسدديرت طعلددد طتتافعدددةت ط،طوتلوفدددةم ط،طمددداطتلشدددعو طبةلتلمسددوو طتلعدددةل ط

ط ومدةطيوتتدذطعليدد،طومداطيدمطتلشدعو طبموعد طتلمنةفسد طوتلفدو ط،طوتلخبدتت طتتيجةبيد طللمنةفسد طوتلود  يذط
ألمددتطتلدد  طيشدديتطبقددو طتلدد ط،طتطيدد ع،طومالةادد طتجومةطحيةاددة ط عتميدد طإطومعنويدد طودددهت طط،مدداطملتيددةطمةديدد 

وتلوفددةم طاحددوطتحقيددقطمسددوقب ط يةضدد طاددةجحطومشددتقط،طوعلدد طتلعالدداطمدداط،طتلتيةضددي طيبددة طتلدد ت طإ
وتلعةلمطكل ط،طوتل  طإجوةحطجمهو ي طمصتطتلعتبي ط،طبفيتووطتلكو واةطصةب طإل طتلخومطماطتإذلكطف

،طتلمخولفد طسدوثة  طفد طتلموتقد طوتلقةبليد طلإ،طوسيرت طبع طتلخبتت طتلسلبي طماطعد مطتلثقد طوتلوشدةممط
ط لمسوقبلط وماطيمط ميو،طسبة طق طتديتطعل طمسوو ط دت طتلتيةض ط وط،طماطعوتم طط يوتتذطعليومةط

طتلتيةض .

وممددةطسددبقطدفدد طتلبةحدد طللقيددةمطبهدد  طتل  تسدد طكمحةولدد طلوقدد يمطبعدد طتلحلددو طتلعلميدد طتلمنةسددب طططططططط
و طق طتنعالاط،طوتلفيتووطتلكو واةقلقطتوق طتلمسوقب طتلتيةض طف طه طجة ح طح  طمسوو ططلخف 

بةإليجة طعل طمسوو طتألدت طتلب ا طوتلفن طوتلنفس طلتعب طتلتيةضة طتلجمةعي ط،طتألمتطتل  طدفد ط
تعبد طتلتيةضدة طتلجمةعيد ط)كدت طتليد طلد  ططتلبةح طإل طد تس طمسوو طقلقطتوقد طتلمسدوقب طتلتيةضد 

طكت طتلرة ت (طف طه طجة ح طفيتووطتلكو واة.ط–كت طتلسل طط–كت طتلق مطط–

 :  هداف البحث
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طيه مطه تطتلبح طإل طتلوعتمطعل :

ط–كدت طتلقد مطط–تعب طتلتيةضدة طتلجمةعيد ط)كدت طتليد طل  ططمسوو طقلقطتوق طتلمسوقب طتلتيةض ط-1
ط.(19-)كوفي ططكت طتلرة ت (طف طه طجة ح طفيتووطتلكو واةط–كت طتلسل ط

ط–ةضدة طتلجمةعيد ط)كدت طتليد طتعبد طتلتيلد  ططتلفتوقطف طمسوو طقلقطتوقد طتلمسدوقب طتلتيةضد ط-2
ط.(19-)كوفي ططكت طتلرة ت (طف طه طجة ح طفيتووطتلكو واةط–كت طتلسل طط–كت طتلق مط

 تساؤالت البحث : 

كدت طط–تعبد طتلتيةضدة طتلجمةعيد ط)كدت طتليد طلد  ططمسوو طقلدقطتوقد طتلمسدوقب طتلتيةضد مةطهوطط-1
ط؟(ط19-)كوفي ططتلكو واةكت طتلرة ت (طف طه طجة ح طفيتووطط–كت طتلسل طط–تلق مط

تعبد طتلتيةضدة ططبدياطه طتوج طفتوقطدتل طإحصة ية طف طمسوو طقلقطتوق طتلمسدوقب طتلتيةضد ط–ط2
كددت طتلرددة ت (طفدد طهدد طجة حدد طفيددتووطتلكو واددةطط–كددت طتلسددل طط–كددت طتلقدد مطط–تلجمةعيدد ط)كددت طتليدد ط

طط؟(ط19-)كوفي ط

 مصطلحات البحث:
 :Future Anxietyطقلقطتلمسوقب 

جوز  مو  القلول العوام المعمو  علو  المسوتقبك،  متلو  جولويق  ول الدا وي الوراه ، ويتم وك  ول مجمدعوة مو  "  هد 
مالتشاؤم، و قدا  السيطرة عل  الحاضر، وإبياك العجز  ل تحقيل األهداف الهاموة، وعودم التد ود مو  المسوتقبك،  المتغيرات

 (  42:14".)وال يتضح إال ضم  إطاي  همنا للقلل العام

 :    Concern about the future of sportsل تد ي المستقبك الرياضل ل

ط"طحةل طدعو طبوه ي طمسوقب طتلعمتطتلتيةض طلتعذ".طهو

 :المرجعية الدياسات 

ففدد طحدد ودططودوليددة ططوعتبيددة ططيةضددي طمحليددة طاظددتتطلح تيدد طموضددواطتل  تسدد طتلحةليدد طفدد طتلبيئدد طتلتط
فدد طهدد طجة حدد طفيددتووططعدداط"قلددقطتوقدد طتلمسددوقب طتلتيةضدد طمتتبردد علددمطتلبةحدد طتطتوجدد طد تسددة ط

فددد طتلمجدددةت طتلمخولفددد طسدددومططقلدددقطتوقددد طتلمسدددوقب إتط  طهندددةألطبعددد طتل  تسدددة طفددد طط"طتلكو وادددة
طاعت طمةطهوطمتتبططبموضواطتلبح طمث طد تس طك طماط:

                                                           
 . تعريف إجرائ 
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بن      ( أس  دفت  7( )2006) ونبدد ب رددا  مصطفدددددددع ع  ددددد  و  عبددا عزيز ددد عبددا عز   ددا  ةدراس   -1

عين  ة  ، وقكعن   اقب  نفا اقعى      عناق      وأس  دمت   ،اقري       قل  ت قعق  م اقبل  دق  مقي     

 م    اقري ا   د اقوادج  ة واق ب عي  ة ، 219ع  تد ) م   اق ح    
م
قعى     :  أه  ا اقند    ام    و ( الع    

ع     رم جبك     م     رفق   ا اقدب   اع ع     ا س       واقبعام      (42)م     عن مك   اق       عن قبقي      

ي 
 قلقل  ت ع    مل  دق لفا اقري     

م
ي اااه    اقري ا  يبا  أس    ق 

، كب    اد   ر اقري ا  يبا  قبل  دع   اق  ي 

    . اقري     قلت قعقم اقبلدق  م  مدعسط 

 س    ب د اقةم     يةأس    دفت   اقدب    اع ع      اقبفق    ة ب    با   (4)(2007صددددرم ا م دددد    دراس    ة  -2

 قل  ال واقح ق ة اقةوااي ة واقبب ا 
م
س دمت  اق      اقب نفا اقعى    ، وأوقل ت اقبل دق   ق ق  

اقي  198)ع   عين ة قعامف   اقدحل ي   ي أس    
 
( م   اقب   ملبا  ق  عرم م قد ة م   اق  قي ة اقبااقي ة ا

وم      ( س   نة،58-18م     اثن    و( قااو      أعب    رها م    ببا  ) 72م     اق     عر و  126مترس   با  )

اقب    ملبا  ق    عرم م قد   ة اد    ر وم     أه   ا اقند     ا:  ، : مقي      قل   ت اقبل   دق   أدواد اق ح    

اقي   ي أس  
 
 أقب د  م  اق  قية اقبااقية ا

 
    . قلت اقبلدق   واقب  بيةقبلدع  ع ىل ا

 سدوه ف طتلوعدتمطعلد طمسدوو طقلدقطتلمسدوقب طط(11)(2011محمد عسلية و ندي البنوا ) د تسد ط-3
تلمددنه ططة سددوخ مطتلبةحثدد وطط،بياطللونظيمددة طفدد طمحةفظدد طفددل لدد  طرلبدد طجةمعدد طتألقصدد طتلمنوسدد

:طمقيدةوطقلدقطتلمسدوقب طط دوت طتلبحد وماطط،(طرةلبة ط180دومل طتلعين طعل طع د) وطط،طتلوصف 
جةمعد طتألقصد ططردت وتضح طماطقلقطتلمسدوقب طتلشد ي طلد  ططحةل :طهنةألططوماط همطتلنوة  ط،

ط.ططتلمنوسبياطللونظيمة طف طمحةفظ طفل 

فةعليد طبتادةم طإ ددةد طافسد ط سوه ف طتلوعدتمطعلد طط(1)ط(2016جي   هشام  حمد ) د تس  -4
سدوخ مطتلبةحد طتلمدنه ط وط،ططتتبو طعل طخف طح  طقلقطتلمسدوقب طتلمهند طفد طتلمجدة طتلتيةضد 

ومداططبةلفتق طتلتتبعد طبالليد طتلوتبيد طتلتيةضدي ط،ط(طرةلبة ط48)طدومل طتلعين طعل طع د وطط،طتلوصف 
قلقطتلمسوقب طتلمهن طمسوو طط:طوماط همطتلنوة  ط،طتلمهن ط:طمقيةوطقلقطتلمسوقب طح  دوت طتلب

طف طتلمجة طتلتيةض طب  ج طعةلي .طططط

 تف،يددد طب طودددعتقوطسدددوه ف طتلوعدددتمطقلدددقطتلمسدددوقب ط (ط2)ط(2016) محمووود علووو  حوووديد تسددد طط-5
دددومل ط وطط،طف تلمددنه طتلوصددط تلبةحثدد طسددوخ م وطط،تلتيةضدد طلتعبددة طهددوك طتلميدد ت طاجددة طتإل

ومداط هدمطط:طمقيدةوطقلدقطتلمسدوقب ط،ط دوت طتلبحد ومداطط،تعبد طهدوك طط(50)تلعين طعل طع دط
تلتيةضددد طلتعبددة طهدددوك طاجددة طتإلدتف،يددد طوطوجدددودطت تبددةحطسدددةلذطبددياطقلدددقطتلمسددوقب طط:طتلنوددة  

طف طقلقطتلمسوقب .تلمي ت طوتوص طتعبة طهوك طتلمي ت طبمسوو طمووسطط

ود طبدبع طعتقوط سوه ف طتلوعدتمطعلد طقلدقطتلمسدوقب طط(9)ط(2017عمر ) محمد سمير د تس  -6
طة سوخ مطتلبةحثد وططتلجوتاذطفيتطتلمعتفي طل  طاةدئ طكت طتلق مطتلمصةبياطبثا ي طقرةاطتلقةهت ط،
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:طمقيددةوطقلددقطط دوت طتلبحدد ومداططاةدددئة ط،(ط90)طدددومل طتلعيند طعلدد طعدد د وطط،طتلمدنه طتلوصددف 
توص طعين طتلبح طماطاةدئ طكت طتلق مطتلمصةبياطبثا يد طقردةاطط:ط وماط همطتلنوة طتلمسوقب ط،

ط.ططططقلقطتلمسوقب تلقةهت طبمسوو طعة طماط

تثييتطبتاةم طإ دةد ط سوه ف طتلوعتمطعل طط(10()2018محمد عبد الفتا  حسن  )د تس طط-7
طحتكي  طتلنفا طبع طتلمهة ت  طعل  طتلمسوقب  طقلق طلموتجه  طتلمنة ت ،طافس  طتعبة  طل  

طتلبةح طتلمنه طتلوصف  وط ط30)طدومل طتلعين طعل طع د وطط،طسوخ م طمنة ت ط،( وماططتعب 
طتلنوة  ط،ط:طمقيةوطقلقطتلمسوقب ط دوت طتلبح  قلقطوجودطمسوو طمووسططل  ج طط:طوماط هم
طل  طتعبة طتلمنة ت .ططططتلمسوقب ط

بتاةم طتتويح طعل طتثييتط سوه ف طتلوعتمطعل ط( 15()2019هبة السيد مييمر ) د تس  -8
ط طتلمسوقب  طتل قهلي ،قلق طبمحةفظ  طتلثةاوي  طتلمتحل  طرةلبة  تلمنه طط تلبةحثط سوخ م وططل  

ط:طمقيةوطقلقطتلمسوقب ط دوت طتلبح وماططرةلب ط،(ط20)طدومل طتلعين طعل طع د وطط،طتلوصف 
طتلنوة  ط، ط هم طط:طوما طل  ج  طمسوو طعة  طقلقطتلمسوقب طوجود تلثةاوي طل  طرةلبة طتلمتحل 

طبمحةفظ طتل قهلي .ططططط

 إجرا ات البحث : 

 منهج البحث :

وذلكطلمنةسبو طلربيع طتل  تس طط،طسوخ مطتلبةح طتلمنه طتلوصف طبإتبةاطتألسلو طتلمسح  ط
طتلحةلي .

 عينة البحث :

تعب طتلتيةضة ططماتلعشوت ي طبةلرتيق طتلعم ي طتألسةسي طعين طتلبح ططإخوية قةمطتلبةح طب
طتلي طتلجمةع طتلق مطط–ي ط)كت  طتلسل طط–كت  طتلمنوفي طف طتلموسمطط–كت  طبثا ي طمحةفظ  طتلرة ت ( كت 
طط2019/2020تلو  يب ط ط)، طتعبة ط80وتلبةلغطع دهم ط)ط،ط( طإخوية طع د طتم ط20كمة كعين ططتعبة ط(

ط طمقيةو طلوقنيا طإسورتعي  طتلتيةض  طتلمسوقب  طتوق  ط)ط،قلق طعين ط1وج و  طتوصيف طيوضح )
طتلبح .

ط

ط
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 (1جدول )
 العب  الرياضات الجماعيةتدصيف عينة البحث م  

 اإلجمال   رة الطائرة  رة السلة  رة القدم  رة اليد البيا 

 80 20 20 20 20 عينة البحث األساسية

 20 5 5 5 5 العينة اإلستط عية

 100 25 25 25 25 اإلجمال 

 : إعتدالية تدزيي   راب عينة البحث

تلعمتطط-تلساط)طف طمع ت طتلنموماطإعو تلي طتو ي ط فتتدطعين طتلبح ططقةمطتلبةح طبةلوثك 
ط(طيوضحطذلك.ط2وتلج و ط)،ط(طتلو  يب 

 (2جوودول )                                
 إعتدالية تدزيي   راب عينة البحث    

 100(                           = العمر التدييب  –)العمر الزمن                                    

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

المتدسط 
 الحساب 

 معامك اإللتدا  الدسيط اإلنحراف المعيايى 

 0.72 20.60 3.77 21.50 سنة العمر الزمن 

 0.87 7.20 2.41 7.90 سنة العمر التدييب 

عمدددتطتلوددد  يب ،طللعمدددتطتللمنددد طوتل(ط  طجميددد ط ددديمطمعدددةمت طتإللودددوت ط2يوضدددحطمددداطجددد و ط)ط
طف طه  طتلموتيتت .ططإعو تلي طتو ي ط فتتدطعين طتلبح يشيتطإل ططتألمتطتل  (ط3احصت طمةطبياط) 

 :  بوات جمي البيانات

 (1ملحقط)ط:الرياض   لل تد ي المستقبكمقياس  :  والا 

ونبوووال بووودي  وووووووو  عميوووووورةمصطفو  عبووود العزيوووز عبووود المجيووودط عددد طهددد تطتلمقيدددةوطكددد طمددداط:
طخصددددة رطدخصددددي طتلتيةضدددد طالمجووووال األول،طويشددددوم طعلدددد طيددددتثطمجددددةت طهددددمط( 7()2006)

،طوعدد دطعبة تتدد ططتلثقدد طبددةلنفاط،طتلنلعدد طتلوشددةممي ط،طتلقةبليدد طلإسددوثة  ويوكددو طمدداطعدد  طمحددةو طهدد ط
ط،طجمةعدد طتلتيةضدد ،طويوكددو طمدداطعدد  طمحددةو طهدد ططتلبيئدد طتلتيةضددي طالمجووال ال ووان (طعبددة ت ط،ط9)

طتلوجهيدلت طتلتيةضدي وططوسة  طتإلعتمط،طتلجمهو ط،طتألست ط،ط عضة طتلفتيقط،طتلجهة طتلفن طوتإلدت يط
ط،طتإلصدةب طاودة طتلمنةفسد ط،طويوضدماطعد  طمحدةو طهد طالمجال ال الث،طط(عبة  20،طوع دطعبة تت ط)
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لكطيالددو طإجمددةل طعدد دطعبددة ت ط(عبددة  ط،طوبدد 13،طوعدد دطعبة تتدد ط)طتلخبددتت طتلسددلبي وططعة دد طتإلحوددتتم
ط.ط(طد ج 42(طد ج طبينمةطتبلغطتل  ج طتلصتت ط)126(طعبة  ط،طوتبلغطتل  ج طتلكبت ط)42تلمقيةوط)

طوق طو ع طد جة طتإلسوجةب طعل طعبة ت طتلمقيةوطكمةطيل :

ط.(طد ج طوتح  ط ب ت ططططلل،بة ت طتإليجةبي 1)ط–(طد جوة ط حيةاة طططط2)ط-(طد جة طدت مة طططط3)

ط(طد ج طوتح  طدت مة طططططلل،بة ت طتلسةلب .1)ط–(طد جوة ط حيةاة طططط2)ط-(طد جة ط ب ت ططط3)

 

 :  الرياض   لل تد ي المستقبكمقياس لالمعام ت العلمية 

 اإلتساق الداخل : صدق  والا :

بةسدوخ تمطرتيقد طتإلتسددةقططتلتيةضد طقلدقطتوقد طتلمسددوقب مقيدةوطتدمطحسدة طمعةمد طتلصدد قطل
يددمط(طتعبددة ط،ط20وتلبددةلغطعدد دهمط)تلعيندد طتتسددورتعي ط فددتتدطعلدد طتلمقيددةوطوذلددكطبوربيددقط،ط تلدد تخل

طبددياطد جدد طكدد طعبددة  طوبددياطمجمددواطد جددة طتلبعدد طتلدد  طتنومدد طإليدد ،تلبسدديطططحسدة طمعةمدد طتت تبددةح
طبددياطمجمددواطد جددة طكدد طبعدد طوبددياطتل  جدد طتلكليدد طللمقيددةو،تلبسدديططحسددة طمعةمدد طتت تبددةحططو يضددة ط
طذلك.طة وضح(طي4(،)3ياط)ج ولوتل

 (3جدول )
 معامك االيتباط  بي  بيجة مك عباية وبي  الديجة الكلية للبعد

 20  =              الرياض    لل تد ي المستقبكاللى تم له    مقياس                          

  ي ام العبايات البيا  المجال

شيصية 
 الرياضل

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العباية

 0.698 0.701 0.716 0.699 0.700 0.718 0.701 0.698 0.694 قيمة " ي"

البيئة 
 الرياضية

 18 17 16 15 14 13 12 11 10 العباية

 0.638 0.691 0.660 0.635 0.641 0.659 0.683 0.691 0.652 قيمة " ي"

 27 26 25 24 23 22 21 20 19 العباية

 0.690 0.681 0.631 0.691 0.702 0.638 0.648 0.656 0.648 قيمة " ي"

 - - - - - - - 29 28 العباية

 - - - - - - - 0.699 0.652 قيمة " ي"

 38 37 36 35 34 33 32 31 30 العبايةنتاج 
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 0.637 0.650 0.619 0.637 0.695 0.701 0.660 0.628 0.641 قيمة " ي" المنا سة

 - - - - - 42 41 40 39 العباية

 - - - - - 0.694 0.639 0.638 0.625 ي"قيمة " 

  0.444=  0.05قيمة "ي" الجدولية عند مستدي        

بياطد ج طك طعبة  طط0.05(طوجودطإ تبةحطدت طإحصة ية طعن طمسوو ط3يوضحطماطج و ط)
ممةطيشيتطإل طص قطط،طتلتيةض طقلقطتوق طتلمسوقب وبياطتل  ج طتلكلي طللبع طتل  طتمثل طف طمقيةوط

طسةقطتل تخل طللمقيةو.تإلت
 (4جدول )

 معامك اإليتباط بي  الديجة الكلية لكك بعد م   بعاب مقياس 
 20  =            الرياض  والديجة الكلية للمقياس     لل تد ي المستقبك                       

 معامك اإليتباط عدب العبايات  بعاب المقياس م

 *0.603 9 خصائص شيصية الرياضل 1

 *0.522 20 البيئة الرياضية 2

 *0.596 13 نتاج المنا سة 3
                    0.444=  0.05قيمة " ي" الجدولية عند مستدى                

بددياطتل  جدد طتلكليدد طط0.05(طوجددودطإ تبددةحطدت طإحصددة ية طعندد طمسددوو ط4يوضددحطمدداطجدد و ط)
طلتيةض .للبع ط،طوتل  ج طتلكلي طلمقيةوطقلقطتوق طتلمسوقب طت

 ثانياا: معامك ال بات:

علد ط فدتتدططتلتيةضد طقلدقطتوقد طتلمسدوقب وربيدقطمقيدةوطبطحسة طمعةم طتلثبة قةمطتلبةح طبط
يمطتمطإعةد طتلوربيقطعل طافاطتلعيند طبفةصد ططتعبة ط(ط20تلبةلغطع دهمط)وطعين طتلبح طتإلسورتعي ط

وتدددمطحسدددة طط،25/3/2020ط،طوحوددد ط10/3/2020وذلدددكطفددد طتلفودددت طمددداطط،يومدددة طط(15 منددد طقددد   ط)
طذلك.طط(طيوضح5ج و ط)تلوطط،طمعةم طتإل تبةحطبياطاوة  طتلوربيقياطتألو طوتلثةا 

   (5جدول )

 20معامك ال بات لمقياس  لل تد ي المستقبك الرياض                   =                            

  بعاب المقياس

وحدة 
 القياس

 التطبيل ال ان  التطبيل األول
 قيمة "ي"

 ع م ع م
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 *0.641 2.35 20.80 2.14 19.90 بيجة خصائص شيصية الرياضل

 *0.570 4.12 47.50 4.71 46.00 بيجة البيئة الرياضية

 *0.624 3.44 28.90 3.29 27.50 بيجة نتاج المنا سة

 *0.612 9.91 97.20 10.14 93.40 بيجة المجمدع الكل  للمقياس

                             0.444=  0.05مستدى  قيمة "ي" الجدولية عند

بياطتلوربيقياطتألو طط0.05(طوجودطإ تبةحطدتل طإحصة ية طعن طمسوو ط5يوضحطماطتلج و ط)
طوتلثةا طلمقيةوطقلقطتوق طتلمسوقب طتلتيةض طممةطيشيتطإل طتمو طتلمقيةوطب  ج طعةلي طماطتلثبة .ط

 :األساسية  الدياسة

 تطبيل مقياس  لل تد ي المستقبك الرياض :المرحلة األول   -1

وتلوثكد ط،طوكخويدة طمقيدةوطقلدقطتوقد طتلمسدوقب طتلتيةضد ط،طبع طتح ي طعين طتلبح طتألسةسدي ط
علد طجميد ط فدتتدطتلعيند ططتلتيةضد طقلدقطتوقد طتلمسدوقب ماطص ق طويبةت طقةمطتلبةحد طبوربيدقطمقيدةوط

طط.9/5/2020،طوحو طط7/4/2020وت طماطوذلكطف طتلفط،(طتعبة ط80وتلبةلغطع دهمط)طتألسةسي 

ططالمرحلة ال انية تصحيح مقياس  لل تد ي المستقبك الرياض : -2

علد ط فدتتدطعيند ططتلتيةضد طقلدقطتوقد طتلمسدوقب ماطمتحل طتربيقطمقيةوطتلبةح طبع طتاوهة ط
وبعد طط،طةويدتلمقطددتوحطتربيدقةوطربقة طللوعليمة طتلوت د طفد طيقةمطبوصحيحطتلمقتلبح طتألسةسي ط،ط

طوذلكطتمهي ت طلمعةلجوهةطإحصة ية .طط،طتتاوهة طماطعملي طتلوصحيحطتمط ص طتل  جة 
 (6جدول )

 ميزا  التقدير للمقياس و ل النسبية المتدسطات الحسابية واألوزا 
 جداا  مرتفي مرتفي متدسط منيفض البيا 

  د  ر 2.40 2.39إل   1.70 1.69إل   1.00 0.99م  صفر إل   المتدسط الحساب 
 %80 عل  م   %79.67إل   %56.67 %56.33إل   %33.33 %33صفر% إل   النسبية األوزا 

 : يد البحث اإلحصائية األساليب

طتمطمعةلج طتلبيةاة طإحصة ية طبإسوخ تمطتألسةليذطتإلحصة ي طتلوةلي ط: 

طMeanطططططططططططططططططططططتلمووسططتلحسةب .ط-

طStandard Deviationططططتإلاحتتمطتلم،ية  .ط-
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طMediainطططططططططططططططططططتلوسيط.ط-

طSkewnessططططططططططططططططمعةم طتإللووت .طط-

طCorrelation Cofficientsططططططمعةم طتإل تبةحطتلبسيط.ط-

طAnalysis Varianceتحلي طتلوبةياططططططططططططططططططططططططططططططططططططط-

طط.L.S.Dطططططططططططططططططططططططططططإخوبة ط ق طفتقطمعنو طططططططططططططط-
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 : النتائج ةعرض ومنا ش

 :  والا: عرض النتائج
 (7جدول ) 

 التدصيف اإلحصائ  الستجابات عينة البحث األساسية 

    80  =           الرياض          لل تد ي المستقبكعل  مقياس                             

وحدة   بعاب المقياس 
 القياس

المتدسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعيايى 

 الدسيط
معامك 
 االلتدا 

 لل تد ي 
 المستقبك
 الرياض 

 0.86 19.00 4.19 20.20 بيجة خصائص شيصية الرياضل

 0.95 45.00 5.66 46.80 بيجة البيئة الرياضية

 0.74 27.00 4.03 28.00 بيجة نتاج المنا سة

معددةمت طتتلوددوت طتسددوجةبة ط فددتتدطعيندد طتلبحدد طتألسةسددي طط(ط  ط دديم7يوضددحطمدداطتلجدد و ط)
ممددةطيشدديتطإلدد طإعو تليدد طتو يدد طط(،3)±تلتيةضدد ،طتنحصددتطمددةطبددياططقلددقطتوقدد طتلمسددوقب علدد طمقيددةوط

طةو.يتلمقطعل  فتتدطعين طتلبح طتألسةسي طف طإسوجةبةتهمط

 

ططط":التساؤل األول للبحث واللى ينص عل   نتائجومنا شة : عرض   والا 

كدت طط–تعبد طتلتيةضدة طتلجمةعيد ط)كدت طتليد طلد  ططمسوو طقلدقطتوقد طتلمسدوقب طتلتيةضد مةطهوطط-1
ط؟كت طتلرة ت (طف طه طجة ح طفيتووطتلكو واةط–كت طتلسل طط–تلق مط

 : خصائص شيصية الرياضل بعد تحليك نتائج - 
 (8جدول )

 لجميي المعيايية واالنحرا ات الحسابية المتدسطات
 80  =                        خصائص شيصية الرياضل بعد عبايات                                   

المتدسط  الترتيب العبووووووووووووووووووايات  الر  
 الحساب 

اإلنحراف 
 اإلستجابة المعيايى 

طمتتف طج ت طط0.42ط2.50طتألو ط.تط يقطف طوفة طحةلو طتلو  يذطبمورلبة طتألدت ط8

طمتتف طج ت طط0.40ط2.50طتألو طمالت ط.تتج طلووق طتلفش طف طتحقيقطتأله تمطتلبعي  ط5

طمتتف طج ت طط0.44ط2.50طتألو طمالت ط. دعتطبع مطتلثق طف طق  تت طعن طموتجه طمنةفاطقو طط3

طمتتف طط0.69ط2.20طتلتتب ط.تكو طق  ت طعل طتتخةذطتلقتت طسببة طف طهبوحطمسوو ط دت  ط9
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طمتتف طط0.78ط2.00طتلخةماطبصو  طجي  طف طتلموتق طتلتيتطمووقع .تط تصتمطط6

طمتتف طط0.81ط2.00طتلخةماطمالت ط. توق طتألدت طتلسيئطف طتألوقة طتلحةسم ط2

طمتتف طط0.97ط1.70طتلسةب طيمالاطتسوثة ت طعن طتألدت طتلمفةجئطللمنةفا.ط4

طمووسطط0.95ط1.60طتلثةماطل  طتلقةبلي طلتسوثة  طف طتلموتق طتلص،ب .ط1

طمووسطط0.99ط1.40طتلوةس ط.تسوتتقطوق طتسوعةد طق  ت طعل طتلوتكيلط7

طمتتف طط0.96ط2.04 إجمال  المحدي األول

طتتتوح طخصة رطدخصي طتلتيةض  بع  عبة ت  مووسرة   يم (ط  8يوضحطماطج و ط)
،طوق طتف متططخصة رطدخصي طتلتيةض قلقططمسوو ط  وه تطيشيتطإل ط ط(2.50:طط1.40)طبيامةط
تتج ط"طط"،طتط يقطف طوفة طحةلو طتلو  يذطبمورلبة طتألدت ط(ط"3(،)5(،)8ت ط  قةمط)تل،بة ط حول  

"،ط دعتطبع مطتلثق طف طق  تت طعن طموتجه طمنةفاطقو ط"ط،"طلووق طتلفش طف طتحقيقطتأله تمطتلبعي  
تقطوق طتسوعةد طق  ت طتسوتط(ط"7 ط قمط)تل،بة ط حول (،طكمةط 2.50ق   ط)طبمووسط تألول  تلمتتب 

ط.(1.40ق   ط)طبمووسط تلوةسع طوتألخيت  تلمتتب "ططعل طتلوتكيل

 :ة الرياضيالبيئة  بعد تحليك نتائج - 
 (9جدول )

 لجميي المعيايية واالنحرا ات الحسابية المتدسطات
 80  =                       ة الرياضي البيئة بعد عبايات                                   

المتدسط  الترتيب العبووووووووووووووووووايات  الر  
 الحساب 

اإلنحراف 
 اإلستجابة المعيايى 

طمتتف ط0.69ط2.30طتألو ط. خش طضع طتمةسكطتلفتيقط ينة طتأل مة ط16
طمتتف ط0.65ط2.30طتألو طمالت طتخةمطتلشعو طبةلوه ي طبةتسوتنة طماطتدت  طتلنةد ط27

طمتتف ط0.73ط2.20طتلثةل ط خش طماطسو طتلنوة  طعل طمسوقب طتلفتيقط22
طمتتف ط0.78ط2.20طتلثةل طمالت ط خش طموتجه ط ستت طبع طتلهليم .ط12

طمتتف ط0.91ط2.00طتلخةماط.يقلقن طضع طوع مطتسوقتت طتلجهة طتلفن طوتإلدت  طط15
طمتتف ط0.95ط1.90طلسةدوتطيضةيقن طتاقت طمشجع طتلفتيقطوتشجيعهمطللمنةفسيا.ط13

 (9تابي جدول )    
المتدسط  الترتيب العبووووووووووووووووووايات  الر  

 الحساب 
اإلنحراف 
 اإلستجابة المعيايى 

 خشدد طعلدد طمسددوقبل طتلتيةضدد طمدداطتلسددلر طتلمرلقدد طللجهددة طتلفندد طط10
طمتتف ط0.93ط1.90طتلسةدوطمالت طوتألدت  ط

طمتتف ط0.99ط1.70طتلثةماطتل طعن طتإلخفةقطف طتألدت .يقلقن طتلهوةمطبختوج ط وطتعولطط18
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طمتتف ط0.97ط1.70طتلثةماطمالت طتشعتا ط ستت طبةلفختطكلمةطت تف طمسووت طتلتيةض .ط17

طمتتف ط0.96ط1.70طتلثةماطمالت طيقلقن طمرةلب طتلجمهو طبةلوب ي طعن طسو طتألدت ط24

طمووسطط1.02ط1.60طتلحةد طعشتطل  طع مطيق طف طبع طتإلعتميياط25

طمووسطط1.11ط1.60طتلحةد طعشتطمالت طيوثيتط دت  طبةلنق طتلسلب طفيتطتلحقيق .ط28

طمووسطط1.04ط1.60طتلحةد طعشتطمالت طتسهمطتلوقنية طتلح يث طف طتلو  يذطبث تفةاطمسوو ط دت  طتلتيةض ط29

طمووسطط1.12ط1.50طتلتتب طعشتطيونةقرطمسوو طتدت  طلع مطح تي طتألجهل طوتألدوت طتلو  يبي ط26

طمووسطط1.04ط1.50طتلتتب طعشتطمالت ط قلقطل يالوةتو ي طتلجهة طتلفن طوتإلدت  طط21

طمووسطط1.15ط1.50طتلتتب طعشتطمالت طتخش طتضخيمطتتخرة طماطقب طوسة  طتتعتم.ط14

طمووسطط1.17ط1.40طتلسةب طعشتطيضةيقن طسو طتلعتق طبياط فتتدطتلفتيقطوتلجهة طتلفن .ط11

طمووسطط1.12ط1.40طتلسةب طعشتطمالت طخش طتحيلطوسة  طتألعتمطض طتلتعبياط وطتلم  بيا. ط19

طمووسطط1.19ط1.30طتلوةس طعشتطيلعجن طع مطتوفتطمسةع ت طت  يبي طمورو  ط20

طمووسطط1.14ط1.30طتلوةس طعشتطمالت طمسوو ط ستت طتألجومةع طي فعن طلألدت طتألفض ط23

 مرتفي 0.98 1.73 إجمال  المحدي ال ان 

ط) طج و  طما ط  9يوضح ط بع  عبة ت  مووسرة   يم ( طتلتيةضيتلبيئ  ططتتتوح   طبيامة
ت ط  قةمطتل،بة ط حول ،طوق ط طمتتف  طتلتيةضيقلقطتلبيئ ططمسوو ط  وه تطيشيتطإل ط ط(2.30:طط1.30)
ط"22(،)27(،)16) طتأل مة ط( ط ينة  طتلفتيق طتمةسك طضع  ط خش  طبةلوه ي ط "،" طتلشعو  خةم
طتلنةد بةت ططسوتنة طماطتدت   ط،" طتلنوة  طعل طمسوقب طتلفتيق" طط خش طماطسو   تألول  تلمتتب "،

ط)طبمووسط ط 2.30ق    ط)تل،بة ط حول (،طكمة ط قم ط"23  مسوو ط ستت طتألجومةع طي فعن طلألدت طط(
ط.(1.30ق   ط)طبمووسط تلوةس طعشتطمالت طوتألخيت  تلمتتب "ططتألفض 

 :لمنا سةنتاج ا بعد تحليك نتائج -ج
 (10جدول )

 لجميي المعيايية واالنحرا ات الحسابية المتدسطات
 80  =                       نتاج المنا سة  بعد عبايات                                   

المتدسط  الترتيب العبووووووووووووووووووايات  الر  
 الحساب 

اإلنحراف 
 اإلستجابة المعيايى 

طمتتف طج تط0.48ط2.50طتألو طتا طمسوو طتألدت طتلقم  خش طماطفق ط31

طمتتف طج تط0.45ط2.50طتألو طمالت طعل ط دت  طتلتيةض .ط  خش طماطتعتض طإلصةب طخريتطط30

طمتتف ط0.49ط2.30طتلثةل طتطتيقطف طتلنظةمطتلعتج طعن طح وثطإصةب ط33

طمتتف ط0.69ط2.30طمالت تلثةل طط دوتتك طض طمنةفاطقو طيسبذطل طملي ت طماطتأل تبةألط37

طمتتف ط0.62ط2.30طتلثةل طمالت طمسوو طتدت  طفيتطتماطبع طتألصةب ط36

طمتتف ط0.67ط2.00طتلسةدوطتلقلقطتل  طتدعتطب طقب طتلمنةفس طيعوقن طعاطتتجةد طف طتلمنةفس ط39

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

23 
 م2021 يونيو –( 1العدد ) –( 064مجلد )

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: كترونياالل البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

طمتتف ط0.92ط2.00طتلسةدوطمالت ط دعتطبةأل تبةألطقب طتلمنةفسة طتلقوي ط32

طمتتف ط0.98ط2.00طتلسةدوطمالت طبي طقب طتدوتتك طف طتلمنةفس  دعتطبةلعصط35

طمتتف ط0.95ط2.00طتلسةدوطمالت طتخش طتلوعت طلتصةب طبسبذطتلعن ط40

طمتتف ط1.02ط1.70طتلعةدتطيقلقن طتتيتطاظمطتألحوتتمط38

طمتتف ط1.11ط1.70طتلعةدتطمالت طيخول طمسووت طبةخوتمطم  طتهمي طتلمنةفس ط42

طمووسطط1.16ط1.60طتلحةد طعشتطدعت طبثان طسلع طتجة ي طوفقطاظمطتتحوتتمطتفضذطكلمةط34

طمووسطط1.24ط1.50طتلثةا طعشتط سع طلمسوو ط  ق طبياطتلمحوتفياط41

طمتتف ط0.91ط2.03 إجمال  المحدي ال الث

ط) طج و  طما ط  10يوضح طتلمنةفس  بع  عبة ت  مووسرة   يم ( ططتتتوح طاوة  طبيامة
ت ط  قةمطتل،بة ط حول ،طوق ط طمتتف طقلقطاوة طتلمنةفس طمسوو ط  ه تطيشيتطإل ط وطط(2.50:طط1.50)
ط  خش طماطتعتض طإلصةب طخريتط"،"ط خش طماطفق تا طمسوو طتألدت طتلقم ط(ط"33(،)30(،)31)

طبمووسط تألول  تلمتتب "،ططيقطف طتلنظةمطتلعتج طعن طح وثطإصةب  تط"ط،"ططعل ط دت  طتلتيةض 
تلثةا ط تلمتتب "طط سع طلمسوو ط  ق طبياطتلمحوتفياط(ط"41 ط قمط)تل،بة ط حول كمةط ،طط(2.50ق   ط)

ط.(1.50ق   ط)طبمووسط عشتطوتألخيت 

طتلج طبمتحظ  ط)تاوة   طتألسةسي ططإتصةمطيوضحط(10(،)9،)(8و  طتلبح  طعين   فتتد
ط.تلتيةض طقلقطتوق طتلمسوقب بمسوو طعة طف ط بعةدط

كت طط–كت طتلق مطط–تعب طتلتيةضة طتلجمةعي ط)كت طتلي ط ط  طإلطوة  تلبةح طه  طتلنطيتج وط
مسوو طعل طتلطويحةولو طتلحفةل،طيحتصو ططكت طتلرة ت (طف طه طجة ح طفيتووطتلكو واةط–تلسل ط
ممةطتتتذطعل طط،خت طفوت طتلحجتطتلصح ططتلتيةضي طتلمبة ية فن طسوت طف طتلو  يذط وطتلب ا طوطتل
فيتووطوتلقلقطتلمولتي طاويج طتلخومطماطتإلصةب طبتلضةفر ط،طسي طكثيتطماطتلمشالت طتلنفطذلك

طيوتتذطعلي طكثيتطماطتلعوتقذطتلوخيم طلمسوقب طتلتعذط،طولك طيومططتلكو واة تحقيقطمسوو طممة
ط طما طتلتيةضي عة  طتلفش طتلفو م  طتجنذ طتلمسوقب ط،طومحةول  طتوق  طقلق طخف ط بعةد طما طتب 
طتلنفسي طض ط  طقلقطوتوتتط وطتفكيتطفيتطسليمطف ط،طوتلو طتعريهمطحةل طمطتلتيةض  اطتلمنةع 

مسوقلبهمطتلتيةض ،طفنج همطوتقعيياطإل طد ج طكبيت ط،طوتطيوصفوتطبةلوشةممطوتإلكوئة طوتلنظت طتلسيئ ط
 Luzzo , at., al., (2004)(18،)لدزو وآخرو   طإلي وتوفقطه  طتلنويج طم طمةط دة طللمسوقب ،ط

عل طط(16)طAzlina & Shahrir (2015)  زلينا وشاهرير،ط(13)(2014) الشر اوي طمصطف 
طتظهتطاويج طإل  طحةت طتلقلقطوتلووتتطتلنفس طوت طمة طعل طتلوعةم طم طضرتت طفةلبة  طتلق    لع م
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،طو  طموتجه طتلكطتلمشالت طتلنفسي ططتلنفسي تلضتوحطوتلموتق طتلنفسي طمث طتأل مة طوط،طتلش ت  ط
وكاخفة طمسوو طقلقطتلمسوقب طيعودطإل طق   طط، طتمو طتلفتدطبةلمنةع طتلنفسي طتعوبتطعةم ط  يس طف

ططططططط.تلفتدطعل طتلوعةم طم طتلموتق طتلضةفر 

ططماطك طد تس طاوة  طم طتلنويج طه  طتوفقطكمة وآخرو   عبد العزيز عبد المجيد:
جي   (ط،ط11) (2011محمد عسلية و ندي البنا )ط،(4()2007ص   مرميا  )ط(ط،7)( 2006)

(،ط9)( 2017محمد سمير عمر )،ط(2)ط(2016) محمد عل  حدي(،ط1)ط(2016هشام  حمد )
ط10)(2018محمد عبد الفتا  حسن  ) طهنةألط15( )2019هبة السيد مييمر )(، ط   طعل  )

ط.تلتيةضيياطوفيتهمعة طماطقلقطتوق طتلمسوقب طل  طمسوو طمووسططوط

  طفيتووطكو واةطتلمسوج ططWagner James  (2020( )22)جنير جيمساو وهنةطيشيتط
ط وط طتلحتمة  ط و طتلصح  طتلحجت ط و طللعلل  طاويج  طلتكوئة طوتلقلق، طمحفل ت طيشال طعةمت  ط   يمالا
طتإلصةب ط طخرو   طما طتلي  طق  طتلو  طبع طتلعوتم  طوهنةأل طتلمثة . طسبي  طعل  طتلجس ي تلووعك

طوتلع ط، طتلمةض  طف  طتتكوئة  طم  طتلمعةاة  طوتوضما طوتلووعكطبةتكوئة ، طوتأللم ط، طتتجومةعي  لل 
طوضتوحطتلحية طتلمسومت طتألخت .ططط،طتلجس يط

طHarig Bob (2020()17طهاييج بد ويقوتحط تمالاطتلتيةضيياط بع طتلنصة حطتلو (
 ع م حةل  عل  تلسيرت  حي طيمالا ،طتلوق  متو  م  تلسلبي  تلمشةعت ه   عل  تلوتلذ ماط
ف ط هو مة عل  وتلوتكيل،ط  وتينهمطتليوم  ف  تلوحالم عل  فتتدتأل  كل إذت تلتتح  وع م ،تليقيا

 و   إيجةبية ، تح ية ط يشال     يمالا تلوض  ه ت    اعوبت    تلمهم ،طب طوما سيرتتهم تلوتق طتح 
 .عن طح وثطتلوتييت ربي،ي  تسوجةبة  ه  تلسلبي  تلمشةعت ه   ك 

  لل تد ي المستقبك الرياض ستدى    موب لكطيمالاطتإلجةب طعل طتلوسةم طتألو طللبح طط
مرة الطائرة(    ظك  –مرة السلة  –مرة القدم  –العب  الرياضات الجماعية ) رة اليد لدى  عال

ط.جائحة  يروس الكديونا

ه طتوج طفتوقطدتل طط":التساؤل ال ان  للبحث واللى ينص عل   نتائجومنا شة : عرض ثانياا 
ط–تعب طتلتيةضة طتلجمةعي ط)كت طتلي ططبياطب طتلتيةض إحصة ية طف طمسوو طقلقطتوق طتلمسوق

طكت طتلرة ت (طف طه طجة ح طفيتووطتلكو واة؟.ط–كت طتلسل طط–كت طتلق مط
 (11جدول )

 طائرة(  -سلة  – دم  -تحليك التباي  بي  العب  الرياضات الجماعية )يد 
 مقياس  لل تد ي المستقبك الرياض     بعاب 
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مجمدع  لتباي مصدي ا  بعاب المقياس
 قيمة" ف" متدسط المربعات بيجات الحرية المربعات

 3.29 76 250.12 دتخ طتلمجموعة  *6.78 22.30 3 66.90 بياطتلمجموعة  خصائص شيصية الرياضل
ط*4.97ط27.44 3ط82.33 بياطتلمجموعة  البيئة الرياضية ط5.52 76ط419.18 دتخ طتلمجموعة 

 نتاج المنا سة
 20.79 3 62.36 عة بياطتلمجموط

5.22* 
 3.98 76 302.51 دتخ طتلمجموعة 

 0.05* بال عند مستدى                                          3.15 = 0.05قيمة "ف" الجدولية عند مستدى       

بياطتعب طتلتيةضة طط0.05(طوجودطفتوقطدتل طإحصة ية طعن طمسوو ط11يوضحطماطج و )
ردة ت (طفد ط بعددةدطمقيدةوطقلدقطتوقد طتلمسددوقب طتلتيةضد ،طولد تطسدديقومطط-سددل طط– مطقدط-تلجمةعيد ط)يد ط

ط.طL.S.Dتلبةح طبحسة طدتل طتلفتوقطبياطتلمووسرة طبإسوخ تمطإخوبة ط ق طفتقطمعنو ط
 (12جدول )
  دم –ل عب  الرياضات الجماعية )يد   ك  رق معندى بي  متدسطات القياسات 

 ياس  لل تد ي المستقبك الرياض مقطائرة(     بعاب  -سلة  – 
 L.S.D  رة طائرة  رة السلة  رة القدم  رة اليد المتدسطات المجمدعات المتغيرات

خصائص شيصية 
 الرياضل

 

ط*1.80ط*2.30ط*1.60ط-ط20.80 كت طتلي 
ط0.57 ط*3.40ط*3.90ط-طط22.40 كت طتلق م

ط0.50ط-ططط18.50 كت طتلسل 
ط-طططط19.00 كت طرة ت 

 بيئة الرياضيةال
ط*1.30ط*2.90ط*4.60ط-ط44.60 كت طتلي 

ط0.74 ط*3.30ط*1.70ط-طط49.20 كت طتلق م
ط*1.60ط-ططط47.50 كت طتلسل 
ط-طططط45.90 كت طرة ت 

 نتاج المنا سة
 

ط*1.00ط*1.00ط*5.00ط-ط27.00 كت طتلي 
ط0.62 ط*6.00ط*4.00ط-طط32.00 كت طتلق م

ط*2.00ط-ططط28.00 كت طتلسل 
ط-طططط26.00 كت طرة ت 

ط-بدياطتعبد طتلتيةضدة طتلجمةعيد ط)يد ط(طتوج طفدتوقطدتلد طإحصدة ية ط12يوضحطماطج و ط)
طولصةلحطتعب طكت طتلق م.طرة ت (طف ط بعةدطمقيةوطقلقطتوق طتلمسوقب طتلتيةض ط-سل طط–ق مط

قلددقطتوقدد ط طمدداطب  جدد طعةليددطتعبدد طكددت طتلقدد مطإتصددةمتجدد طتلبةحدد طهدد  طتلنويجدد طإلدد ط  طيوط
اويجددد طللقلدددقطوتلخدددومطتللت ددد طلددد  طتعبددد طكدددت طتلقددد مطإليقدددةمطتلنشدددةحطتلتيةضددد ططتلمسدددوقب طتلتيةضددد 

وتل و  طتلعةمط،طوتوق طتلمالةفث ط،طوتلمتتذطتلشهت طلهدت طتلتعبياط،طوكثيتطمدنهمطيعومد طعلد طهد تط
 قددددتتاهمطفدددد ططتلدددد خ طفدددد طحيةتدددد طتلشخصددددي ط،طوتلخددددومطمدددداطتإلصددددةب طبفيددددتووطتلكو واددددةط كثددددتطمددددا

تلتيةضة طتألخت ط،طف طحياطاج ط  طكثيتطماطتعب طكت طتلي طوتلسل طوتلرة ت طدخلهمطتلمةد طبسديطط
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تفشد طبةإلضدةف طإلد ط  ططويالةدطتطي كت،طوكامةطقلقهمط تج طللخومطماططتإلصدةب طبفيدتووطتلكو وادةط،
وكية طتألفددددتتدط(طتسددددبذطفدددد طتتييددددتت طكثيددددت طفدددد طيوميددددة طوسددددل19فيددددتووطكو واددددةطتلج يدددد ط)كوفيدددد ط

وتلوبةعد طتتجومدةع طكثفضد طوسديل طللحد ط،ط،طخةص طبع طإعت طضتو  طتلحجتطتلمنللد ططوتلتيةضييا
طماطتفش طتلمت .

  طهندةألط (5)(2020ط ل المصطف  وحسام السعد ) توفقطه  طتلنويج طم طمةط دة طإلي وط
خلهددمط،طوكعومددةدهمطعلدد طد جدد طعةليدد طمدداطقلددقطتوقدد طتلمسددوقب طلدد  طتألفددتتدطتلودد طتطتوعدد طمصددةد طد

مصدد  طوتحدد طمثدد طتلمالةفددث طوتلحددوتفلطمثدد ط)تعبدد طكددت طتلقدد م(ط،طوهدد تطيورلددذطمدداطتلفددتدطتلقدد   طعلدد ط
تلوكيددفطتلفعددة طتلدد  طيوضددماطتلحفددةلطعلدد طمتوادد طتلفددتدطتلنفسددي ط،طحودد طيوخردد طتلفددتدطهدد  طتلمتحلدد ط

وكاخفدة طتلقلددقطوتلوددوتتطط،تلحتجد طمدداطحدةت طتلحجددتطوتلعددل طتلصدح طمدداطخدت طتإلتددلت طتإلافعددةل ط
طخةص طقلقطتلمسوقب .ططط

 االستي صات :

ف طضو ط ه تمطتلبح طوتسةمتت طوتلمعةلجدة طتإلحصدة ي طللبيةادة طوتلنودة  طتلود طتدمطتلووصد ط
 تلوةلي : توص طتلبةح طإل طتإلسوختصة ط،طإليهة

كدت طتلردة ت (طفد طهد طط–كت طتلسل طط–كت طتلق مطط–إتصةمطتعب طتلتيةضة طتلجمةعي ط)كت طتلي طط-1
تألسةسددي (طبمسددوو طعددة طمدداطقلددقطتوقدد طتلمسددوقب طط فددتتدطعيندد طتلبحدد )طجة حدد طفيددتووطتلكو واددة
ط(.اوة طتلمنةفس ط-طتلبيئ طتلتيةضي ط-طخصة رطدخصي طتلتيةض تلتيةض طبثبعةد طتلثتثط)

تثطإتصدددةمطتعبددد طكدددت طتلقددد مطبمسدددوو طعدددة طمددداطقلدددقطتوقددد طتلمسدددوقب طتلتيةضددد طبثبعدددةد طتلدددثط-2
ط–(طمقة اد طبتعبد ط)كدت طتليد طاوة طتلمنةفس ط-طتلبيئ طتلتيةضي ط-طخصة رطدخصي طتلتيةض )

ط.كت طتلرة ت (طف طه طجة ح طفيتووطتلكو واةط–كت طتلسل ط

ط–(طبددياطتعبدد طتلتيةضددة طتلجمةعيدد ط)كددت طتليدد ط0.05توجدد طفددتوقطدتلدد طإحصددة ية طعندد طمسددوو ط)ط-3
فد طهد طجة حد ططت (طف طمسوو طقلدقطتوقد طتلمسدوقب طتلتيةضد كت طتلرة ط–كت طتلسل طط–كت طتلق مط

ط.فيتووطتلكو واةطلصةلحطتعب طكت طتلق م
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 التدصيات:

ف طضو طمةطتدمطعتضد طمداطإسوختصدة طوفد طحد ودطعيند طتلبحد طو ه تفد طيوصد طتلبةحد ط
طبمةطيل :

لجمةعيدد طتعبدد طتلتيةضددة طتلوضدد طبددتتم طإ دددةدي طلخفدد طحةلدد طقلددقطتوقدد طتلمسددوقب طتلتيةضدد طط-1
طكت طتلرة ت (طف طه طجة ح طفيتووطتلكو واة.ط–كت طتلسل طط–كت طتلق مطط–)كت طتلي ط

تعبددد طتلتيةضدددة طتلجمةعيددد طوتقددد يمطتلددد عمطوتلحلدددو طلمشدددةكلهمطلإاشدددة طمتتكدددلطللتعةيددد طتلنفسدددي طط-2
طوخف طمسوو طقلقطتوق طتلمسوقب طتلتيةض .ط،طتلنفسي ط

لددد  طقيدد طتلبحددد طفدد طتشدددخيرطتلحةلدد طتلنفسدددي طلتيةضددد طقلددقطتوقددد طتلمسددوقب طتإسددوخ تمطمقيدددةوطط-3
طتعب طتلتيةضة طتلجمةعي .

ط،بعددد طجة حددد طفيدددتووطتلكو وادددةمسدددحي طلوح يددد طتلمشدددالت طتلنفسدددي طوتإلجومةعيددد ططتلقيدددةمطب  تسددد ط-4
وض طبتتم طخةص طبةإل دةدطتلنفس طتلو طتعم طعل طتحقيدقطتلصدح طتلنفسدي طتلجيد  طلوتصنيفهةط
ط.تلجمةعي طخةص طتعب طكت طتلق متعب طتلتيةضة طل  ط

 المراجي

  والا : المراجي العربية :

فةعليدد طبتاددةم طإ دددةد طافسدد طتتبددو طعلدد طخفدد طحدد  طقلددقط:"طط(2016جووي   هشووام  حموود ) -1
كليدد طتلوتبيدد طط سددةل طمةجسددويتط،ط"،طتلمسددوقب طتلمهندد طفدد طتلمجددة طتلتيةضدد 

 .تلمنصو  تلتيةضي ط،طجةمع ط

تلتيةضددد طلتعبدددة طاجدددة طتإل تف،يددد طبطوددد عتقوطقلدددقطتلمسدددوقب طط:"ط(2016) محمووود علووو  حووودي -2
كليددددد طتلوتبيددددد طتلتيةضدددددي ط،طجةمعددددد طط سدددددةل طمةجسدددددويتط،ط،هدددددوك طتلميددددد ت "ط

 .تلمنصو  

:"طد تسدد طلقلددقطتلمسددوقب طوقلددقطتلمددو طلدد  طرددت طتلجةمعدد طمدداط(2002) ىسووميرة محموود شووند -3
،ططتلمجلد طتلثدةماط،مجل طكلي طتلوتبيد ط،طموتيت طتلجناطوتلوخصر"طمنظو 
طجةمع طعياطدما.ط،طتلثةل تلع دط

 تلعدةملياطبصدو   لد ي تلمسدوقب  بقلدق وعتقوهدة تلشخصدي  سدمة ط:"(2008صو   مرميوا  ) -4
تآلدت ط كليد  دكودو ت ط، سدةل ط،ط"تسدوتتلية فد  تلعتت يد  تلجةليد  مدا مدقود 
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ميد طتلعتبيدد طوتلوتبيد ،طقسدمطتلعلددومطتلنفسدي طوتلوتبويد طوتتجومةعيدد طفد طتألكةدي
ط أل.ةتلمفووح طف طتل ام

ط(:2020ط ل المصطف  وحسام السعد ) -5 طكو واة طووبة  طتلسو يو  طإسورتعي طط–" د تس 
لوصو ت طتلحةضتطوتوقعة طتلمسوقب ط،طمتكلطحتمو طلل  تسة طتلمعةصت ط

ط.WWW.harmoon.org،ط

خفيددفطقلددقطتلمسددوقب طفةعليدد طتت دددةدطتلنفسدد طتلدد ين طفدد طتط"( : 2001عاشوودي محموود ب ووا  ) -6
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