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 (دمقكرة   ،يد ،رةئطا ،سلة)اجلماعية  باأللعرق افالفروق للعزو السبيب بني العيب  التعرف على داللة-2
 جامعة املثىن.  

  :الباحثني ضوافرت 

يف  (دمقكرة   ،يد ،ةائر سلة ط)اجلماعية  بعاألللة معنوية لد  العيب فرق اات دالذال توجد فروق  -
 ظاهرة العزو السبيب. 
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Abstract  

Building scale which measures the phenomenon of causal 

attribution in the sports field with players of Muthanna University 

teams The research aims to:  

1. Building a scale of causal attribution for some intramural sports teams 

(basketball, volleyball, handball, football) teams in   Muthanna 

University.  

2. Identify the significance of the differences between the causal attribution 

of players of intramural sports teams (basketball, plane, hands, football) 

University of Muthanna.  

The researchers hypothesis   

- There were no significant differences among the players of intramural 

sports teams differences (Basketball, plane, hands, football) in the 

phenomenon of causal attribution.  

The researchers used descriptive approach for its suitability to the 

nature of research conducted on the players in Muthanna University teams 

totaling 120 players. The sample was selected randomly and by (80) 

players. The scale has been built on this sample. Researchers depended in 

the process of construction on practical procedures in the construction 

process. They used the method of internal consistency in construction, then 

extracted validity and reliability of search tool. Data was processed 

statistically using appropriate statistical methods, including samples t-test 

and the coefficient of correlation and analysis of variance and Shaivism test   

Key words: Building measure, causal attribution, Muthanna University  
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 املقدمة   -1

 بيعد اجلان ذإ نشطة الرايضية التنافسية.ألا اهيعد علم النفس الرايضي من العلوم اليت تعتمد علي
يف تعزيز الفوز  همهية كبي أمن  هالرايضي احلديث ملا ل بساسية يف عملية التدريألز ائحد الركاأالنفسي 
ن احلاجة ما أالرايضية املختلفة. جند  بعالألاملستخدمة يف تطوير ا بساليألم من تعدد الطرق واغوعلى الر 

 مهتفاعل لمن خالو قبلها م يف املبارايت و عبني يف حماولة تفسي ما حيدث هلالمة بوضوح لد  الئاقلت از 
 اء دارسة يفر ن إجإف هف خمتلفة تؤثر يف إجنازهم الرايضي. وعليقمن موا هم وما ميرون بة احمليطة هبئالبيمع 

م يعد من املفاهيم النفسية احلديثة اليت هت ما  هم ا تتناول موضوعا  إهن ذا إهبد منضرورة ال عاملوضو  ذاه
ومن هنا تتجلى  (العزو السبيب) عال وهو موضو أعبني واملعنيني بشؤون الرايضة وعلم النفس الرايضي الال
 عبني. الجناز الإثي كبي يف ا أتاملشاكل اليت هل هذىل مثل هإعطاء حل إمهية البحث يف أ

ة ما ام يف مبار هم وجناحهفشل بسباأعبون يف الا الهديد يبقلة ئسأوان مشكلة البحث تتناول  
 بر أقخر  أ بسباأم اجلسمية واملعرفية وإىل اهتر دقكثية تعود إىل   بسباأالنجاح إىل  وأا الفشل ذفيعزون ه

ا ذالعزو السبيب. ل وأ (Attribution)ا ما يدخل يف نطاق ما يعرف ابلعزو ذا إىل العلم وههمناخلرافة  إىل
   يلإدف البحث همر. ويا األذىل حقيقة هإول صسة للو ار ء داابت من الضروري إجر 

 لفرق جامعة املثىن  (دمقكرة   ،يد ،ةر ئطا ،سلة) اجلماعية بعاأللفرق ا ضبناء مقياس للعزو السبيب لبع -1

 ، طائرة، يد، كرة قدم(سلة) ماعيةاجل بعاأللالتعرف على داللة الفروق للعزو السبيب بني العيب فرق ا -2
 لفرق جامعة املثىن 

 البحث:   إجراءات -2

 وطبيعة البحث   هءمتالي ملفصالو  هجاستخدم الباحثني املن البحث: هجمن 2-1

 : هالبحث وعينت عجمتم 2-2

الرايضية املختلفة واليت  بلعاين ميارسون األذجامعة املثىن ال البالبحث على ط عاشتمل جمتم
 (كرة القدم  ،كرة اليد  ،كرة السلة  ،رةئكرة الطا)لفرق الرايضية املعتمدة يف البحث احلايل وهي فرق ا اهفي

  .طالبا (121)عددهم  غوالبال
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ربعة املختارة يف من الفرق الرايضية األ طالبا   (01)فبلغت  ما عينة البحث فقد مت اختيارها عمداي  أ
 البحث عتمىل جم( إ%66.66)ا هد بلغت نسبتقا البحث و ذه

 داة البحث: أ 2-3

يت البحث عمد الباحثني إىل بناء مقياس للعزو السبيب لفرق اجلامعة وفيما أي أغراضحتقيق  ضلغر 
 بناء املقياس. إجراءات 

زمة واملناسبة لطبيعة الت الاة الفقر ئيس هي هتيياساسية يف بناء املقألاخلطوة ا ت املقياس:اإعداد فقر  -1
سات ار دبيات والداألت املقياس ابالعتماد على اة فقر غياصالباحثني يف  عتبأد قو  ههدافأالبحث و 

 ة يف جمال البحث. قالات العذادر العلمية صالسابقة وامل

 تية:  آلت النقاط ااة الفقر غياصد اعتمد الباحثني يف ق

 جابة  إلا حبيث تؤدي إىل امللل يف ان ال تكون الفقرة طويلة مبفرداهتأ -

 دف. ومة يف املعىن واهلهن تكون واضحة ومفأ -

 . طفق واحدا   ي هدفا  أ واحدا   ن تقيس الفقرة سلوكا  أ -

  .(131 ص ،1101، مالبو عأ). هات املقياس جماالتر ن تتضمن فقأ -

فقرة تضمن  (33)يتكون من  عد الباحثني مقياسا  أوىل فقد  ألوبناء على ما حتقق يف اخلطوة ا -2
الباحثني على  العاط خالل فمن (يفاخر  ،علمي ،ارجيخ ،داخلي)ربعة للعزو السبيب وهي أ جماالت

 ضعر  مت إذ ،(5)ربعة وكما مبني يف امللحق اجملاالت األ ذهمقاييس العزو السبيب اعتمد الباحثني ه
ني يف العلوم الرتبوية والنفسية وعلم صصعلى متخ (1)ولية يف امللحق األ هيغتصت املقياس بافقر 

حظات العن تدوين امل ال  ت مقياس العزو السبيب فضاجماالت وفقر  م يفائهالنفس الرايضي ملعرفة آر 
لك يتحقق ذ. وب(2)املقياس كما يف امللحق  تار إضافة لفق وأ حرف وأ ا مناسبة يف تعديلاليت يروهن

 . هتاعلى فقر  (%01)دق الظاهري من املقياس ابتفاق صال

بح املقياس بعد التعديل أصلك ذوب فقرة من املقياس (11)ف ذء فقد مت حااخلب  رآهوبناء على ما 
 لك. ذيوضح  (3)فقرة وامللحق  (12)يتكون من 
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د العينة فقد طبقت الباحثني افر أا ملستو  هءمتالت والتعليمات وماجل التعرف على وضوح الفقر ألو  -3
ميثلون فرق  )*( العبا   (21)عددهم  غعبني بلالعية على جمموعة من الالاملقياس كتجربة استط

عية بعدم الرت نتيجة التجربة االستطهظأو  (2111-2113)اجلماعية جلامعة املثىن للعام  بعاأللا
ت احملدد قن معدل الو أا هلعية. كما تبني من خالالت لد  العينة االستطايف الفقر  ضمو غي أوجود 

 يقة. قد (13)لتطبيق املقياس 

ي لعينتني مستقلتني الختبار ئاوة كل فقرة فقد استخدم الباحثني االختبار التقجل التعرف على ألو  -1
وح بني اية احملسوبة ترت ئحيث تبني إن القيمة التا (العليا والدنيا)داللة الفرق بني درجات اجملموعتني 

ودرجة  (1.13)ية اجلدولية عند مستو  داللة ئا ابلقيمة التاهوعند مقارنت( 1.012-1.321)
ل من القيمة اجلدولية مما أقما هنأل يا  ئاصلة إحي داغفقرة مميزة وفقرتني  (11)وجد إن  (173)حرية 

 (37و 31)م قما من املقياس ومها الفقراتن ر هفذح با توجذي مميزة وهلغهاتني الفقرتني  أن يعين
 ية للمقياس. ئاهيغة النصال (1)لك. كما يوضح امللحق ذيبني  (1)واجلدول 

 يةئالقيمة التايبني متوسط درجات اجملموعة العليا والدنيا و  (1)اجلدول 

 ت اجملموعة املتوسط االحنراف يمة تق ت اجملموعة املتوسط االحنراف مة تقي

1.733 
1.613 
1.676 

2.116 
1.377 

العليا 
 الدنيا

22 6.167 
1.721 
1.170 

1.0323 
1.201 

العليا 
 الدنيا

1 

3.116 
1.777 
1.303 

2.231 
1.011 

العليا 
 الدنيا

23 3.111 
1.016 
1.361 

1.177 
1.113 

العليا 
 الدنيا

2 

1.611 
1.726 
1.310 

2.201 
1.332 

العليا 
 الدنيا

21 3.213 
1.317 
1.711 

2.761 
2.133 

العليا 
 الدنيا

3 

3.211 
1.013 
1.117 

1.337 
1.227 

العليا 
 الدنيا

23 3.616 
1.173 
1.677 

2.773 
2.133 

العليا 
 الدنيا

1 

6.310 
1.637 
1.731 

2.132 
1.731 

العليا 
 الدنيا

26 3.231 
1.636 
1.333 

1.671 
1.373 

العليا 
 الدنيا

3 

1.210 
1.337 
1.717 

2.612 
1.727 

العليا 
 الدنيا

27 1.130 
1.661 
1.170 

1.636 
1.201 

العليا 
 الدنيا

6 

العليا  2.113 1.711 0.131 العليا  2.111 1.737 1.731 20 7 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/3/2111مت تطبيق املقياس على العينة االستطالعية بتاريخ  )*(
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 ت اجملموعة املتوسط االحنراف يمة تق ت اجملموعة املتوسط االحنراف مة تقي

 الدنيا 1.121 1.736 الدنيا 1.111 1.331

0.621 
1.370 
1.611 

2.612 
1.031 

العليا 
 الدنيا

21 3.012 
1.723 
1.736 

2.331 
1.602 

العليا 
 الدنيا

0 

1.012* 
1.312 
1.726 

2.716 
2.316 

العليا 
 الدنيا

31 1.120 
1.736 
1.617 

2.131 
1.636 

العليا 
 الدنيا

1 

7.102 
1.332 
1.712 

2.133 
1.701 

العليا 
 الدنيا

31 6.721 
1.662 
1.720 

2.332 
1.610 

العليا 
 الدنيا

11 

3.171 
1.611 
1.667 

2.337 
2.137 

العليا 
 الدنيا

32 1.001 
1.717 
1.712 

2.121 
1.010 

العليا 
 الدنيا

11 

3.133 
1.371 
1.711 

2.713 
2.306 

العليا 
 الدنيا

33 1.116 
1.727 
1.677 

2.231 
1.133 

العليا 
 الدنيا

12 

7.201 
1.310 
1.302 

2.310 
1.671 

العليا 
 الدنيا

31 7.111 
1.676 
1.713 

2.337 
1.716 

العليا 
 الدنيا

13 

6.010 
1.633 
1.632 

2.111 
1.731 

العليا 
 الدنيا

33 2.160 
1.366 
1.362 

2.073 
2.727 

العليا 
 الدنيا

11 

1.110 
1.131 
1.676 

2.017 
2.113 

العليا 
 الدنيا

36 1.101 
1.311 
1.776 

2.636 
2.171 

العليا 
 الدنيا

13 

1.013* 
1.173 
1.637 

2.727 
2.360 

لعليا ا
 الدنيا

37 2.012 
1.313 
1.371 

2.010 
2.713 

العليا 
 الدنيا

16 

7.303 
1.672 
1.613 

2.111 
1.613 

العليا 
 الدنيا

30 2.072 
1.126 
1.633 

2.011 
2.612 

العليا 
 الدنيا

17 

1.316 
1.621 
1.711 

1.133 
1.311 

العليا 
 الدنيا

31 1.710 
1.616 
1.711 

2.332 
2.137 

العليا 
 الدنيا

10 

6.373 
1.623 
1.721 

2.311 
1.671 

العليا 
 الدنيا

11 6.706 
1.761 
1.672 

2.231 
1.311 

العليا 
 الدنيا

11 

1.321 
1.621 
1.636 

2.360 
1.671 

العليا 
 الدنيا

11 1.332 
1.613 
1.631 

2.133 
1.316 

العليا 
 الدنيا

21 

0.031 
1.631 
1.637 

2.133 
1.311 

العليا 
 الدنيا

12 0.602 
1.661 
1.326 

2.136 
1.332 

العليا 
 الدنيا

21 
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   (1.13) ي دالة عند مستو  داللةغالفقرة 

   الداخلي:إجياد معامل االتساق  -5

ا للظاهرة هياسقت يف ااستخدم الباحثني معامل االتساق الداخلي لتحديد مد  جتانس الفقر 
لتقيس كل فقرة البعد  هتايف فقر  متجانسا   ي تقدم لنا مقياسا  هت فاالطريقة بعدة مميز  ذهالسلوكية ومتتاز ه

، 1101، الزوبعي وآخرون) تابط بني الفقر از الرت اا على إبر درهتقاملقياس ككل و  هي يقيسذال السلوكي
 ت االختباراة االرتباطية بني درجة كل فقرة من فقر القجياد العإلواستخدم معامل ارتباط بيسون  (36ص 

إن  (2)املعروضة يف اجلدول  ئجتبني من النتا  (SPSS) اإلحصائية والدرجة الكلية وبواسطة احلقيبة
ية عند مستو  داللة ئاصات داللة إحذوهي  (1.623-1.123)وحت بني اتر  ت االرتباطالمعام

 ا من املقياس  هفذح بواليت توج( 37)م قابستثناء فقرة واحدة هي الفقرة ر  (1.13)

 (تساق الداخليمعامل اال) ة الفقرة ابلدرجة الكليةقاليبني ع (2)اجلدول 
 عممعامل االرتباط 

 الكلية الدرجة

تسلسل 
 الفقرة

 

 عمعامل االرتباط م
 الدرجة الكلية

 تسلسل
 الفقرة

1.333 22 1.112 1 

1.212 23 1.300 2 

1.366 21 1.312 3 

1.211 23 1.333 1 

1.111 26 1.212 3 

1.610 27 1.273 6 

1.330 20 1.371 7 

1.311 21 1.131 0 

1.211 31 1.337 1 

1.311 21 1.101 11 

1.311 32 1.371 11 

1.237 33 1.310 12 

1.331 31 1.173 13 

1.166 33 1.211 11 

1.211 36 1.313 13 

1.123* 37 1.277 16 

1.311 30 1.331 17 

1.316 31 1.371 10 

1.313 11 1.170 11 

1.610 11 1.623 21 
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1.301 12 1.303 21 

 . (1.13)ي دال عند مستو  داللة غ* االرتباط 

  للمقياس:العلمية  املؤشرات 2-4

  املقياس:دق ص 2-4-1

الباحثني املقياس  ضعلى عينة البحث فقد عر  هبل حماولة تطبيققبناء املقياس و  إجراءاتبعد 
 هرو أقف (2)مللحق ني يف العلوم الرتبوية والنفسية وعلم النفس الرايضي كما يف اصصعلى متخ هوتعليمات

 دق الظاهري للمقياس. صلك يتحقق الذوب عمجا إلاب

 ثبات املقياس:  2-4-2

 (21)طبق املقياس على عينة بلغت  ذاستخرج الباحثني ثبات املقياس بطريقة إعادة االختبار إ
ويل ألطبيق اسبوعني من موعد التأبعد مرور  هعاد الباحثني تطبيقأمن الفرق اجلماعية من اجلامعة مث  العبا  

ن ال يتجاوز أ بول لألداة والتطبيق الثاين جيألالفرتة بني التطبيق ا ن)أ إىل (1161، آدمز)تشي  ذإ
وهو ثبات  (1.01)معامل ثبات املقياس  غفبل( Adams, 1964 p. 85) .ع(سابيأثة السبوعني إىل ثأ

 بومبوج (1.11) غايت فبلذدق الصكما استخرج الباحثني ال داة.أليف تطبيق ا هعاٍل ميكن اعتماد
 للتطبيق.  ال  هأبح املقياس أصدق والثبات فقد صءات الاإجر 

 حيح املقياس: تص 2-5

عيب فرق اجلامعة تبني المقياس العزو السبيب ل)اة البحث أدعداد إلء املستلزمات املطلوبة اجر أبعد 
ة، كثي )ل ئث بداالا وفق ثهليجابة عإلوتكون ا (،1)فقرة كما يف امللحق  (11)ن املقياس يتكون من أب
ما الدرجة أدرجة  (121)وتبلد الدرجة العليا للمقياس (، هذا 3، 2، 1)ن اوز ألوتعطى ا (ا  اندر ، حياان  أ

 درجة.  (11)الدنيا للمقياس بلغت 

 عية: التطبيق املقياس على العينة االستط 2-6

وبلغت العينة ، ت املقياسار متييز فق وةقج ا عية اثنية بعد استخر المت تطبيق املقياس على عينة استط
وتبني  هتاجل التحقق من وضوح فقر ألبعة يف جامعة املثىن ألر من الفرق الرايضية ا العبا   (21)عية الاالستط

 عية الثانية بتاريخالوكان التطبيق على العينة االستط ،اهت املقياس واضحة وال لبس فيان فقر أبعد التطبيق 
3/3/2111 . 
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  اة:األدتطبيق 

واليت  العبا  ( 01)ا على عينة البحث والبالغة هطبقت األداةدق وثبات صن استخرج الباحثني أبعد 
ورة مجاعية صداة بألمت تطبيق ا إذ، اجلماعية يف جامعة املثىن واختارها الباحثني بلعاألمت اختيارها من فرق ا

جابة عن إلوكيفية ا وطبيعتهاف البحث هدأعبني الاد العينة من الر فإلي على املشمولة ابلتطبيق وبني أ
املقياس  استمارات علك مت مجذا وبعد هجابة عنإلي فقرة دون اأدق وبدون ترك صة وبقت املقياس بدافقر 
 حيح.  صت املقياس بشكل االعينة عن كل فقر  إجابة أفرادكد من أوالت

 ية املستخدمة:  ئاصحاإل لئالوسا 2-7

 ملعاجلة البياانت  (SPSS) االجتماعيةللعلوم  ئيةاإلحصااستخدم الباحثني احلقيبة 

   ئج:شة النتاقوحتليل ومنا ضعر -3

اما بتطبيق املقياس على عينة قبحث يف بناء مقياس للعزو السبيب ن حقق الباحثني هدف الأبعد 
ون ممن ميارس العبا  ( 23)يف كرة السلة و العبا   (13) قعبوا بالعا عربأميارسون  العبا   (01)تكونت من 
م مت حيح إجاابهتصميارسون كرة اليد وبعد ت العبا  ( 21)رة وئممن ميارسون كرة الطا العبا   (21)كرة القدم و

حادي للكشف عن داللة الفروق املعنوية بني أللك ابستخدام حتليل التباين اذو  يا  ئاصحتليل البياانت إح
كانت   ذربعة إألبني اجملموعات ا ال معنواي  ن هناك فرق دأ ئجرت النتاهظأربعة يف العزو السبيب فألالفرق ا

 (3.13)ية اجلدولية البالغة ئكب من القيمة الفاأوهي  (3.070) ية احملسوبة تساويئالقيمة الفا
 .  (3)وكما مبني يف اجلدول  (1.11)وعند مستو  داللة ( 76)واملستخرجة بدرجات حرية 

 رق الرايضية يف العزو السبيبحادي للفألحتليل التباين ا ئجيبني نتا (3) اجلدول

 مستوى الداللة 
 ية ئالقيمة الفا

 در التباين صم املربعات ع جممو  درجات احلرية  املربعات  متوسط
 احملسوبة   اجلدولية 

 بني اجملموعات  1371.311 3 137.211 3.070 13. 3 1.11

 داخل اجملموعات  1122.760 76 77.702   

 لكلي ا 11311.367 71    

 هعلي (لفرق الرايضية)ابني اجملموعات  يا  ئاصود فرق دال إحجالتحليل تشي إىل و  ئجوملا كانت نتا
 هالباحثني اختبار شيفيم استخد اذالفروق وهل قعمر استخدام اختبار بعدي للكشف عن مواألا بتطل
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عدد اجملموعات  االختبار عندما تكون ذاه استخدام يفضل ذإ (Scheffe Post Hoc Test)البعدي 
  (1)حيث مت مقارنة اجملموعات وكما مبني يف اجلدول  (361 ص، 2111، عودة واخلليلي)ي متساوي غ

 هاملقارنة بني اجملموعات ابستخدام اختبار شيفي ئجيبني نتا (4)اجلدول 

 اجملموعات املقارنة املتوسط احلسايب الفرق بني املتوسطات املعياري أاخلط مستوى الداللة

1.11 2.261 -7.316* 
03.611 
11.213 

 كرة السلة

 كرة القدم

 1.317 2.371 غي دال
03.611 
03.213 

 كرة السلة

 الطائرةكرة 

 3.713 2.163 غي دال
03.611 
07.332 

 كرة السلة

 كرة اليد

1.11 2.230 7.113* 
11.213 
03.212 

 كرة القدم

 الطائرةكرة 

 3.633 2.111 غي دال
11.213 
07.332 

 ة القدمكر 

 كرة اليد

 1.261- 2.131 غي دال
03.212 
07.332 

 الطائرةكرة 
 كرة اليد

ات قربعة بني فرو ألاملقارنة بني اجملموعات ا ئجن نتاأجند  (1)حظة اجلدول الل مالمن خ
بني متوسط درجات  (1.11)عند مستو  داللة  يا  ئاصحإحظ وجود فرق دال المتوسطات العزو السبيب ن

درجة  (11.213) غومتوسط درجات جمموعة كرة القدم البال (03.611) غلسلة البالجمموعة كرة ا
عند مستو   يا  ئاصحإلك وجود فرق دال ذكب وهي كرة القدم وكأللحة جمموعة املتوسط احلسايب اصومل

درجة ومتوسط جمموعة كرة  (03.212) غرة البالئبني متوسط درجات جمموعة كرة الطا (1.11)داللة 
حظ عدم الكب وهي كرة القدم. بينما نأللحة جمموعة املتوسط احلسايب اصومل (11.213) غلبالالقدم ا

لك عدم ذرة وكئبني متوسط درجات كل من جمموعيت كرة السلة وجمموعة كرة الطا يا  ئاإحصوجود فرق دال 
لك ذكبني متوسط درجات كل من جمموعيت كرة السلة وجمموعة كرة اليد و  يا  ئاصحإوجود فرق دال 

وجمموعة الطائرة  بني جمموعيت فريق كرةإحصائيا   جمموعيت كرة القدم وجمموعة كرة اليد وعدم وجود فرق دال
يف حالة جمموعة فريق   ا  ور هكثر ظألن درجة العزو السبيب هي اأالباحثني  جا يستنتذفريق كرة اليد. ومن ه
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احل فريق  صم احلسابية ولهوساطأتباينت  ذإائرة الط كرة القدم مقارنة مبجموعيت فريقي كرة السلة وفريق كرة
  عور واسها مجعاملية هل ا لعبة شعبيةكوهنالقدم ب إىل طبيعة لعبة كرة بكرة القدم حيث يعزو الباحثني السب

وكب  بلك لسعة امللعذية و قالفر  بعاأللا من اهتالية كبية عن مثيصو صاللعبة خب ذهتتميز ه ذإ ضوعري
كرة القدم يتميز   بخر  مما جيعل العاأل بلعاات مبارايت األقو أي يفوق ذة الاار ت املبقوو  همساحت

ا هداء العبيأية على صو صاخل ذهخر  وابلتايل تنعكس هة بدنية عالية مقارنة ببقية العيب الفرق األقبليا
 العديد اعتقاد الباحثني إىل بحدوث عمليات التعليل السبيب لد  العيب فريق كرة القدم يعود حس فكثرة

ارية  واخلططية اليت تؤدي ابلتايل هعن امل ال  البدنية فض إمكانياهتمار ها يف إظهدرة العبيقا همن العوامل من
 هتادر قن يستثمر أ بعالال عيستطية حيث اجبو املبار  عاثرة والتشويق واالستمتا إلور حاالت اهإىل ظ

ا الري يفوق عدد العيب بقية هبعدد العبي لك تتميز لعبة كرة القدمذى حد ممكن وكأقص إىل وإمكانياته
م وابحمليط اخلارجي هط واالحتكاك ببعضالختاللالواسع  اجملاللالعبيها  خر  مما يتيحألالفرق اجلماعية ا

دارة إعبني و الت واسعة ختص الايز هاللعبة من جت ذهإىل متطلبات ه بكما يعود السب من منافسني وحكام
عبني الا الهل ضاليت يتعر  املؤثراتمور تزيد من األ ذهوكبي كل ه عادي واسمن متويل م هوما تشمل بعالامل

 ضخر  كثرة الضغوط النفسية اليت يتعر ألا بسباألم. ومن اهحدوث التعليل السبيب لدي بسباأوتزيد من 
ثناء املنافسات الرايضية حيث أيف  عبني وحتديدا  الا العبو كرة القدم حيث تكثر االنفعاالت عند الهل

حوبة ابنفعاالت وضغوط نفسية صعبني مالفعال الأمة ردود هف التنافسية يف املبارايت املقتعكس املوا
التقدم  إحرازو  حظ على سبيل املثال عند حتقيقالثناء املنافسة نأ ي حيدثذف القخمتلفة ونتيجة للمو 

( 1100، الكبيسي)يشي  ذوالكآبة إ عبني وعند الفشل خييم احلزنالور الفرح والسرور لد  الهابلنتيجة ظ
سليب يف العمليات  وأثي إجيايب ا من أتملا هل وثيقا   إىل ارتباط االنفعاالت ابلنشاط الرايضي املمارس ارتباطا  

ا هاليت يعزو إلي بسباأللك من اذوك (33 ص ،1100، لكبيسيا) السلوكية للفرد الرايضي وأالوظيفية 
خر  ألية اقالفر  بلعاألعيب االسوة بأبني العيب كرة القدم  (سبيبالتعليل ال)الباحثني كثرة حدوث عمليات 

داريني اإلبل قمن  املبارايت وحتديدا   ذهد ابلفوز يف مثل هئاما ير  الباحثني هو االهتمام الز  بوحس
عبني يف المكانية الإابلية  و قء النفسي على بد يؤدي إىل العقي ذمر الألواملدربني واملشرفني على اللعبة ا

داء أا الرتكيز واالهتمام مردود سليب على ذعن ه جينت ذإ (املباراة بكس)ر تفكيهم ابلنتيجة صداء وحألا
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مثل وهنا ألداء األول إىل اصارية بغية الو هم من إمكانيات بدنية ومهعبني عكس ما هو معروف لديالال
د ئالرايضي يعب عن الرتكيز الز كثر من االهتمام ابأ بد ابملكسئان االهتمام الز أ إىل (1117، بتار )يشي 

ذه فيعد من العوامل اليت تزيد الضغوط النفسية على الرايضي وتزداد ه (الفوز) بعلى ضرورة املكس
عداد اإلفمن منظور  هتم حباجاتالرايضي كوسيلة لتحقيق الفوز وال هن ععندما نتعامل م املشكلة حدة  

   يت الفوز يف املرحلة التاليةابلرايضي مث أي وال  أ هتمامن يعطى االأ بحة النفسية للرايضي جيصالنفسي وال
يف كثرة حدوث عمليات  ها الباحثني سببا  اخر  اليت ير ألمور األومن ا (170 ،ص، 1117ب، تار )
ما تتوفر  البا  غواليت   بعالالتنشيط ل وأ اثرةاإلور هدم هي معدالت ظقلبني العيب كرة ا (التعليل السبيب)

ف قاملواأغلب زم  الإىل "إن ظروف املنافسة ت( 1177، عمطاو )يشي  ذإ بعاأللا من عا النو ذيف ه
  (110، ص، 1177ع، مطاو )" بعالل التنشيط وأاثرة  إلمعدل ا ارتفاع بالرايضية اليت تسب
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 يات:  صاالستنتاجات والتو -4

   االستنتاجات: 1-1

 الباحثني ما يلي:  جاستنت

   (هايدر)ظرية مت بناء مقياس العزو السبيب وفق ن .1

يف درجة  (رة وكرة القدمئلك بني فريقي كرة الطاذفريقي كرة السلة وكرة القدم وك)وجود فرق معنوي بني  .2
 العزو السبيب.  

فة ااخلر  عنسبة شيو  لقياسلك ذيف و اج التفكي اخلر ذ منا ضبع إظهارميكن االعتماد على نظرية العزو يف  .3
 عبني. البني ال

  التوصيات: 3-2

 لباحثني مبا يلي:   ي اصيو 

 عم بإىل جن العملية التدريبية جنبا   وأالوحدة يف جمرايت  البعداد النفسي العام للطإلاالهتمام اب .1
 ار  واخلططي. هعداد البدين واملاإل

ن حياول القيام بدور أب و اليف لد  الطان يتعرف على مواطن التفكي اخلر أاملؤهل  باملدر  عيستطي .2
 من املعتقدات.  عا النو ذادهم حنو البعد عن مثل هرشإم و ههإجيايب لتوجي

م حنو التفكي العلمي ال الرايضي على تغيي اجتاهاهت بن يعمل املدر أب الالط عشة الواعية مقميكن ابملنا .3
 يف. ااخلر 
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 ولية للمقياس  يغة األصال (1)امللحق 
 ءااخلب  آراءاستبيان 

ت االفقر  عاعتمد يف مجي قدالعزو السبيب لد  فرق جامعة املثىن و  عيف موضو  يعد الباحثني حبثا  
يرجى بيان  (ا  اندر – حياان  أ–ا  كثي )ث الل ثئات بداذت ان الفقر أدبيات واطر نظرية يف العزو السبيب و أعلى 

   ا  ص وشكر صمن علمية يف جمال التخ هعدها الباحثني مبا تتمتعون بأ ت اليتايكم ومقرتحاتكم يف الفقر أر 
 ت املقرتحة ملقياس العزو السبيب الفقرات احلةص احلةصري غ تحظاالامل

 1 تشاءم من وجود شخص معني ضمن الفريق  أ       
 2 ا  اليت اشرتك هب املباراةسوف حيكم  (…)احلكم  أناعلم  عندما أتضايق      
 3 مي املفضل  قتفاءل عندما امحل ر أ       
 1 املتفرجني يل   عبسبة تشجي األداءاجنح يف       

 3 شياء حتدث  أب أتنبأ      

 6 احلظ   إىل املباراةكل فشل يف   عارج      

 7   هنتشاءم مأ بالع إىلالفشل  أعزو      

 0 لسوء حظ املنافس   املباراةيف  أفوز      

 1   املباراةيف  االشرتاكبل قينتابين القلق       

 11 نقص يف اجلود  إىليعود  املباراةعدم جناحي يف       

 11 ا  هب االكرتاثعدم  إىلي مشكلة يعود أحل  أناعتقد       

 12 بل احلكم  قوم من يل الل هعندما يوج املباراةيف  أخفق      

 13 د هنقص اجل إىليعود  مباراةاخلسارة يف كل  بسب أناعتقد       

 11 يت ار بقد باملدر  اكرتاثا عدم هسبب املباراةا يف ههالعقبات اليت اواج      

 13  الطائرة  األحداثتتحكم يف حيايت الرايضية       

 16 يطرة على انفعااليت عدم متكين من الس إىل إخفاقي ضيعود بع      

 17   ب الفوز لعدم االنتظام يف التدرييف أفشل      

 10 يف جناحي   ثقيت بنفسي سببا        

 11 ة البدنية  قالليا صهم تنقصعندما يكون اخل أتفاءل      

 21 ل املنتظم  صاملتوا بيتحدد فوزي ابلتدري      

 21   املباراة يف جناحي يف ي سببا  صري الشخإصرا      

 22  املباراةم بفوزي يف هم ببيت الشديدة سبغر       

 23 يف عملي   تكسبين الثقافة الرايضية جناحا        

 21 ي يدفعين للمزيد من التقدم  ئالزم عتشجي      
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 ت املقرتحة ملقياس العزو السبيب الفقرات احلةص احلةصري غ تحظاالامل

 23  املباراةجناحي يف  بمعينني سب أشخاصحضور       

 26   هب غبي ار ذا ابللون الهاليت البس هاتفاءل عندما يكون لون الفانيل      

 27   هيف يوم افضل املباراةمنت اا تز إذاتفاءل ابلفوز       

 20 ي مرضي غجتري بشكل  األمورن إف هبوجود غبا وجد شخص ال ار إذ      

 21 ا  ما على عدم الفوز هب مباراةالسلبية يف  األفكارحتملين       

 31   بلة اللعصمبوا ئج النتامباالة يفالحتفزين ال      

 31 عبني يولدون وهم حمظوظون الال ضبع أناعتقد       

 32  املباراةيف  (جناحي)ز يف فوزي ئمن جوا هل عليصال اهتم مبا اح      

 33 ز  ئويل على اجلواصل حقعبني من احلكم يعر الال ضبع بتقر       

 31   عا حسن الطالهالسارة يل سبب األحداث      

 33 ساعة معينة  أويف يوم  املباراةوة قو  إىلاخلسارة  أوالفوز  أعزو      

 36 م الفلكي  هبرج إىلعبني يعود الال عضجناح ب أناعتقد       

 37 الفشل  املباراةي صالفريق فان م أعضاءفات بني العندما حتدث خ      

 30 ا هليإبون ابالنتماء غفرق رايضية ال ير  ىلإل االنتماء يسب الالعبنيفشل بعا  أناعتقد       

 31  هفي باللع غبال ار  با تتم يف ملعهنأل املباراةاخلسارة يف  قعتو أ      

 11 ة العالية للمنافس قالليا إىل املباراةتعود هزمييت يف       

 11 يل النجاح   باجليد يسب األداءدريت على التمكن من ق      

 12   بلقواعد اللع (مصاخل)ا اشعر إبتقان املنافس عندم أفشل      

 13   بلة اللعصولو كانت بسيطة اخلوف من موا اإلصابةيل  بتسب      

 11   املباراةفشل  أوم يف جناح هم دور ماملتفرجني هل أناعتقد       

 13 بيت يف الفوز غعبني يقلل من ر الف بني الالاخل      

 16 ثناء وبعد املنافسة أبل و قاهتمام املسؤولني يل   أر تفاءل عندما        

 17 ي سارة للفريق غ ئجالفشل عندما تتكرر نتا أتوق      

 10 ة  ئيف ظروف جوية ردي املباراةتشاءم عندما تقام أ       

 11  املباراة ذهه هي تقام فيذال بحية امللعصاللعدم  املباراةيف  أفشل      

 31  بخبطة اللع باملدر  اهتمام جناحا   ثرأكجيعلين       

 31   بابلفوز عندما يشجعين املدر  تفاؤال   أكثرجيعلين       

 32   اإلدارينيبل قاللوم يل من  هعندما يوج املباراةيف  أخفق      

 33 ة ئتكون سي ئجن النتاإتسيها الظروف ف األمورعندما اترك       
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 ت ملقياس العزو السبيباحية الفقر صالء لبيان مدى السادة اخلب مساء اأمة ئاق (2)امللحق 

 العلمي واالسم  باللق الكلية 

 د. حسن هادي شروم  م.أ.  كلية الرتبية / جامعة املثىن 
 د. فاضل عبد فيضي  م..أ كلية الرتبية / جامعة املثىن 
 د. حممد مطر   م..أ كلية الرتبية / جامعة املثىن 

 د. جاسم حممد  م..أ  اخلضراءة / جامعة كلية الرتبي
 د. على حسني   م..أ كلية املعلمني / جامعة القادسية 

 د. حازم موسى  م..أ كلية الرتبية الرايضية / جامعة القادسية 

 ادي فت عبد اهلأد.  ر  م..أ كلية الرتبية الرايضية / جامعة القادسية 

 (ملعدلا)ت مقياس العزو السبيب افقر  (3)امللحق 
 مقياس العزو السبيب لفرق جامعة املثىن

  باملرحلة                                املنتخ                                 بعالاسم ال
يف املنافسة الرايضية  األداء ئجم نتاهو فأو شرح أاليت حتاول تفسي  بسبااأل هد بصويق السبيب:العزو 

 زمية. و اهلأو يف حاالت الفوز أح والفشل ة يف حاالت النجا صفة خاصوب

 ل ئالبدا
 ت  الفقرات

  ا  كثري   أحياان    ا  ر اند

 1  الفريق.تشاءم من وجود شخص معني ضمن أ       

 2 ا. هفي أشاركاليت  املباراةسوف حيكم ( …)احلكم  أنتشاءم عندما اعلم أ       

 3 . هي افضلذم القتفاءل عندما امحل الر أ       

 1  املتفرجني. عتشجي ببسب يإدائيتحسن       

 3  احلظ. إىل املباراةفشلي يف  أعزو      

 6  املنافس.لسوء حظ  املباراةيف  أفوز      

 7  اجلهد.النقص يف  إىل املباراةيعود عدم فوزي يف       

 0 ا. هب االكرتاثعدم  إىلي مشكلة رايضية يعود أحل  أناعتقد       

 1 بل احلكم. قمن  ا  ار ذنإيل ه ة عندما يوجاخفاق يف املبار إلاشعر اب      

 11 يت. ار لقد بدر امل اكرتاثعدم  إىليعود  املباراةالسيء يف  أدائي      

 11 . ةئالطار  األحداثتتحكم يف حيايت الرايضية       

 12 عدم السيطرة على انفعااليت.  إىليعود  بيف اللع إخفاقي      

 13 . بعدم مواظبيت على التدري إىليعود  املباراةفشلي يف       

 11  جناحي.يف  بثقيت بنفسي سب      
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 ل ئالبدا
 ت  الفقرات

  ا  كثري   أحياان    ا  ر اند

 13 ة البدنية. قالليا صهم تنقصتفاءل عندما يكون اخل       

 16 ة. ايف فوزي يف املبار  حيب للرايضة سببا        

 17 . ىل املزيد من التقدمإي يل يدفعين الئزم عتشجي      

 10 ة. اجناحي يف املبار  بمعينني سب أشخاصحضور       
 11 . هبغي ار ذا ابللون الهاليت البس ه(لون الفانيل)تفاءل عندما يكون أ       
 21 خبار سارة. أ عم املباراةمنت اا تز إذتفاءل ابلفوز أ       

 21 ا. عدم الفوز هب إىل املباراةالسلبية يف  األفكارحتملين       

 22  حمظوظون.عبني يولدون وهم الال ضبع أناعتقد       

 23 . عا حسن الطالهسبب املباراة أثناءالسارة يل  األحداث      

 21  أفضلها.ساعة  أوا يف يوم هوعقلو  املباراةفوزي يف  أعزو      

 23  الفلكي.م هبرج إىلعبني يعود الجناح بعا ال أناعتقد       

 26  الفريق. أعضاءف بني الخ إىل املباراةفشلي يف  أعزو      

     
 ببون اللعغفرق رايضية ال ير  إىلم ئهانتما إىليعود  املباراةعبني يف الال ضفشل بع أناعتقد 

 27 ا. همع

 20 فيه.  باللع غبر أال  بتكون يف ملع املباراة ألهناخساريت يف  أتوقع      

 21  للمنافس.العالية  اللياقة إىل املباراةتعود هزمييت يف       

 31  جناحي.يف  سببا  اجليد  األداءدريت على التمكن من ق      

 31  اللعب.واعد قم صعندما يتقن اخل أقوم الفشل      

 32  مباراة.ي أفشل  أوم يف جناح هم دور ماملتفرجني هل أناعتقد       

 33  يل. ؤولنياهتمام املس أر تفاءل ابلفوز عندما أ       

 31  للفريق.ي سارة غ ئجعندما تتكرر نتا املباراةيف  فشلي قعأتو       

 33  رديئة.يف ظروف جوية  املباراةتشاءم عندما تقام أ       

 36 اللعب. خطة  بعندما يطبق املدر  جناحا   أكثر أكون      

 37 . بتفاءل ابلفوز عندما يشجعين املدر أ       

 30  اإلداريني.بل قيل اللوم من عندما يوجل  املباراةيف  قأخف      

 31  حتدث. أنبل ق املباراةالفشل يف  أوابلفوز  أتنبأ      

 11 يت. ار لقدم صاخل أداركعدم  إىليعود  املباراةفوزي يف        

 11  الالعبني. ضلبع اإلدارينيعند حتيز  املباراةيف  أخفق       

 12  املنافسة. أثناءيل  بقد املدر ن إىليعود  املباراةيء يف الس أدائي      



 4102            6العـدد            7اجمللـد                           جملة علوم الرتبية الرايضية       

411 

 ية للمقياس ئاهيغة النصال (4)امللحق 
 مقياس العزو السبيب لفرق جامعة املثىن

 باملرحلة                                املنتخ                                 بعالاسم ال
داء يف املنافسة الرايضية األ ئجم نتاهف أوشرح  أوليت حتاول تفسي ا بسبااأل هد بصويق العزو السبيب:

 . اهلزمية أويف حاالت الفوز  أوة يف حاالت النجاح والفشل صفة خاصوب

 ل ئالبدا
 ت  الفقرات

  ا  كثري  أحياان    را  اند
 1  الفريق.تشاءم من وجود شخص معني ضمن أ       

 2 ا. هفي أشاركاليت  املباراةسوف حيكم ( …) احلكم أنتشاءم عندما اعلم        

 3 . هي افضلذم القتفاءل عندما امحل الر أ       

 1  املتفرجني. عتشجي ببسب أدائييتحسن       

 3  احلظ. إىل املباراةفشلي يف  أعزو      

 6  املنافس.لسوء حظ  املباراةيف  أفوز      

 7 د. هالنقص يف اجل إىل املباراةيعود عدم فوزي يف       

 0 ا. هب االكرتاثعدم  إىلي مشكلة رايضية يعود أحل  أناعتقد       

 1  احلكم.بل قمن  ا  ر ذايل ان هة عندما يوجاخفاق يف املبار إلاشعر اب      

 11  يت.ار لقد باملدر  اكرتاثعدم  إىليعود  املباراةي السيء يف ئداأ      

 11 . ةئالطار  األحداثية تتحكم يف حيايت الرايض      

 12  انفعااليت.عدم السيطرة على  إىليعود  بيف اللع إخفاقي      

 13  التدريب.عدم مواظبيت على  إىليعود  املباراةفشلي يف       

 11  جناحي.يف  بثقيت بنفسي سب      

 13  البدنية.ة قالليا صهم تنقصتفاءل عندما يكون اخل      

 16  ة.ااملبار يف فوزي يف  ايضة سببا  حيب للر       

 17  التقدم.املزيد من  إىلي يل يدفعين ئالزم عتشجي      

 10  املباراة.جناحي يف  بمعينني سب أشخاصحضور       

 11 . هبغي ار ذا ابللون الهاليت البس ه(لون الفانيل)تفاءل عندما يكون أ       

 21 سارة.  أخبار عم باراةاملمنت اا تز إذتفاءل ابلفوز أ       

 21 هبا. عدم الفوز  إىل املباراةالسلبية يف  األفكارحتملين       

 22  حمظوظون.عبني يولدون وهم الال ضبع أناعتقد       

 23  الطالع.ا حسن هسبب املباراة أثناءالسارة يل  األحداث      
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 ل ئالبدا
 ت  الفقرات

  ا  كثري  أحياان    را  اند
 21  أفضلها. ساعة أوا يف يوم هوعقلو  املباراةفوزي يف  أعزو      

 23  الفلكي.م هبرج إىلعبني يعود الال ضجناح بع أناعتقد       

 26  الفريق. أعضاءف بني الخ إىل املباراةفشلي يف  أعزو      

 27 ا. همع ببون اللعغفرق رايضية ال ير  إىل انتمائهم إىليعود  املباراةعبني يف الال ضفشل بع أناعتقد       

 20 فيه.  باللع غبال ار  با تكون يف ملعهنأل املباراة يف خساريت أتوقع      

 21  للمنافس.ة العالية قالليا إىل املباراةتعود هزمييت يف       

 31 . بواعد اللعقم صعندما يتقن اخل أقوم الفشل      

 31  مباراة. يأفشل  أوم يف جناح هم دور ماملتفرجني هل أناعتقد       

 32  يل.اهتمام املسؤولني  أر لفوز عندما تفاءل ابأ       

 33  للفريق.ي سارة غ ئجعندما تتكرر نتا املباراةفشلي يف  عقتو أ      

 31  رديئة.يف ظروف جوية  املباراةتشاءم عندما تقام أ       

 33 . بخطة اللع بعندما يطبق املدر  جناحا   أكثر أكون      

 36 اإلداريني. بل قيل اللوم من  هيوجعندما  املباراةيف  أخفق      

 37  حتدث. أنبل ق املباراةالفشل يف  أوابلفوز  أتنبأ      

 30  يت.ار لقدم صاخل أداركعدم  إىليعود  املباراةفوزي يف       

 31  الالعبني. ضلبع اإلدارينيعند حتيز  املباراةيف  أخفق      

 11  املنافسة. أثناءيل  بنقد املدر  إىليعود  املباراةالسيء يف  أدائي      
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 األربعة هت مقياس العزو السبيب وفق جماالتافقر  (5)امللحق 
 ت ربعةاأل هت مقياس العزو السبيب وفق جماالتافقر 

 أوال يف  ار خارجي خ

 1 تشاءم من وجود شخص معني ضمن الفريق أ 

 2 ا هفي أشارك اليت املباراةسوف حيكم ( …)احلكم  أنتشاءم عندما اعلم أ 

 3 احلظ   إىل املباراةفشلي يف  أعزو

 6 لسوء حظ املنافس   املباراةيف  أفوز

 11  ة ئالطار  األحداثتتحكم يف حيايت الرايضية 

 10   املباراةجناحي يف  بمعينني سب أشخاصحضور 

 21 سارة   أخبار عم املباراة تزامنت إذاابلفوز  أتفاءل

 22 ني يولدون وهم حمظوظون  عبالال ضبع أناعتقد 

 23    عا حسن الطالهسبب املباراة أثناءالسارة يل  األحداث

 21   أفضلهماساعة  أوا يف يوم هوعقلو  املباراةفوزي يف  أعزو

 23 م الفلكي  هبرج إىلعبني يعود الال ضجناح بع أناعتقد 

 20   هفي باللع غبال ار  با تكون يف ملعهنأل املباراةخساريت يف  عقتو أ

 32 اهتمام املسؤولني يل  أر ابلفوز عندما  أتفاءل

 33 ي سارة للفريق  غ ئجعندما تتكرر نتا املباراةيف  فشلي توقعأ

 31 ة  ئيف ظروف جوية ردي املباراةتشاءم عندما تقام أ 

 

 اثنيا خارجي علمي  

 1 املتفرجني   عتشجي ببسب أدائييتحسن 

 1 بل احلكم  قمن  ا  إنذار يل  هجاشعر إبخفاق عندما يو 

 11 يت  ار لقد باملدر  اكرتاثعدم  إىليعود  املباراةالسيء يف  أدائي

 13 ة البدنية  قالليا صهم تنقصعندما يكون اخل أتفاءل

 17 املزيد من التقدم   إىلي يل يدفعين الئزم عتشجي

 26 الفريق   أعضاءف بني الخ إىل املباراةفشلي يف  أعزو

 27 ا  همع ببون اللعغفرق رايضية ال ير  إىل انتمائهم إىلعبني يعود الال ضفشل بع أن قداعت

 21 ة العالية للمنافس قالليا إىل املباراةتعود هزمييت يف 

 31   بواعد اللعقم صعندما يتقن اخل الفشل توقعأ

 31   مباراةي أفشل  أوم يف جناح هاملتفرجني مل دور م أناعتقد 
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 ت ربعةاأل هت مقياس العزو السبيب وفق جماالتافقر 

 33   بخطة اللع بجناحا عندما يطبق املدر  رأكث أكون

 36   اإلدارينيبل قيل اللوم من  هعندما يوج املباراةيف  أخفق

 30 يت  ار م لقدصاخل أداركعدم  إىليعود  املباراةفوزي يف 

 31 عبني  الال ضلبع اإلدارينيعند حتيز  املباراةيف  أخفق

 11 املنافسة   أثناءيل  بنقد املدر  إىليعود  املباراةالسيء يف  أدائي

   

 اثلثا داخلي خاريف 

 3   هي افضلذم القعندما امحل الر  أتفاءل

 0   اهب االكرتاثعدم  إىلي مشكلة رايضية يعود أحل  أناعتقد 

 11   هبغي ار ذا ابللون الهاليت البس هعندما يكون لون الفانيل أتفاءل

 21 ا  دم الفوز هبع إىل املباراةالسلبية يف  األفكارحتملين 

 37 حتدث   أنبل ق املباراةالفشل يف  أوابلفوز  أتنبأ

   

 بعاار  داخلي علمي  

 7 د  هالنقص يف اجل إىل املباراةيعود عدم فوزي يف 
 12 عدم السيطرة على انفعااليت   إىليعود  بيف اللع إخفاقي

 13   بعدم مواظبيت على التدري إىليعود  املباراةفشلي يف 

 11 يف جناحي   بثقيت بنفسي سب

 16   املباراةحيب للرايضة سببا يف فوزي يف 
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