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 ليبيا( -عبي األلعاب الجماعية بمذينة درنة ))قلق المستقبل الرياضي وعالقته بالتردد النفسي لبعض العبي األلعاب الجماعية بمذينة درنة في ليبيا(( )دراسة ميذانية على عينة من ال

 د. عبذا للطيف فرج الخجخاج
 

 :Research Approachمدخل البحث  - 1

 : المقدمة : 1 - 1

أصبحت ظاهرة القلق محور اهتمام العديد من الخبررا  والعلمرا   رل الحيراة بعرمل  رام ا و رل الميرال الريا رل 
بعمل خاص ا ويعد القلق من أمثر االنفعاالت الترل يتعررل ل را الريا ريون ا والترل ترىثر  لرم برلوم م بعرمل 

لمررا يتعر ررون لررغ مررن  ررووت نفبررية ومتتلبررات تفر رر ا تبيعررة الحيرراة الريا ررية  ررل مختلرر  بررلبل و وكلم
 المبتويات نظراً لتموحات م التل يتمنون تحقيق ا ا وتفميرهم المبتمر  ل المبتقبل .

من المظاهر البلبية  ل الحيراة العصررية ( إلم أن القلق 231ا  2001و راتب 323ا  2002) لوي :ويعير ملاً من
اً يعيرق اادا  ا يندر من ال يعانيغ ا  اً يد ع م إلم مزيد من الي د ا أو برلبيا ويتأثر بغ ا وقد يمون هكا التأثير إييابيا

حيث يعد القلق بمثابة إنكار أو إعارة لتعببة مل قوى الفرد النفبية واليبمية لمحاولة الد اع  ن الكات ا والحفراظ 
 التوازن النفبل . لي ا ا مما أنغ قد يىدي إلم  قدان 

أن ظاهرة القلق أخكت تتزايد  ل العقرود ااخيررة ا وتبررز مقروة مرىثرة  رل حيراة الفررد ا (6ا 2002ويرى)زيدان 
نتيية لما يتعرل لغ من  ووت ومتتلبات تفر  ا تبيعة الحياة التل يعيعر ا  رل مختلر  مراحرل حياترغ ا ومرا 

ا ومرا يخببرغ الورد والمبرتقبل خلر  برتارل مرن المي رول  تحملغ من تموحات وآمال ا وما يواي  ا من صعوبات
اً برل هرو ثمررة حتميرة لمرا يفمرر  يرغ اا رراد لتنظريم حيرات م  والومول ا مما أن االنعروال بالمبرتقبل لرير  ر ريا

 ابتناداً إلم أهدا  م المبتمدة من   م م لمبتقبل م وتختيت م لغ .

( أنررغ خررلل الفترةالما ررية ازداد الررو ل بررين الريا رريين 38ا  Martens, et. al.1330ويرركمر )مررارتنز وآخرررون
ال والمىثر  ل  مليات اإل رداد  والمدربين بأهمية العامل النفبل  ل الريا ة ا وأصبح لإل داد النفبل دورل الفعَّ
را ل المتوازن والعامل للريا يين ا وقد حقق اإل داد النفبرل نياحراً ريرر متوقرو و وكلرخ مرن خرلل المحتروى الفعَّ

والنعررت الرركي يقدمررغ ااخصررابيون النفبرريون  ررل إ ررداد الريا رريينوت يبت م للمبررابقات ا ومرران ل رركا العامررل أثرررل 
الوا ررح  لررم الل بررين  ررل المنا بررات الريا ررية ا ال ترررا  م وإقررراراهم بالعامررل البرريمولويل ا والمعلومررات 

د أ ا  العديد من الباحثين  ل  لم النفر الريا ل البيمولويية النا عة ا والم ارات النفبية وأهمية تنميت ا ا وق
العديد من التحبينات والتوبعات  ل هكا اليانب ا ومان لي ود المدربين والريا يين أهمية  ل إقرار هكا العامل 
واال ترا  بغ وبتأثيرل ا وقد أخك كلخ أي اً ترق متعددة ا وامتد  مرل ااخصرابل النفبرل الريا رل مرو الفررق 

والل بين توال الوقت ا ولير لفترات محددة ا مما هو الحال مو العديد من الفرق الريا ية  ل الدول  الريا ية
اً .   المتقدمة ريا يا

( إلم أن قلق المبتقبل يعد نو اً من أنرواع القلرق العرام ا يتميرز بويرود االبرتعداد لرغ 23ا  2008ويعير )بليملنل 
الواقعية ا ويرىدي إلرم تعراىم الفررد و ممرا يوعرزز ويرودل وترأثيرل  لرم  ند العخص ا ومكلخ يتميز بالعدة و دم 

 الفرد حدوث توير  ل ميريات ااحداث ا أو ظ ور ظرو  يديدة  ل حياة الفرد . 

( بين قلق المبرتقبل 164ا  Zaleski,1336زاليبملوالبد من التفريق بين قلق المبتقبل والقلق العام ا حيث يفرق )
 قلرق المبرتقبل يعنرل حالرة مرن االنعروال و ردم الراحرة ا والخرو  بعرأن التمثيرل المعر رل  والقلق بصرفة  امرة ا

للمبررتقبل اامثررر بعررداً ا أمررا القلررق بصررفة  امررة   ررو عررعور  ررام بررالخو  والت ديررد ا  اإلنبرران حينمررا ينظررر إلررم 
وي را  إلرم هركا أن مرل المبتقبل  إنغ يخعم العديد من ااعيا  وااحداث التل قرد يتعررل ل را  رل المبرتقبل ا 

أنواع القلرق المعرو رة ل را بعرد مبرتقبلل ا ولمرن هركا البعرد محردود وقاصرر  لرم  تررات زمنيرة محردودة ا و لرم 
 العمر من كلخ  إن قلق المبتقبل يعير إلم المبتقبل ممثلً  ل مدة زمنية مبيرة .

حوٌب بررالتوتر والخرو  الرركي ال ( أن القلرق انفعررال إنبرانل أبابرل ا وهررو عرعور مصر135 ا2001ي ي )برلمة 
 .مبرر لغ من الناحية المو و ية ا وأن هكا الخو  رالباً ما يتعلق بالمبتقبل 
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( أن قلق المبتقبل هو القلق النرات   رن التفميرر الل قلنرل  رل المبرتقبل والخرو  مرن 13ا  2006يكمر )إبراهيم 
 ااحداث البيبة المتوقعة حدوث ا  ل المبتقبل .

(  تعرر  قلرق المبرتقبل بأنرغ 24ا  2008يرة اامريميرة البريمولويية المعرار إلي را  رل درابرة )بلميلنرل أما اليمع
خو  أو توتر أو  يق ينبو من توقو ختر ما ا يمرون مصردرل مي روالً إلرم دريرة مبيررة ا ويصراحب مرل مرن 

 القلق والخو  متويرات تب م  ل تنمية اإلحبار والععور بالختر .

( أن قلق المبتقبل هو ععور بعدم االرتياح ا والتفمير البلبل تيرال المبرتقبل ا 12ا  2003عيخل  ل حينيرى )الم
والنظرة البلبية للحياة ا و ردم القردرة  لرم مواي رة ال رووت وااحرداث الحياتيرة ا وتردنل ا تبرار الركات ا و قرد 

 الععور باامن ا مو  دم الثقة بالنفر .

( أن القلررق هررو العررعور بالعصرربية والترروتر ببرربب البيبررة أو 61 اShilpi,et.al.2012ممررا ي رري  )عرريلبم وآخرررون
التوقعات المحيتة التل تتعلق بمواق  اإلثارة ا والتل تببب خللً  ل التوازن بين متالب وقردرة الريا رل  لرم 

 الو ا  بالمتوقو .

دت أن هركا النروع مرن القلرق و ل  و  ما ببق من تعريفات لقلرق المبرتقبل يلحرظ أن معظرم هركل التعريفرات أمر
يىثر  ل حياة الفرد الحالية والمبتقبلية ا وأنغ يحردث نتييرة توقرو حردوث أمرر مرا ا وأنرغ يقتررن برالخو  و قردان 

 اامن والتمأنينة ا والععور بعدم االرتياح والت ديد ا مو  دم الثقة بالنفر.

( أن هنررراخ العديرررد مرررن 33ا  Moran.2012و مررروران 81ا  Gardner, &Moore.2006ويررركمر)راردنر ا ومرررور 
الم رررارات النفبرررية الترررل ت رررتم بدرابرررة مررردى ترررأثير هررركل الم رررارات  لرررم اادا  الريا رررل اممرررا ي ررري )مامير 

( أن العديد من الدرابات والبحوث أعرارت إلرم أن الم رارات النفبرية تررتبت 203 اMakker, et. al.2012وآخرون
ن امتلم ررا يعمررل  لررم خفررل القلررق المعر ررل وتحبررين االنتبررال  نررد تنفيررك ارتباترراً وثيقرراً برراادا  الريا ررلا وأ

 الوايبات الحرمية المتلوبة.

اليممرن أن يرىدي اادا  بعرمل ييرد  نردما يقرو تحرت  ( أن الريا رل61ا  Shilpi,et.al.2012يفيد)عيلبم وآخرون
 ل قلرق  لرم أدا  الريا رلا وخاصرةأو  ندما يتعرل لحالة من  دم ترميز االنتبال ا ويرىثر الا تأثير ال ووت 

 المواق  التنا بية .

( أن قلررق المبررتقبل الريا ررييرتبت بررالقلق مصررفة ا 112ا  Abd-Elmegid,et.al.,2008يررى ) بدالمييررد وآخرررون 
 عادة مايععر اا راد بالقلق من المبتقبل و ان المبتقبل هو الممون اابابيفل التفمير وولكلخ بدأت درابات قلق 

تقبل تحررت مبررميات مختلفررة ا ومرران أمثرهررا عرريو اً هررو الخررو  مررن المبررتقبل ا أو التوقعررات البررلبية بعررأن المبرر
 المبتقبل ا أو التعاىم من المبتقبل ا أو االتيال رير المعرو  نحو المبتقبل .

انب عخصرية ( إلم أن لقلق المبتقبل العديد من التأثيرات البلبية  ل يميو يو18ا  2003بصفة  امة يعير )بدر 
الفرد ا   و يىدي إلم  ديد من اال ترابات النفبية والبلومية والفمرية لدى الفرد ا مما يزيد من حيرم معاناترغ 
 ل ال ووت النفبية ا ويىثر بلباً  ل مبرتوى قدراترغ وم اراترغ ا ومركلخ  رل  لقاترغ برا خرين و ومرن ثرم يفقرد 

 العقلل والبدنل .الفرد تمابمغ المعنوي ا وييعلغ  ر ة للن يار 

( إلم أن أبباب قلق المبتقبل تندرج تحتغ  وامل ايتما ية ا حيث إن  ووت الحياة 25ا  2006وقد توصل)داينز 
العصرية تولد معا ر القلق من ال ع  ا وتناقل  ل اادوار و ووت الحياة و مما يىدي برالفرد إلرم  ردم   رم 

 لتفمير والقلق من المبتقبل . الواقو والمبتقبل و ومن ثم الدخول  ل دوامة ا

(إلم أن العخص الكي يعانل من قلق المبتقبل يععر بالعخ واإلثرارة الزابردة 35ا  Moran,2012مما يعير)موران 
ا واال ترابات البلبية ا والععور بعدم اامان ا وانعدام الثقة ا و دم القدرة  لم مواي ة المبرتقبل ا والخرو  

 Abouة حدوث ا ا أو التوقعات البلبية لما يممن أن يحملغ المبتقبل اوي ي  )أبوبمرمن ااحداث البيبة المتوقع

Bakr, 2016  دم القردرة  لرم التمير  :(أناابباب التل تىدي إلم قلق المبتقبل  ند الفرد ا والتل تتمثل  ل 23ا 
لتوقعرات المبنيرة  لرم مو الصعوبات والمعملت الترل يعرانل من را ا و ردم القردرة  لرم  صرل أمرانل الفررد  رن ا

 الواقو وإممانيات الفرد وقدراتغ ا و دم ويود معلومات لدى الفرد لبنا  أ مار  ن المبتقبل . 
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(أن البرمات الترل يتبرم ب را 36ا  2000وبيرخ 13ا  2000)حبرانين :وهناخ أدلرة مرن واقرو نتراب  درابرات مرل مرن 
نررا ة ودون المخرراترة ا و رردم الثقررة  ررل أحررد ا االنبررحاب مررن اانعررتة الب :ااعررخاص كوو قلررق المبررتقبل هررل 

واالنتوا  ا وظ ور  لمرات الحرزن ا والعرخ والترردد ا وصرلبة الررأي والتعنرت ا وظ رور االنفعراالت ادنرم 
 اابباب ا واالنتظار البلبل لما قد يقو .

المبتقبل يعد  اقداً للثقة  ل  ( أن الفرد الكي يعانل من قلق23 ا2006نتاب  درابة )إبراهيم  -أي اً  -وهكا ما أمدتغ
المبتقبل ا و ر ة للن يار العقلل والبدنل ا ويفقد الثقة بنفبغ ا ودابماً يمون مثيرر الترردد ا و رايزاً  رن البرت 

  ل اامور .

(  ل أن متوير التردد النفبل يعد من أهم البمات 2003و بعيد 2003) بد الزهرة :مما اتفقت درابات مل من 
 ل تمون ببباً  ل حدوث بعل اإلخفاقات الريا ية ا و دم الحصول  لم نتاب  ريا ية ييدة .النفبية الت

من البمات ( أن التردد النفبل يعد 103ا  2008ويواد 53ا  1333) بدالحبين :وهكا ما يعير إليغ مل من 
ا اإلنياز الريا ل اادا  و والبيترة  لمالتحمم  ل االً و عَّ  اً أبابيا  دوراً  ىديوالحاالت النفبية الم مة التل ت

والتردد النفبل ال يصاحب الفرد الريا ل  ل يميو ااوقات ا وإنما يظ ر مو المواق  المختلفة الصعوبة ا 
حد االنفعاالت النفبية التل البد أوهو والتل تتتلب الحبم أو اليزم  ل تحديد القرار باادا  المتلوب أو بترمغ ا 

 . معاليت الواختيار الببل المفيلة ا ت ح واقع ا ومف وم ا  ند الباحثين من درابت ا وتحليل ا حتم ي

( أن التردد النفبل صفة نفبية تنتاب الفرد الريا ل  ل أوقات معينة دون ريرها 61ا  2000يكمر )التالب ا تغ
بل الييد يب م ن اإل داد النفو امن العناصر اابابية  ل تعلم الم ارات الحرمية  ل اليانب الريا ل ا ويعد

 ل التولب  لم المثير من االنفعاالت والصرا ات واازمات النفبية التل يمر ب ا الفرد  ل ظرو  الحياة العامة 
وتعلم الم ارات الصعبة التل تت من يانب ا أيوا  المنا بات العالية :مثل ا وخاصة  ل اليانب الريا ل ا 

 . المخاترة

أن هناخ العديد من (ب38ا 2016وأحمد83ا  2003 بدالزهرة  و46ا  1333) بدالحبين:مل من  وتيمو آرا 
معر ة العخص لقابليتغ ومعر ة ال د  او)الملل ا:وتتمثل  لا إلم ظ ور التردد النفبل  يالعوامل التل تىد
البلبية  اتالعلقوالتفمير تحت أ با  نفبية مبيرة اوياكبية الفعالية واالتيال البلبل اوومدى نياحغ ا

ممان المنا بة والحالة التدريبية اوالتأثير البلبل لآلخرين اوالنمت اليبمانل اوالخبرة البابقة اونتوابية االااو
 ( .وأهميت ا مبتوى المنا بةوالتويير المفايا  ل العادات اليومية اواليم ور اوا

تتتلب منغ الدقة  ل اتخاك ويلحظ أن التردد النفبل يت ح مو المواق  العصيبة التل يمر ب ا الل ب ا والتل 
القرار والحزم ا وهكا التردد يترتب  ليغ  دم القدرة  لىإنيازالمتتلباتالريا يةوالم ارية والختتية 

 . المتلوبةخلل يميو مواق  التدريب والمنا بة

ل من أمثر االنفعاالت الت -وقلق المبتقبل الريا ل بصفة خاصة  -وهنا يرى الباحث أن القلق بصفة  امة 
يتعرل ل ا الريا يون  امة ا وال بو اانعتة اليما ية خاصة ا والتل تزداد  ي ا حدة التوترات والمعملت 
النفبية ومعملت التدريب واليماهير ا اامر الكي يترتب  ليغ ععور الل ب بويود ت ديد لمبتقبلغ الريا ل و 

تحقيق إنياز ااهدا  المنعودة و مما يىثر بلباً  لم  يععر بالملل والوحدة ا والعخ والتردد ا و دم القدرة  لم 
أدابغ ومبتوال الريا ل ا وترددل  ل اتخاك القرارات الصحيحة ا وهكا بالتحديد ما يبعم البحث الحالل للتحقق 
منغ و وكلخ بالمع   ن العلقة بين قلق المبتقبل الريا ل والتردد النفبل لدى  ينة من بعل ال بل االعاب 

 )مرة القدم ا ومرة اليد ا ومرة التابرة ا ومرة البلة( . :ية المتمثلة  ل اليما 

 : معملة البحث : 2 - 1

تممن معملة البحث  يما الحظغ الباحث بما ينتاب ال بل االعاب اليما ية من ععور بالقلق تيال المبتقبل ا 
المعوقات االقتصادية  :ديدة ا مثل والكي يعد نتاياً لألحداث المىلمة وال ووت والمعملت والصعوبات الع

وااليتما ية المحيتة ب م ا ومكلخ ما يع دل الواقو الليبل الحالل من صرا ات بيابية ا وا ترابات ايتما ية 
ا وأزمات اقتصادية متبار ة ا وأيدلوييات مختلفة ا والتدهور اامنيوانفلتغا والتل تمر الحقوق اابابية ا 
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الريا يين بصفة  امة ا وال بل اانعتة اليما ية بصفة خاصة ا وتىثر بلباً  لم وت دد مبتقبل الل بين 
ا وما تبببغ منتويرات و ووت نفبية اليةتزيد من ععورهم بقلق المبتقبل وتبعاتغ  التمي  واالندماج قدرت م  ل
 .النفبية 

اً ويود معملة حقيقية تىرق الل بين ا وتىثر  لم صحت م الن فبية ا وتحد من قدرات م وبكلخ تت ح يليا
 ودا عيت م لألدا  والمنا بة ا وتععرهم بنقص اامن النفبل ا وتزيد من قلق المبتقبل لدي م .

 :ومن ثم تتحدد معملة البحث الحالل  ل اإليابة  ن التباىالت ا تية

 هل تويد لقة ارتباتية بين قلق المبتقبل الريا ل والتردد النفبل ؟ .-

 قلق المبتقبل الريا ل  ل التردد النفبل ؟ .باهمةلهل هناخ نببة م-

 التردد النفبل بداللةقلق المبتقبل الريا ل؟ .هل يممن التنبىبمبتوى -

 : أهمية البحث : 3 - 1

 :تتيلم أهمية هكا البحث  ل ا تل 

العلميرة  ل حدود ما قام برغ مرن تحرري وبحرث  رل الردوريات  -لم يحصل الباحث  لم درابة محلية أو  ربية  -
حاولت درابة العلقة بين متويررات البحرث )قلرق المبرتقبل الريا رل والترردد النفبرل( ا  -و بر عبمة اإلنترنت 

 ررم أهمية هكين المتويرين لدى الريا يين  امة ا ومدى التأثير البلبل اي من ما  لم ا خر .

 ررل و لقتررغ بررالتردد النفبررل لرردى ال بررل يعررد هرركا البحررث هررو البحررث ااول الرركي يتنرراول قلررق المبررتقبل الريا -
اامرر الركي أويرب القيرام برغ مأحرد الي رود العلميرة الترل تحراول االعاب اليما يرة  رل البيبرة المحليرة والعربيرة ا 

 المباهمة  ل إثرا  الميال النفبل الريا ل والتربوي .

 مرا ا والترل تعرد مرن المتويررات الترل تناول البحث متويرات نفبية هامة  ل  لم الرنفر الريا رل والعلقرة بين -
 . حياة الفرد الريا ل العخصية والنفبية والبلوميةتىثر  ل مختل  يوانب 

يتميز هكا البحث  ن ريرل من البحوث التل أويِريتفل البيبرة العربيرة باهتمامرغ بعرريحة الل برين ا ومركلخ  رل  -
 بيبة  ربية يديدة .

ة معر يررة يديرردة  ررل ميرردان  لررم الررنفر  امررة )الريا ررل خاصررة( ا  ررل إن نترراب  البحررث الحررالل تعررمل إ ررا  -
 الوصول إلم النتاب   لمية يديدة تفيد الباحثين والم تمين  ل هكا الميدان .

تفيد نتاب  البحث الحالل  ل توييغ أنظار أصحاب القرار  ل ال يبات والمىببات الريا رية  رل إ رداد بررام   -
 تعار الظواهر النفبية البلبية لدى الل بين والمدربين والحمام .إرعادية وتو وية للحد من ان

 مكلمتنبو أهميتغ  ل إظ ار إممانية التنبى بالتردد النفبل من خلل قلق المبتقبل الريا ل . -

 :: أهدا  البحث 4 - 1

 :ي د  البحث الحالل إلم 

 دد النفبل لدى أ راد  ينة البحث .التعر   لم العلقة االرتباتية بين قلق المبتقبل الريا ل والتر-

 قلق المبتقبل الريا يفل التردد النفبل لدى أ راد  ينة البحث .التعر   لم نببة مباهمة-

 . تبعاًلنببةمباهمتغقلق المبتقبل الريا يبمعلومية التردد النفبل لدى أ راد  ينة البحثالتنبىبمبتوى -

 ::  رول البحث 5 - 1

 :صيوت  رول البحث ما تل  -وما نت   ن الدرابات البابقة  -لتغ  ل  و  أهدا  البحث ومعم

 ويود  لقة ارتباتيةبينقلق المبتقبل الريا ل والتردد النفبل لدى أ راد  ينة البحث .-
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 مباهمةقلق المبتقبل الريا ل بنببمختلفة ل التردد النفبل لدى أ راد  ينة البحث .-

  لدى أ راد  ينة البحث بمعلومية قلق المبتقبل الريا ل تبعا ًلنببة مباهمتغإممانيةالتنبىبمبتوى التردد النفبل -

 : مصتلحات البحث : 6 - 1

 :تمثلت المصتلحات  ل ا تل 

 :The Sports Future Anxietyقلق المستقبل الرٌاضً-

عرمل حالرة مرن  ويرتم تصرورل  لرما المتمثل بمدة زمنية تويلة القلق :بأنغ ( 164ا  Zaleski1336زاليبمليعر غ)
و رردم ا حالرة الترروير وهررو المبررتقبل البعيرد ا أو توقررو أمررر برل  ا الومرول بعررأن أمرور متوقعررة الحرردوث  رل 

 والخو  من التويرات البلبية  ل المبتقبل .ا االتمبنان 

القلررق الرركي يحرردث ببرربب التفميررر أو التصررر  أو البررلوخ أو النعررات تيررال :( بأنررغ 18ا  1336ويعر ررغ )معررول 
 بتقبل .الم

 مبتقبل حالةععوربت ديد: بأنغ(  يعر ونغ 5ا  Abd-Elmegid, et. al.,2008 بدالمييد وآخرون أما )
 . لل ب العمرالريا ل

اا  بنهاه ٌّ الدريرة الترل يحصرل  لي را أ رراد العينرة  رل مرل محرور مرن محراور أبعراد المقيرار  :ٌعرفه الباحث إجرائ
 المبتخدم  ل هكا البحث .

)خصابص عخصية الريا ل ا والبيبرة الريا رية ا  :بتقبل الريا ل من ثلثة أبعاد ربيبة هل ويتمون قلق الم
 ونتاب  المنا بة( ا ولمل بعد من هكل اابعاد ميمو ة من المحاور ا ولمل محور ميمو ة من العبارات .

 :Psychological Frequencyالتردد الهفسً-

 .بية تنتاب الفرد الريا ل  ل أوقات معينة دون ريرهانف ةصف:( بأنغ 61ا  2000يعر غ )التالب ا تغ

 رردم الترروازن بررين مقرردرة الل ررب وابررتعداداتغ وبررين إممانيررة تحقيقررغ  :( بأنررغ 13ا  2006ممررا  ر ررغ )الحمرردونل 
 اهدا غ  ل اادا  .

ا  بنهه ٌّ  ل الميال الريا ل الدرية التل يحصل  لي ا أ راد العينة  ل مقيار التردد النفبل  :ٌعرفه الباحث إجرائ
 المبتخدم  ل هكا البحث .

 : The Previous Studiesالدرابات البابقة  -2

تعد  ملية ابتعرال الدرابات البابقة ختوة م مرة  رل البحرث العلمرل و ان را تقردم اي باحرث حردوداً للمعر رة 
من تقديم إ ا ة معر ية تب م  ل  التل تتيح لغ أن يعر  ما توصل إليغ الباحثين البابقين  ليغ ا وما يتويب  ليغ

التوصل إلم النتاب  بدقة ا وتقدم  مرة  ن مناقعة النتاب  وتفبيرها ا ومن هنا اتلو الباحث  لم ما تيبر لغ مرن 
توصل إلرم  -و ل حدود  لمغ  -درابات بابقة ل ا ارتبات مباعر بمتويرات البحث ا وتتوا ق مو  ينتغ ا إال أنغ 

 :ا تل 

 لرم درابرة تناولرت قلرق المبرتقبل و لقترغ  - رل حردود مرا أتريح لرغ مرن درابرات برابقة -الباحرث  ثريعلم  :أول  

ز أصالتغ .  بالتردد النفبل مباعرًة و مما ييعل هكا البحث مختلفاً  ما ببقغ ا ويوعزا

يرة التررل بالنبربة لمتويرر قلرق المبرتقبل تممرن الباحرث مرن الحصرول  لرم بعرل الدرابرات العربيرة وااينب :ثاهٌاا  
تناولررت متويررر قلررق المبررتقبل مررو متويرررات نفبررية أخرررى بعررمل  ررام ا ومانررت  ينررات أرلب ررا )تررلب المرحلررة 
اليامعيةبتخصصات مختلفرة ا وترلب المردارر الثرانوي واإل ردادي ا أو المرراهقين ا أو المروظفين( ا بابرتثنا  

 . درابة واحدة مانت  ينت ا ال بين مرة القدم بااندية الريا ية
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أما  يمرا يخرص متويرر الترردد النفبريفقد تممرن الباحرث مرن إييراد بعرل الدرابرات العربيرة وااينبيرة الترل  :ثالثا  
تناولررت متويررر التررردد النفبررل مررو متويرررات أخرررى ا وبالمثررل مانررت  ينررات أرلب ررا )تررلب المرحلررة اليامعيررة 

اب  رديررة( ا بابررتثنا  اليبررير من ررا التررل بتخصصررات مختلفررة ا وتررلب مليررات التربيررة الريا ررية ا وال بررل ألعرر
توصل إلي ا الباحرث ا وتتنراول متويرر الترردد النفبرل مرو  ينرات ال برين  رل االعراب اليما يرة )القردم ا واليرد ا 

 والتابرة ا والبلة( .

الدرابات التل تحصل  لي ا الباحث ولرم تعررل  رمن مرتن البحرث الحرالل بريمتفل الباحرث باالبتعر اد  :رابعا  
 نتابي ا  ند  رل نتاب  البحث الحالل ومناقعت ا . ب

رراً ومررن الدرابررات التررل ابررتعان ب ررا الباحررث لعر رر ا  ررل البحررث الحررالل تتنرراول  متويراتررغ بعررد ترتيب ررا زمنيا
 :مانت  لم النحو ا تل -من ااقدم لألحدث 

و لقتغ بالتردد النفبل  هد ت هكل الدرابة إلم المع   ن التمابخ االيتما ل والحرمل(2003)عباس درابة-
لدى  ينة  مدية من ال بل ااندية لفرق الدوري بمرة اليد للدرية الممتازة لبتولة الفرات ااوبت بدولة العراق 

المن   الوصفل باابلوب المبحل ا وبتتبيق مقيار التمابخ  :( ال باً ا وابتخدمالباحث56ا قوام ا )
 رار  :(ا ومقيار التردد النفبل )إ داد 2001ا تارق محمد أحمد أمين  :االيتما ل والحرمل )إ داد

ويود  لقة ارتبات  مبية بين التمابخ االيتما ل الحرمل والتردد :( ا ومعفت النتاب   ن1333 بدالحبين 
 ملما زاد التمابخ االيتما ل الحرمل قل التردد النفبل لدى الل بين . :النفبل ا أي 

الدرابة إلم قيار مبتوى التردد النفبل ا ومعر ة اابباب والمىثرات التل  هد ت هكل(2010)سلمان درابة-
( ال باً ا 168( يامعة بالعراق ا قوام ا )12تىدي إليغ و وكلملدى  ينة  مديةمن ال بل منتخبات مرة القدم لعدد )

 رار  بدالحبين  :دالمن   الوصفل باابلوب المبحل ا وبتتبيق مقيار التردد النفبل )إ دا :وابتخدم الباحث
 ( ا ومعفت النتاب   نظ ور التردد النفبل  لم ما ة العينة ا ولمن بنبب مختلفة وبدريات مقارنة.1333

هد ت هكل الدرابة إلم المع   ن  ا لية برنام  إرعادي انتقابل لخفل قلق المبتقبل ( 2013)الغامدي درابة-
بنادي االتحاد البعودي والمنتظمين بالدرابة بمدارر التعليم  لدى  ينة  مدية من ال بل مرة القدم بقتاع العباب

المن   التيريبل بنظام  :(  ابتة ا وابتخدم الباحث24( تيريبية ا )24( ال باً ا )48العام ا قوام ا )
الميمو تين ا وبتتبيق مقيار قلق المبتقبل للريا يين ا وبرنام  إرعادي انتقابل لخفل قلق المبتقبل )ملهما 

إ داد الباحث( ا ومعفت النتاب   نويود تأثير للبرنام  اإلرعادي  ل خفل قلق المبتقبل لدى الميمو ة  من
 التيريبية  ل القيار البعدي .

هد ت هكل الدرابة إلم التعر   لم التردد النفبل و لقتغ بدقة الرمية الحرة (2014)الخٌكاهً وآخرون درابة-
المن    :( ال باً ا وابتخدمالباحثون 16ة البلة بيامعة المو ة ا قوام ا )لدى  ينة  مدية من ال بل منتخب مر

( ا واالختبارات 1333 رار  بدالحبين  :الوصفل باابلوب المبحل ا وبتتبيق مقيار التردد النفبل )إ داد
التردد النفبل أن أرلب ال بل مرة البلة هم من كوي :الم ارية لدقة الرمية الحرة  ل مرة البلة ا ومعفت النتاب 

ملما قل التردد النفبل :العالل ا وويود  لقة  مبية بين التردد النفبل ودقة أدا  الرمية الحرة من الثبات ا أي 
 ملما مانت نتاب  اادا  أ  ل . 

لدى ا  معر ة  لقة التردد النفبل بم ارة دقة الت دي   ل مرة القدمهد ت هكل الدرابة إلم ( 2014حاتم)درابة-
المن    :وابتخدمالباحثا  لمرة القدم الممتازة من  ريق نادي الماظمية للدرية( ال باً ا 22ة  مدية قوام ا ) ين

( ا واختبارات دقة 1333 رار  بدالحبين  :تتبيق مقيار التردد النفبل )إ داد ا وب بلوب المبحلالوصفل باا
بين  اً ن هناخ تباينأ:(ا ومعفت النتاب 2004الحميم   لل بلوم ا يواد: التصويب )الت دي (  ل مرة القدم )إ داد 

و دم ويود  رق معنوي بين التردد النفبل ودقة ا مبتوى التردد النفبل ودقة الت دي  لدى ال بل مرة القدم 
 الت دي  لمرة القدم .

لنفبل لدى هد ت هكل الدرابة إلم المع   ن دا و المقارنة االيتما ية و لقتغ بالتردد ا(2016)عوفًدرابة-
المن    :( ال باً ا وابتخدمالباحث188 ينة  مدية من ال بل أندية البصرة المتقدمين بمرة القدم ا قوام ا )

الوصفل باابلوب المبحل والدرابات المعيارية ا وبتتبيق مقيار دا و المقارنة االيتما ية )إ داد الباحث( ا 
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( ا ومعفت النتاب   ن ويود  لقة ارتبات معنوية 1333 رار  بدالحبين  :ومقيار التردد النفبل )إ داد 
  مبية بين دا و المقارنة االيتما ية والتردد النفبل .

هد ت هكل الدرابة إلم المع   ن مبتوى التردد النفبل و لقتغ بدقة أدا  (2012)دعٌم ، الٌاسري درابة-
نة  مدية من ال بل منتخب المرة التابرة م ارة ال رب الباحق  ل المنتقة الخلفية بالمرة التابرة لدى  ي

المن   الوصفل باابلوب المبحل واالرتباتل ا  :( ال بين ا وابتخدمالباحث10بيامعة القادبية ا قوام ا )
( ا واالختبارات الم ارية لدقة أدا  م ارة 1333 رار  بدالحبين  :وبتتبيق مقيار التردد النفبل )إ داد 

برة ا ومعفت النتاب   ن ويود مبتوى  اٍل من التردد النفبل لدى  ينة البحث ا ال رب الباحق بالمرة التا
 وويود  لقة ارتبات  مبية بين التردد النفبل ودقة أدا  م ارة ال رب الباحق من المنتقة الخلفية . 

 :فً ضوء الستعراض والمراجعة للدراسات السابقة هالحظ اآلتً

بين التردد النفبل وبعل المتويرات ابي ا إلم ويود  لقة ارتبات  مبية أرلب الدرابات البابقة أعارت نت -
ا  دقة الت دي   ل مرة القدمالتمابخ االيتما ل الحرمل ا ودقة أدا  الرمية الحرة من الثبات  ل مرة البلة ا و)

 ودا و المقارنة االيتما ية ا ودقة أدا  م ارة ال رب الباحق  ل المرة التابرة( .

ما ة الدرابات البابقة المتعلقة بمتوير التردد النفبل  ل ابتخدام المن   الوصفل ا ولمن باختل  اتفقت  -
 أباليبغ. 

اتفقت ما ة الدرابات البابقة التل تناولت متوير التردد النفبل  ل اختيار  ينات ا بالتريقة العمدية ا مما اتفقت  -
 ولمن تباينت  ل حيم هكل العينات ا وحدودها الزمنية .  ل مون م يميعاً ال بل ألعاب يما ية ا -أي اً -

اتفقت يميو الدرابات البابقة التل تناولت متوير التردد النفبل بابتخدام نفر ااداة ا وهو مقيار التردد  -
 ( .1333 رار  بدالحبين  :النفبل )إ داد 

تقابل  ل خفل قلق المبتقبل ا أما درابة قلق المبتقبل  قد هد ت إلم معر ة أثر برنام  إرعادي ان -
وابتخدمت المن   التيريبل بنظام الميمو تين ا وباختيار العينة بالتريقة العمدية ا وبتتبيق مقيار قلق 

 المبتقبل للريا يين )إ داد الباحث( ا وبرنام  إرعادي انتقابل لخفل قلق المبتقبل )إ داد الباحث( .

و و ااهدا  ا من الدرابات البابقة  ل اإلتار النظري ا وميفية  وبكلخ تتيلم أويغ ابتفادة البحث الحالل
وتريقة اختيار العينة ا وابتعمال الوبابل اإلحصابية الملبمة لتحليل بيانات البحث ا و لم الررم من اتفاق 
 الدرابات البابقة  ل بعل اليوانب إال أن ا تختل   ن البحث الحالل و إك هد  البحث الحالل إلم معر ة
العلقة بين متويراتغ ا وهكا عل  لم تتناولغ يل الدرابات البابقة ا حيث لم يتبن للباحث الحصول  لم درابة 

 ل أدبيات التراث النفبل والتربوي ا وخاصة - لم حد  لمغ  -يمعت بين هكل المتويرات بعمل مباعر 
لم الدرابة والبحث  ل هكا المو وع الكي الريا لو مما ييعل ا مختلفة  ن بابقات ا ا اامر الكي د و الباحث إ
 يعد كا أهمية بالوة لعريحة هامة ا وهم ال بو االعاب اليما ية  امة .

 : ResearchMethodologyمن يية البحث  -3

 : من   البحث : 1 - 3

نابب انتلقاً من معملة البحث وأهدا غ ابتخدم الباحث المن   الوصفل المبحم االرتباتلوانغ المن   الم
( أن الدرابات االرتباتية )درابة العلقة ا 233ا  2006لتبيعة مو وع البحث ا وهكا ما يىمدل)أبو لم 

والدرابة التنبىية( تص  درية العلقة بين متويرين وصفاً مميااً بابتخدام مقايير ممية ا أو  مل تنبىات تتعلق 
 ب كل المتويرات .

 : ميتمو البحث : 2 - 3

)مررة القردم ا ومررة اليرد ا  :(ال ب من ال برل االعراب اليما يرة المتمثلرة  رل 408لملم للبحث )يتمون ميتمو ا
 ليبيا . -والمرة التابرة ا ومرة البلة( بالنوادي الريا ية العاملةبمدينة درنة

 :  ينة البحث : 3 - 3
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)مررة  :ليما ية المتمثلرة  رل اختيرت  ينة البحث الحالل بالتريقة الععوابية المنتظمةمن بعل ال بل االعاب ا
القدم ا ومرة اليد ا والمرة التابرة ا ومررة البرلة( برالنوادي الريا رية )اا ريقرل ا ودارنرر ا والعرلل( العاملرة 

( 86(  امراً ا وبلرح حيرم العينرة )18ميلديا وأ مارهم  روق )2018/2013ليبيا ا للموبم الريا ل  -بمدينة درنة 
 :ال باً ا موز ة ما تل 

لحباب المعاملت العلمية ادوات البحث وتقنين ا  لم البيبة الليبية تم التتبيق  لم  ينة  :العينةاالبتتل ية -أ
 ( ال باً من خارج العينة اابابية .12ابتتل ية قوام ا )

 ( ال بررررررراً مرررررررن ميتمررررررو البحرررررررث ااصرررررررلل للموبرررررررم الريا رررررررل63بلرررررررح حيم رررررررا ) :العينةاابابررررررية -ب

 دي ا  واليدول ا تل يبين توصي  العينة وتوزيع ا .(ميل2018/2013)

 (1جدول )
 توصٌف عٌهة البحث وتوزٌعها 

 م

                                                         
 توزيو العينة

 

 االعاب اليما ية   
 العينة  ينة البحث

 االبتتل ية
 العينة

 بابيةاا

 42 7 11 مرة القدم 1

 11 2 42 مرة اليد 4

 11 1 11 المرة التابرة 4

 11 1 11 مرة البلة 4

 11 17 61 الميموع

  : تيانبالعينة -ج

ترم ل( والعمرر التردريب اوالروزن ا والترول ا البرن ):  ل المتويرات ااولية للتأمد من تيانر بيانات  ينة البحث
 ا تل  يدولالمما هو مو ح با حباب معامل التفلتح وااللتوا  

 (2) جدول
 86ن = التوصٌف اإلحصائً لبٌاهات المتغٌرات األولٌة لعٌهة البحث

 المتويرات

 الدالالت اإلحصابية للتوصي 

المتوبت 
 الحبابل

 الوبيت
االنحرا  
 المعياري

معامل 
 التفلتح

معامل 
 االلتوا 

2.11- 4.26 41 41.11 (سهة)السن    -2.12  

 2.11 2.11 1.16 176 177.11 (سم)الطول 

2.27- 1.11 76 77.46 زن)كجم(الو  2.21 

2.26- 1.67 11 12.61 ًالعمر التدرٌب  -2.11  

والخاص بتيانر بيانات  ينة البحث  ل القيابات ااولية اابابية ا أن معامل االلتوا  (2)يت ح من يدول

ن قيم معامل ومما يدل  لم أن القيابات المبتخلصة قريبة من اال تدالية ا حيث إ(0.13:0.61-)يتراوح بين

اً من الصفر ا مما بلح معامل التفلتح بين ( ،3)±االلتوا  اال تدالية تتراوح بين ا وهكا (0.33:0.33-)وتقترب يدا

يعنم أن تكبكب المنحنم اال تدالل يعد مقبوالً و ل المتوبت ا ولير متكبكباً ا لم وال ابفل ومما يىمد تيانر 
 ولية .أ راد ميمو ة البحث  ل المتويرات اا

 : Research Tools: أدوات البحث4 -3
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من أيل تحقيق أهدا  البحث الحالل اقت م كلخ توا ر أداتين يتمتعان بخصابص المقايير النفبية من صدق 
وثبات ا وقد قام الباحث باختيارهما وإيرا  درابات ابتتل ية لحباب المعاملت العلمية ل ا من الصدق 

( ال باً من ميتمو البحث ومن خارج العينة 12ا مت ما للبيبة الليبية  لم  ينة قوام ا )والثبات ا وتم تقنين ما ومو
 م ا و يما يأتل  رل ادوات البحث .03/10/2018وحتم  24/03/2018اابابية ا  ل الفترة من 

 :مقٌاس قلق المستقبل الرٌاضً:  أول  

Abd-Elmegid, et. al.,(2008 ) بدالمييد وآخرين : قام الباحث باختيار مقيار قلق المبتقبل الريا ل من إ داد
ا ب د  التعر   لم اابباب والعوامــل التل يراها الريا يون أبباباً للقلق  لم مبتقبل م الريا ل ا وهو 

(  بارة ا ويميع ا  ل 42صالح لما ة الريا يين )ال بين وال بــات( وللمبتويات القمية )العالية( اويتمون من )
)خصابص عخصية الريا ل ا والبيبة الريا ية ا ونتاب  المنا بة( :احد ا موز ة  لم ثلثة أبعاد وهل اتيال و

ا ولمل بعد من هكل اابعاد ميمو ة من المحاور ا ولمل محور ميمو ة من العبارات ا وتم حباب معاملت 
 :الصدق والثبات و ق ا تل

 :Validityصدق المقٌاس -أ

 :للداللة  لم صدق المقيار ا وهما ابتخدم الباحث تريقتين
قام الباحث بعرل المقيار بأبعادل و باراتغ  لم خمبة من ااباتكة والخبرا  ل الميال  : الصدق الظاهري -

ليبيا لفحص المقيار ا وأبدواآرا هم ا وقد أيمعوا بالموا قة  لم -النفبل والتربوي بمليات يامعة  مر المختار 
 بحوث ودرابات ثبت صدقغ وثباتغ ب ا . المقيار و انغ مبتل من

وتراوحت ا بين درية مل  بارة والمحور الكي تنتمل إليغ تم حباب معامل االرتبات  :صدق التساق الداخلً  -
والتل ا يار ــة الملية للمقــور والدريـيياد معامل االرتبات بين درية المحإومكلخ تم  ( ا0.263إلم0.532) بين

 :( اوهل قيم دالة إحصابيااً و مما تعير إلم صدق االتباق الداخلل للمقيار )انظر0.221إلم0.608بين)ت ــتراوح
 ( .3يدول 

 :Reliabilityثبات المقٌاس -ب

 :ابتخدم الباحث تريقتين للتأمد من ثبات المقيار  لم النحو ا تل 
( ا مما بلح معامل 0.242: 0.200ن )حيث تراوح معامل ثبات محاور المقيار وأبعادهبي : معامل ألفــا لكروهباك -

 ( ا وهو معامل ثبات  اٍل يممن الوثوق بغ .0.281ثبات الدرية الملية للمقيار )
( ا وبلح معامل 0.346: 0.855تراوح معامل الثبات لمحاور المقيار وأبعادهبين ) :التطبٌق وإعادة التطبٌق  -

م ويود  لقة ارتبات دالة إحصابيااً بين نتاب  التتبيقين ( ا وهكل القيم تعير إل0.832الثبات الملل للمقيار )
 للمقيار ا وهو معامل ثبات  اٍل .

( يو ح معاملت الصدق والثبات لمحاور مقيار قلق المبتقبل الريا ل وأبعادل مو الدرية الملية 3واليدول )
. 
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 (3جدول )
=  ن الرٌاضً وأبعاده والدرجة الكلٌةمعامالت الصدق والثبات لمحاور مقٌاس قلق المستقبل  

12 

 المحـــــاور اابعـــاد
 معامل
 الداخللاالتباق 

 ألفا لمرونباخ
 التتبيق

 وإ ادة التتبيق

خصابص  :ااول
 عخصية الريا ل

 0.822 0.230 **0.625 للبتثارةالقابلية 
 0.888 0.225 **0.648 النز ة التعاىمية
 0.323 0.208 **0.633 الثقة بالنفر

 الثانل: البيبة الريا ية

 0.833 0.211 **0.682 الي از الفنل واإلداري
 0.836 0.238 **0.233 أ  ا  الفريق

 0.855 0.200 **0.242 اابرة
 0.314 0.242 **0.632 اليم ور

 0.316 0.228 **0.261 وبابل اإل لم
 0.346 0.203 **0.241 التي يزات الريا ية

اب  المنا بةنت :الثالث  
 0.881 0.228 **0.624 اإلصابة

 0.884 0.232 **0.608  ابد االحترا 
 0.885 0.222 **0.221 الخبرات البلبية

 0.832 0.281 ميموع المقيار الملل
 

 0.482=0.05معنوى  ند مبتوى*0.606=0.01معنوى  ند مبتوى**
 

قلق المبتقبل الريا ل تتمتو بدالالت إحصرابية  رل ( أن معاملت الصدق والثبات لمقيار 3يت ح من اليدول )
راً تبرمح بتتبيقرغ وتفرل بأررا رغ و و للتتبيرق  رل  اً مقيار صرالحأصربحالبركلخ ميتمو البحث الحالل مقبولرة  لميا

 .للتنفيك  اً صورتغ الن ابية ومعدا 

 :مقٌاسالترددالهفسً فً المجال الرٌاضً:  ثاهٌا  

وإك يتمررون ( 1333) رررار  بدالحبررين:لنفبرريفل الميررال الريا ررل مررن إ ررداد قررام الباحررث باختيررار مقيررار التررردد ا
(  بررارة و وكلررخ ب ررد  قيررار التررردد النفبررل لرردى الريا رريين باالعرراب الفرديررة 51المقيررار  ررل ااصررل مررن )

 :(  بارة بالبة ا وتم حباب معاملت الصدق والثبات و ق ا تل32(  بارة مويبة ا و )14واليما ية ا من ا )

 :Validityصدق المقٌاس -أ

 :ابتخدم الباحث تريقتين للداللة  لم صدق المقيار ا وهما
قرررام الباحرررث بعررررل المقيرررار  لرررم نفرررر اابررراتكة والخبررررا  بالمقيرررار البرررابق  رررل  : الصااادق الظااااهري -

 البحرررث الحرررالل لفحصرررغ ا وأبررردواآرا هم ا وقرررد أيمرررو المحممرررون بالموا قرررة  لرررم المقيرررار و انرررغ متبنرررل مرررن
 بحوث ودرابات ثبت صدقغ وثباتغ ب ا .

تررررم حبرررراب معامررررل االرتبررررات لعبررررارات مقيررررار التررررردد النفبررررل  ررررل الميررررال  :صاااادق التساااااق الااااداخلً  -
اً و ممررررا تعررررير إلررررم ارتبررررات 0.882:  0.528الريا ررررل ا وتراوحررررت القرررريم بررررين ) ( ا وهررررل قرررريم دالررررة إحصررررابيا

 صادق لقيار ما و عت ايلغ.

 :Reliabilityثبات المقٌاس -ب

 :ابتخدم الباحث تريقتين للتأمد من ثبات المقيار  لم النحو ا تل 
( ا 0.2( ا وهركل القيمرة أمبرر مرن )0.241حيث بلح معامرل ثبرات مقيرار الترردد النفبرل ) : معامل ألفا لكروهباك -

 وهو معامل ثبات  اٍل يممن الوثوق بغ ا ويىمد ثبات العبارات وتيانب ا داخل المقيار .
( 0.328حيث بلح معامل الثبات بين التتبيقين )ااول والثانل( للمقيار ): Test Re-testالتطبٌق وإعادة التطبٌق  -
أ يرد تتبيقرغ مررة أخررى  لرم مرا عتم نفرر النتراب  إكا يوأنغ ا تبم بالثبات مقيار التردد النفبم يمما يىمد أن و

 .نفر الظرو  لنفر العينة و 
 ت الثبات لمقيار التردد النفبل  ل الميال الريا ل.( يو ح معامل4واليدول )
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 (4جدول )
 معامالت الثبات لمقٌاس التردد الهفسً فً المجال الرٌاضً 

 12=  ن

 المقيار
 معامل الثبات التتبيق الثانل التتبيق االول

ع± ر ع± ر   إ ادة التتبيق ألفا لمرونباخ 

 0.328 0.241 42.12 158.32 44.25 156.25 التردد النفبل 

 

( أن معررراملت الثبرررات لمقيرررار الترررردد النفبرررل  رررل الميرررال الريا رررل تتمترررو بررردالالت 4يت رررح مرررن اليررردول )
ررراً تبرررمح بتتبيقرررغ وتفرررل بأررا رررغ و و مقيار أصررربحالبررركلخ إحصرررابية  رررل ميتمرررو البحرررث الحرررالل مقبولرررة  لميا

 .للتنفيك  اً للتتبيق  ل صورتغ الن ابية ومعدا  اً صالح

 ابة اابابية :: الدر 5 - 3

لورل تحقيق أهدا  البحثتم تتبيق أدواتغ )مقيار قلق المبتقبل الريا ل ا ومقيار التردد النفبل  ل الميال  
أثنا   ترات اإل داد م 18/12/2018إلم  05/11/2018الريا ل(  لم أ راد العينة اابابية  ل الفترة من 

م ا وتم التنبيغ  لم الل بين بأن هكل االبتمارات  2018/2013لموبم الريا ل والتدريب للمنا بات الريا ية ل
اررال البحث العلمل  قت ا وييب اإليابة  لي ا بمل صدق وو وح ا مما تم تعريف م ميفية اإليابة  لي ا ا 

 وتم تصحيح االبتيابات و قاً لمفتاح التصحيح ا وإيرا  المعاليات اإلحصابية التل تتفق مو أهدا  البحث .

 : ااباليب اإلحصابية : 6 - 3

 :لتحقيق أهدا  البحث قام الباحث بتفريح البيانات وإخ ا  ا للمعالية اإلحصابية بابتخدام الوبابل ا تية 
 . (Standard Deviationاالنحرا  المعياري )- . (Arithmetic Meanالمتوبت الحبابل )-

 .( Allokurtic Coefficientمعامل التفلتح )- . (Medianالوبيت )-

 . (Skewness Coefficientمعامل االلتوا  )- ( .Percentageالنببة المبوية )-

 ( .Step wise Regressionاالنحدار المتعدد بتريقة )- (.T-testاالختبار التابل للميمو ة الواحدة)-

 ( .Prophecyformationمعادلة التنبى )- (.Cronbach Alphaمعامل ألفا لمرونباخ )-

 (.PearsonCorrelationCoefficientعاملرتبات بيربون)م-

  رل النتاب  ومناقعت ا : -4

الترررل اإلحصرررابية التحلررريلت والمعاليرررات البحرررث والتحقرررق مرررن  رو رررغ ا وبعرررد إيررررا  أهررردا   رررل  رررو  
 :أبفرت  ن يملة من النتاب  ا تم تصنيف ا  لم النحو ا تل

 ول للبحث ومناقعت ا :النتاب  المتعلقة بالفرل اا:  رل  1 - 4

وجاااااود عالقاااااة ارتباطٌاااااةبٌن قلاااااق المساااااتقبل الرٌاضاااااً والتاااااردد )): نرررررص الفررررررل ااول  لرررررم  

 . ((الهفسً لدى أفراد عٌهة البحث

وللتحقرررق مرررن صرررحة هررركا الفررررل ترررم حبررراب معررراملت االرتبرررات برررين دريرررات محررراور مقيرررار قلرررق  
 لميال الريا ل ا واليدول ا تل يو ح كلخ .المبتقبل الريا ل وأبعادهومقيار التردد النفبل  ل ا
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 (5جدول)

  ل مقيار التردد النفبلو   وأبعادل المبتقبل الريا لمحاور مقيار قلق معاملت االرتبات بين 
 ن =                                                  الميال الريا ل                                                  

63 

 معاملت االرتبات
 مقيار

 التردد النفبل

 :األولالبعد
 خصائص شخصٌة الرٌاضً

**0.201 للبتثارةالقابلية   

**0.538 النز ة التعاىمية  

**0.233 الثقة بالنفر  

**0.823 خصائص شخصٌة الرٌاضً :األول  

 :الثاهًالبعد
 البٌئة الرٌاضٌة

**0.261 الي از الفنل واإلداري  

**0.508 الفريقأ  ا    

**0.611 اابرة  

*0.253 اليم ور  

**0.458 وبابل اإل لم  

**0.400 التي يزات الريا ية  

**0.223 البٌئة الرٌاضٌة :الثاهً  

 :الثالثالبعد
 هتائج المهافسة

**0.641 اإلصابة  

**0.568  ابد اإلحترا   

**0.845 الخبرات البلبية  

**0.832 هتائج المهافسة :الثالث  

**0.831 المجموع الكلى للمقٌاس  
 

 0.233= 0.05معهوي عهد مستوى*0.302=  0.01معهوي عهد مستوى**
 

قلق المبتقبل دريات العينة  لم محاور مقيار  والخاص بمعاملت االرتبات بين( 5)يدولنتاب  يت ح من 
(بأن ا تعير إلم 0.253:0.845) بينقيم ا  ا والتل تراوحتومقيار التردد النفبلوالدرية الملية وأبعادهالريا ل 

( بين دريات 0.05( ا و ند مبتوى معنوي )0.01 ند مبتوى معنوي )ارتبات معنوي مويب دال إحصابيااً 

ومقيار التردد النفبل و مما يدل  لم ويود  لقة ارتبات تردي وأبعادهمحاور مقيار قلق المبتقبل الريا ل 
تيية منتقية ا حيث إنغ ملما ارتفو مبتوى قلق المبتقبل الريا ل نتيعنغ زيادة مباعر بين المتويرين ا وهكل ن

  ل مبتوى درية التردد النفبل .

و مبعود 2006وعند ا اانور  2003صبري:وتتفق هكل النتيية مو ما أعارت إليغ نتاب  بعل الدرابات ا مثل 
 ن ويود  لقة ارتبات تردي ( 2018و مزيان وآخرون 2015و احمادي ا بالمل 2015مايدا  بلمانو2006

)ال ووت النفبية اواا مار والمعتقدات الل قلنية ا والعن  ا  :إييابل دالة إحصابيااً بين المتويرات ا تية 
أنغ ملما ارتفعت :والتفمير الخرا ل( وبين  متويري )قلق المبتقبل ا والتردد النفبل(لدى العينات البحثية ا أي 

 بل ا ملما ارتفعت درية هكل المتويرات والعمر صحيح .درية قلق المبتق

( بويود  لقة ارتبات بلبل بين 2002)مرميان : الدرابات ا مثل درابتلوتتعارل هكل النتيية مو نتاب  بعل 
( بعدم ويود  لقة بين قلق المبتقبل وال ووت النفبية ا بمعنم 2010قلق المبتقبل وبمة العصابية ا ) بدالحليم 

تعير إلم أن ارتفاع مبتوى قلق المبتقبل لدى العينة يرا قغ انخفال  ل مبتوى مل من )العصابية ا أن ا 
 وال ووت النفبية( والعمر صحيح .

يرى الباحث أن نتيية هكا الفرل يا ت متبقة مو نتاب  العديد من الدرابات البابقة من ي ة ا ومن ي ة ثانية 
لدرابات ا ويعزو الباحث هكا التعارل و دم االتباق إلم االختل   ل تعار ت مو نتاب   بة قليلة أخرى من ا
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أداة القيررار ا أو المن ييررة المبررتخدمة ا أو محدوديررة  رردد أ ررراد العينررة  ررل بعررل الدرابررات ا أو  بررة العينررة 
ة للعينرة المدروبة ا أو البياق الظر ل الكي قيبت  يغ ا أو يريو إلم المتويررات الترل تتعلرق باليوانرب الويدانير

 الختل  ا من ينر  خر ا ومن بيبة اخرى .

ا 2001دياب وZaleski& Swieticha 1332)زاليبمل ا بويتعا:تتفق نتيية هكا الفرل مو ما أعار إليغ مل من 
( بأن قلق المبتقبل يعوق الفرد  ن التتابق مو ميتمعغ ا ويىثر  ل 150ا 2010وإبراهيم 12ا 2003واحميدان 436

هكا ما يىمدل . المواق  الصعبة والمحريةيصدر  ن الفرد القلق بلوميات رير  ادية ا وخاصة  ل عخصيتغ و  
( أن القلق  امل أبابل  ل ترميب العخصية الم تربة ا  علم المبتوى النفبل نيد الععور 12ا 1333)بدر 

دراخ االيتما ل واالنتوا  بالتوتر وال يق واالنز اج اتفغ اابباب ا و لم المبتوى االيتما ل نيد بو  اإل
 والععور بالوحدة ا أما  لم المبتوى العقلل  نيد ا ترابات التفمير ا و دم الترميز ا وصعوبة إ مال العقل .

( أن القلررق لررغ تررأثير مبيررر  ررل عخصررية الفرررد برروا  أمرران هرركا التررأثير  ررل اابعرراد 150 ا 2005ي رري  )زهررران 
 . اابابية للعخصية أم  ل بمات العخصية

أن قلق المبتقبل قد ينعرأ  رن أ مرار خاتبرة ال  قلنيرة لردى الفررد تيعلرغ يرىول (إلم 5ا 2005مما أعارت )عقير 
الواقو من حولغ ا ومكلخ المواق  وااحداث والتفا لت بعمل خاتا و مما يد عغ إلرم حالرة مرن الخرو  والقلرق 

 ية وومن ثم  دم اامن واالبتقرار النفبل .ال ابم الكي يفقدل البيترة  لم معا رل و لم أ مارل العقلن

إلم أن الفرد الريا ل ينتابغ العرعور برالقلق نتييرة خو رغ مرن خبرارة المنا برة أو (244ا  2003) وزييعير      
الخو  من مبتوى اادا  بالنببة للمنا ر ا أو ععورل بنقص ابتعدادل لمواي ة الموق  التنا بل ا نتيية أبباب 

 ا أو اإلممانات المتاحة إل دادل ا أو  دم ابتعداد زملبغ  ل الفريق لمواي ة المنا بة .  تتعلق بالتدريب

أنخبرات الفعرل البرابقة تبربب انحرا راً  رل الحالرة المزاييرة للريا رل ا ويولرد  (206ا  2012يكمر ) لوي      
 بقدراتغ .الععور بالحزن والملل والخو  و دم اإلقبال ا وتىثر بصورة بلبية  لم ثقتغ 

الل رب أن ارتفاع مبتوى درية قلق المبتقبل الريا رل لردى إلم  - ل  و  نتاب  البحث  -يخلص الباحث     
وممررا يررىثر  لررم دا عيتررغ لررألدا  ا و رردم القرردرة  لررم تحقيررق يرا قررغ زيررادة  ررل مبررتوى التررردد النفبررل الريا ررل 

 ااهدا  والتموحات المنعودة .

ٌااااال ٌتضاااااة وجاااااود عالقاااااة ارتباطٌاااااة باااااٌن قلاااااق المساااااتقبل الرٌاضاااااً مااااان هااااااا العااااارض والتحل     
 والتردد الهفسً لدى أفراد عٌهة البحث ؛ وبالك تحقق صحة الفرض األول للبحث .

 

 النتاب  المتعلقة بالفرل الثانل للبحث ومناقعت ا ::  رل  2 - 4

التااااردد  مساااااهمة قلااااق المسااااتقبل الرٌاضااااً بهساااا  مختلفااااة فااااً)) : نررررص الفرررررل الثررررانل  لررررم  

 . ((الهفسً لدى أفراد عٌهة البحث

ولمعر ة نببة مباهمة محاور مقيار قلق المبتقبل الريا ل وأبعادل  ل مقيار التردد النفبل ا  قد تم إيرا  
 :المعاليات اإلحصابية الملبمة ا والتل تو ح ا اليداول ا تية 
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 (6)جدول 
 ابعاد مقيار قلق المبتقبل الريا ل( Stepwise) دالالت معادلة االنحدار المتعدد بتريقة

 63ن=  ل مقيار التردد النفبل   (خصابص عخصية الريا ل:البعد ااول ) 

 دالالت التنبى
 

 
 محاور البعد ااول

 معامل
االرتبات 
 المتعدد

R 

المباهمة 
الملية 

للمتويرات 
R2 

النببة 
المبوية 
 للمباهمة

معامل 
االنحدار 
 اليزبل

 Tقيمة 
  ةلإل ا

 قيمة
F 

الختأ 
 المعياري

 *6.234 14.865 54.628 0.546 0.233 الثقة بالنفر
122.623

* 
1.458 

 1.251 *33.222 *4.480 11.126 12.212 0.623 0.821 بتثارةالقابلية لل

 0.382 *68.424 *2.663 6.603 3.182 0.265 0.825 النز ة التعاىمية

 3.452 قيمة القاتو

 القٌمة معهوٌة .*

ابعاد مقيار قلق المبتقبل الريا ل )البعد ااول نحدار المتعدد والخاص بدالالت اال( 6 ح من يدول )يت
( ا  ل %54.62) هم بنببةاببالنفر قد محور الثقة :أن   مقيار التردد النفبل ل خصابص عخصية الريا ل( :

( ا %3.18) بنببةنز ة التعاىمية ( ا مما باهم محور ال%12.21) بنببةحين باهم محور القابلية للبتثارة 

 ( .%26.5) بنببةخصابص عخصية الريا ل( تب م  ل مقيار التردد النفبل ) :والمحاور الثلثة للبعد ااول 

 (2)جدول 
 ابعاد مقيار قلق المبتقبل الريا ل( Stepwise) دالالت معادلة االنحدار المتعدد بتريقة

 63ن=  ل مقيار التردد النفبل البيبة الريا ية(   :البعد الثانل ) 

 دالالت التنبى
 

 
 محاور البعد الثانل

 معامل
االرتبات 
 المتعدد

R 

المباهمة 
الملية 

للمتويرات 
R2 

النببة 
المبوية 
 للمباهمة

معامل 
االنحدار 
 اليزبل

 Tقيمة 
 لإل ا ة

 قيمة
F 

الختأ 
 المعياري

 *10.018 21.812 52.841 0.528 0.261 الي از الفنل واإلداري
145.432

* 
1.456 

 *5.125 10.023 15.483 0.233 0.856 أ  ا  الفريق
112.332

* 
1.258 

 0.382 *82.138 *3.521 8.182 3.243 0.826 0.303 اابرة

 0.884 *65.352 *2.410- 5.255- 5.422 0.880 0.338 وبابل اإل لم

 81.432- قيمة القاتو

 القٌمة معهوٌة .*

ابعاد مقيار قلق المبتقبل الريا ل )البعد الثانل نحدار المتعدد ص بدالالت االوالخا( 2يت ح من يدول )
( ا  ل حين %52.84) بنببة محور الي از الفنل واإلداري قد باهم:أن  مقيار التردد النفبل ل البيبةالريا ية( :

باهم محور وبابل ( ا و%3.24) بنببة( ا مما باهم محور اابرة %15.48) بنببةباهم محور أ  ا  الفريق 

 بنببة ل مقيار التردد النفبل تب م )البيبةالريا ية( :لبعد الثانل والمحاور ااربعة ل( ا %5.42) بنببةاإل لم 

(88%. ) 
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 (8)جدول 
 ابعاد مقيار قلق المبتقبل الريا ل( Stepwise) دالالت معادلة االنحدار المتعدد بتريقة

 63ن= بة(   ل مقيار التردد النفبل نتاب  المنا  :البعد الثالث ) 

 دالالت التنبى
 

 
 محاور البعد الثالث

 معامل
االرتبات 
 المتعدد

R 

المباهمة 
الملية 

للمتويرات 
R2 

النببة 
المبوية 
 للمباهمة

معامل 
االنحدار 
 اليزبل

 Tقيمة 
 لإل ا ة

 قيمة
F 

الختأ 
 المعياري

 *15.234 21.558 21.428 0.214 0.845 الخبرات البلبية
264.331

* 
1.410 

 *4.238 6.225 3.480 0.803 0.833  ابد االحترا 
162.626

* 
1.533 

 116.283- قيمة القاتو

 القٌمة معهوٌة .*

ابعاد مقيار قلق المبتقبل الريا ل )البعد الثالث نحدار المتعدد والخاص بدالالت اال( 8يت ح من يدول )
( ا  ل حين باهم %21.42) بنببة محور الخبرات البلبية قد باهم: أنمقيار التردد النفبي ل نتاب  المنا بة( :

يب مان  ل التردد النفبل )نتاب  المنا بة( :والمحورين للبعد الثالث ( ا %3.48) بنببةمحور  ابد االحترا  

 ( .% 80.3) بنببة

 (3)جدول 
فى  تقبل الريا لابعاد مقيار قلق المب (Stepwise) دالالت معادلة االنحدار المتعدد بتريقة

 مقٌاس

 63ن= التردد النفبل                                                   

 دالالت التنبى
 

 محاور مقيار
 قلق المبتقبل الريا ل

 معامل
االرتبات 
 المتعدد

R 

المباهمة 
الملية 

للمتويرات 
R2 

النببة 
المبوية 
 للمباهمة

معامل 
االنحدار 
 اليزبل

 Tقيمة 
 لإل ا ة

 قيمة
F 

الختأ 
 المعياري

 *8.646 14.245 21.428 0.214 0.845 الخبرات البلبية
264.331

* 
1.648 

 *6.083 10.361 12.624 0.841 0.312 الي از الفنل واإلداري
133.862

* 
1.202 

 *2.815 13.331 5.465 0.836 0.346 الثقة بالنفر
153.602

* 
1.230 

 *5.382- 3.213- 4.438 0.340 0.320 وبابل اإل لم
151.606

* 
1.623 

 *5.084 3.052 3.602 0.326 0.388 بتثارةالقابلية لل
143.281

* 
1.281 

 *3.328- 6.082- 2.082 0.332 0.338 اابرة
138.333

* 
1.802 

 28.223- قيمة القاتو

 القٌمة معهوٌة .*
 

مقيار التردد  ل لمبتقبل الريا ل  ابعاد مقيار قلق انحدار المتعدد ( والخاص بدالالت اال3يت ح من يدول )
 بنببة( ا  ل حين باهم محور الي از الفنل واإلداري %21.42) بنببة محور الخبرات البلبية قد باهم:أن النفبي

( ا %4.43) بنببة( ا وباهم محور وبابل اإل لم %5.46) بنببة( ا مما باهم محور الثقة بالنفر 12.62%)

( ا والمحاور البتة %2.08( ا وأخيراً باهم محور اابرة بنببة )%3.60رة بنببة )ويب م محور القابلية للبتثا

 ( .%33.2ابعاد مقيار قلق المبتقبل الريا ل تب م  ل مقيار التردد النفبل بنببة )
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من نتاب  اليداول البابقة للفرل الثانل يت ح أن هناخ تبايناً  ل نبب مباهمة محاور مقيار قلق المبتقبل 
 ل وأبعادل  ل مقيار التردد النفبل ا وقد يا ت النتاب  كات داللة إحصابية وا حة  لم مباهمة متوير الريا

قلق المبتقبل الريا ل  ل متوير التردد النفبل ا وويود مىعرات دلت نتابي ا  لم أن الميموع الملل لمحاور 
 ( .%33.2)بنببة مقيار قلق المبتقبل الريا ل وأبعادل تب م  ل مقيار التردد النفبل 

( التل أظ رت نتابي ا أن 2004) عري :تتفق نتيية الفرل الثانل مو بعل نتاب  الدرابات البابقة ا مثل 
)عند ا اانور :البيبة النفبية وااليتما ية كات تأثير  اٍل  ل ارتفاع قلق المبتقبل ا مما أعارت نتاب  درابات 

ارتفاع  ل مبتوى قلق المبتقبل يقابلغ ارتفاع  ل مبتوى  ( إلم2015واحمادي ا بالمل 2006ومبعود 2006
 )ال ووت النفبية ا واا مار الل قلنية( .

( أن ال ووت تباهم بنبب ارتبات  الية  ل االمتباب والعدوان ا 2006)محمود :مما أعارت نتاب  درابات
مير الخرا ل وينخفل بانخفا غ ن التردد النفبل يرتفو بارتفاع مبتوى التف( أ2015مايدا  بلمان):ودرابة 
( إلم ويود ارتفاع  اٍل  ل مبتوى قلق المبتقبل و مما يعمر اتياهاً بلبيااً 2018)مزيان وآخرون :اودرابة 

 لدى التلبة بالتويغ نحو العن  . 

ن قلق إلم أ عارتوبالنظر إلم نتاب  بعل الدرابات البابقة لقلق المبتقبل التل تيبر للباحث االتلع  لي ا ا أ
المبتقبل مويود وعابو وبنبب مبيرة بين أ راد  ينات هكل الدرابات ا ولمن بنبب متفاوتة ومختلفة من عخص 

وعند ا اانور 2004و عري 2001والعمايعل 1333وحبن1336Zaleski)زاليبمل: خر باختل  اابباب ا مثل 
واحمادي ا بالمل 2014وأحمد 2012ومباوي 2011ورم ان 2008ومرميان 2006و مندول 2006ومبعود 2006
بعل الدرابات البابقة  ل التردد النفبل التل اتلو  لي ا -أي اً  -( .مما أعارت2018ومزيان وآخرون 2015

وبلمان 2009الزهرة   بدو2008)يواد:الباحث ا أن  ينات ا تعانل من ارتفاع  ل مبتوى التردد النفبل ا مثل 
 ( .2012ود يم ا اليابري 2016وأحمد2014والخيمانل وآخرون 2012و كنون 2010

(أن العخص كي قلق المبرتقبل يتبرم بأنرغ 83 ا1336)معول : يممن تفبير كلخ  ل  و  ما أعارت إليغ درابة 
ال يممنغ تحقيق كاتغ ا وال يممنغ أن يبدع ا إ ا ة إلم الععور بالعيز ا واالتصا  بحالة مرن البرلبية والحرزن ا 

 ونقص  ل القدرة .

إلم أن قلق المبتقبل يمون بفعل  وامل ايتما ية ثقا ية ا مما (32 ا1333)حبن: المبار أعارت درابة  ل نفر 
توصلت إلم أن النببة اامبر من العباب لديغ قلق من المبتقبل ينيم  ن خبرات ما ية وحا رة يعيع ا الناعا 

لغ حالة من التعاىم و دم الثقرة برالنفر تيعلغ يععر بعدم اامن وتوقو الختر ا ويععر بعدم االبتقرار ا وتببب 
 ا و دم القدرة  لم مواي ة المبتقبل . 

 ل درابتغ أن من أبباب قلرق المبرتقبل ويرود تفراوت برين مبرتوى تموحرات الفررد (460 ا2001مما يكمر)دياب 
 وإمماناتغ الواقعية ا ورىية المبتقبل بعمل خاتا ا أو لعدم المفاية أو تعول اا مار .

يررىثر  لررم التنظرريم البررلومل للفرررد أن المبررتوى العررالل للقلررق (223 ا 1332 ررلويلررم كلررخ بمررا كمرررل )نبررتدل  
بصررورة بررلبية ا حيررث يقرروم بأبرراليب بررلومية ريررر ملبمررة  ررل المواقرر  المختلفررة ا وال يبررتتيو الفرررد التمييررز 

دم القدرة  لم الترميز واالنتبرال الصحيح بين المثيرات أو المنب ات ال ارة ورير ال ارة ا ويرتبت كلخ أي اً بع
 ا وبر ة االبـتثارة ا والتعتت الفمري ا و عوابية بلومغ .

يوعد من المعملت التل يممن أن ( أن القلق 24ا  Brannon, & Feist,2004)برانون ا  يبت-أي اً  -يىمد كلخ 

وتىدي إلم معاناتغ ا حد تعيق اادا  المرتفعة الزابدة  ن ال غمبتوياتوأن تىثر  لم القدرات العقلية لإلنبان و 
رير قادر  لم التفمير ا أو التصر  البليم  ل المواق  تيعلغ من التـوتر و دم االتزان ا وهكل ا ثار وريرها 

 المختلفة .

يوعرد  دلريلً  لرم  ردم الصرحة النفبرية ا أو  لرم ( أن ويود مبتوى  اٍل للقلرق ا 24ا  2005مربل )ي ي  مكلخ
 البلومية . وبل  مو الكات ومو ا خرين ا أو دليلً  لم االبتعداد العالل لل ترابات النفبية التوا ق ال
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ويريو الباحث الببب  ل ارتفاع القلق إلم أن هناخ أموراً لدى الل بين تبتثير التوير والخو  لدي م ا وتىثر 
داب م و حيث يظ ر نتيية ظررو  الحيراة بلباً  ل قدرات م وم ارات م ا  القلق من المبتقبل ختر  لم صحت م وأ

الصعبة والمعقدة ا وتزايد  ووت الحياة الحالية  ل ظل الظرو  اامنية والبيابية التل يعيعر ا الميتمرو الليبرل 
من انت اخ حقوق اإلنبانية والمواتنامل كلخ يىدي إلم اختلل  ل توازن الفرد و يىثر  لرم النرواحل العقليرة أو 

 مية .اليبمية أو البلو

وبااااااالك تكااااااون صااااااحة الفاااااارض الثاااااااهً قااااااد تحققتفااااااً مساااااااهمة قلااااااق المسااااااتقبل الرٌاضااااااً بهساااااا  
 مختلفة فً التردد الهفسً لدى أفراد عٌهة البحث .

 المتعلقة بالفرل الثالث للبحث ومناقعت ا :النتاب   رل :  3 - 4

عٌهاااة البحاااث  إمكاهٌاااة التهباااو بمساااتوى التاااردد الهفساااً لااادى أفاااراد)): نرررص الفررررل الثالرررث  لرررم  

 . ((بمعلومٌة قلق المستقبل الرٌاضً تبعا  لهسبة ُمساهمته

وللتحقررق مررن داللرررة القيمررة التنبىيررة لمتويررررات البحررث الحرررالل تررم ابررتخراج معرررادل تبرراين االنحررردار ا  
( 6مرررررن )والررررركي ابتعر رررررتغ التحلررررريلت والمعاليرررررات اإلحصرررررابية باليرررررداول البرررررابقة كات اارقرررررام        

 :قد تم التوصل إلم المعادالت ا تية( ا و3إلم)

( أممن ابتنبات 6من خلل متالعتنا لنتاب  اليدول ) التردد النفبل بمعلومية أبعاد مقيار بدرية معادلة التنبى
درية التــردد :لدى أ راد  ينة البحث بأن (خصائص شخصٌة الرٌاضً:البعد األول)قلق المبتقبل الريا ل 

و وبكلخ (6.60×  )النز ة التعاىمية+ (11.12×  بتثارة)القابلية لل+ (14.86×  النفر)الثقة ب+ 3.452=النفبل 
 تىمد  عالية المعادلة  ل التنبى.بدرية التردد النفبل يت ح أن يميو المتويرات اإلحصابية المىهلة لمعادلة التنبى 

 بمعلومية أبعاد مقيار قلق المبتقبل التردد النفبل لدرية معادلة التنبى ( ابتخراج 2نتاب  اليدول )أظ رتمما
الي از )+  81.432-=درية التــردد النفبل:لدى أ راد  ينة البحث بأن (البٌئة الرٌاضٌة:البعد الثاهً)الريا ل 

وبكلخ و(5.25-×  وبابل اإل لم)+ (8.18× األسرة )+ (10.02×  أ  ا  الفريق)+ (21.81×  الفنل واإلداري
 تىمد  عالية المعادلة  ل التنبى.بدرية التردد النفبل اإلحصابية المىهلة لمعادلة التنبى يت ح أن يميو المتويرات 

( يت ح 8من ابتقرا  النتاب  الواردة باليدول ) التردد النفبل بمعلومية أبعاد مقيار قلق بدرية معادلة التنبى
+ 116.283-=درية التــردد النفبل:بأن لدى أ راد  ينة البحث (هتائج المهافسة:البعد الثالث)المبتقبل الريا ل 

أن يميو المتويرات اإلحصابية من كلخ يت ح وا (6.22× عائد الحتراف )+ (21.55× الخبرات السلبٌة )
 تىمد  عالية المعادلة  ل التنبى.بدرية التردد النفبل المىهلة لمعادلة التنبى 

( 3مما يت ح من نتاب  اليدول ) أبعادمقٌاس قلق المستقبل ردد النفبل بمعلومية )التبدرية معادلة التنبى
الي از )+ (14.24× الخبرات البلبية )+ 28.223-=درية التــردد النفبل:لدى أ راد  ينة البحث بأن (الرٌاضً

× القابلية للبتثارة )+  (3.21-× وبابل اإل لم )+ (13.33× الثقة بالنفر )+  (10.36× الفنل واإلداري 
بدرية التردد يت ح أن يميو المتويرات اإلحصابية المىهلة لمعادلة التنبى ووبكلخ (6.08-×  اابرة)+ (3.05

 تىمد  عالية المعادلة  ل التنبى.النفبل 

إن إممانية التنبى بمبتوى التردد النفبل لدى أ راد  ينة البحث من خلل  :من المىعرات البابقة يممن القول 
لريا يقد أظ رت ا نتاب  تحليل االنحدار ووبكلخ أممن صيارة المعادالت معر ة دريات م  ل قلق المبتقبل ا

 التنبىية البابقة التل تعير دالالت ا إلم التنبى بمبتوى التردد النفبل .

( أن التنبررى مررن أهرم العوامررل التررل يعتمرد  لي ررا البرراحثون والتربويرون  ررل الميررال 1382:63هركا مررا يىمرردل )أنرور 
للتوصل إلم معادالت تنبىية بعد درابات مبتفي ة يممن التنبى أو التوقو بنتاب  مبتقبلية التربوي والريا ل ا و

 قريبة من الواقو والحقيقة . 

(بأن ,.2005Burke, et. alدرابة)بورمل وآخرين:تتفق نتاب  المعادالت التنبىية البابقة مو ما أعارت إليغ نتاب  
( أن 1332النيال ا  بدهللا ):ة بقلق المبتقبل ا ومعفت نتاب  درابة اال ترابات النفبية مانت من العوامل المنبب
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أبلوب التويغ االنفعالل من أمثر ااباليب داللة  ل التنبى باال ترابات االنفعالية ا مما أعارت نتاب  درابة 
 .الل قلنية ( أن متوير الدويماتية والتصلب منبا قوي بعمل دال إحصابيااً باا مار2000) تية ا  بداللتي  :

( أن بمة 2012ومحمد 2011وحبين,.2002Belzer, et. alبيلزر وآخرين):مما بينت نتاب  درابات مل من 
العصابية أقوى العوامل للتنبى بالتويغ االنفعالل البلبل وباإلصابة باال ترابات االنفعالية ا مما أظ رت 

لتويغ البلبل للمعملة هو المنبا الوحيد ( أن ا2011والوريب,.2003Mary & Garyماري ا ياري):درابتل
 بأ رال القلق .

 ل درابت ا أن من أ رال قلق المبتقبل التنبى البلبل لألحداث المتوقعة ا والععور (63ا2005تعير)بعود 
بالتوتر وال يق ا و ع  القدرة  لم تحقيق ااهدا  والتموحات بأنوا  ا ا والععور بعدم اامن والتمأنينة 

 بل ا و قد القدرة  لم الترميز .نحو المبتق

( أن العخص القلق يعانل نقصاً وا حاً  ل  مليات التفمير واالنتبال و 242ا  2011درابة )الوريب مما ت ي  
 إك رالباً ما ينصب تفميرل  لم الموارث المحتملة أو المتوقعة .

ق ملما زادت حدتغ ارتبت كلخ ( أن القل211ا  2000و راتب 222ا  1332) لوي :نبتع د بما كمرل مل من 
 2001 دم االبتقرار ا و دم القدرة  لم اادا  والعمل ا ومكلخ بما يىمدل ) ثمان :بالمزيد من اا رال ا مثل 

( بأن العخص القلق يفقد الثقة بنفبغ ا ويبدو متردداً  ايزاً  ن البت  ل اامور ا ويفقد القدرة  لم الترميز 18ا 
 . 

ععور الل ب الريا ل بقلق المبتقبل إنما يقودل إلم الععور بالتردد النفبل :النتاب  بأن ويفبر الباحث هكل 
نتيية التنبى البلبل لألحداث المتوقعة والظرو  الصعبة اوالععوربالتوترواال تراب وال يقاو ع  

الترميز  درة  لمالقدرة لم تحقيق ااهدا  والتموحات اوالععوربعدم اامن والتمأنينةنحوالمبتقبلا و قدالق
 واالنتبال .

اً  رل ابرتثارة و و ق هكل المعتيات يبتدل الباحرث  لرم أن قلرق المبرتقبل الريا رل يعرد موىعرراً مبراهماً وأبابريا
 التردد النفبل لدى أ راد  ينة البحث لمونغ يرتبت بغ ارتباتاً  الياً.

وٌاااة لمتغٌااار التاااردد الهفساااً وبهااااا ٌكاااون الفااارض الثالاااث للبحاااث قاااد تحقاااق مااان خاااالل وضااا  معاااادلت تهب
 بدللة متغٌرقلق المستقبل الرٌاضً لدى أفراد عٌهة البحث .

 االبتخلصات والتوصيات : -5

 االبتخلصات ::  1 - 5

 : ل  و  أهدا  البحث ونتابيغ تم التوصل إلم االبتخلصات ا تية 

( بين دريات مقيار قلق المبتقبل 0.05( ا )0.01ويود  لقة ارتبات دالة إحصابيااً  ند مبتوى معنوي ) -
 الريا ل ا ودريات مقيار التردد النفبل  ل الميال الريا ل.

ملما ارتفو ويود  لقة ارتبات تردية مويبة بين قلق المبتقبل الريا ل والتردد النفبل و مما يدل  لم أنغ  -

 أ راد  ينة البحث .مبتوى قلق المبتقبل الريا ل را قغ ارتفاع  ل مبتوى التردد النفبل لدى 

أب مت بعل محاور مقيار قلق المبتقبل الريا ل  ل ارتفاع مبتوى التردد النفبل لدى أ راد  ينة البحث -
 :بنبب تختل  من بوعد  خر و قاً لنببة موباهمة مل من ا ا بحيث

  مرمز المباهم ااول .  الخبرات البلبيةاحتل محور 

  مز المباهم الثانل . مرالي از الفنل واإلداري احتل محور 

  مرمز المباهم الثالث . الثقة بالنفر احتل محور 

 . احتل محور وبابل اإل لممرمز المباهم الرابو 

  . احتل محور القابلية للبتثارةمرمز المباهم الخامر 
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 . احتل محور اابرةمرمز المباهم البادر 

الي از الفنل ا و الخبرات البلبية):مثلة  ل حاور البتة لمقيار قلق المبتقبل الريا ل المتممباهمة ال -
 ل ميموع مقيار التردد النفبل ( اابرةا و بتثارةالقابلية للا و وبابل اإل لما والثقة بالنفر ا وواإلداري 

 ( .%33.2) ل الميال الريا ل بنببة 

ردد النفبل بمعلومية من خلل دالالت تحليل االنحدار تم التوصل إلم صيارة معادالت تنبىيةبمبتوى الت -
 محاور وأبعاد قلق المبتقبل الريا ل لدى أ راد  ينة البحث .

 التوصيــــات ::  2 - 5

 : ل  و  ما تم التوصل إليغ من نتاب  ا وما قدم من تفبيرات يقترح الباحث التوصيات ا تية  

 ييب توا ر أخصابل نفبل ريا ل ملزماً لفرق االعاب اليما ية .-
 ااخصابل النفبل الريا ل بقيار مبتويات القلق بأنوا غ لدى الل بين ومعاليت ا . اهتمام -

 . و و برام  إرعاديةللتخفي  والتصدي لمثيرات قلق المبتقبل الريا ل لدىالل بين-

 ل  تربيخ الوازع الدينل لدى الل بين بأن المبتقبل بيد هللا ا وتو يت م بعدم الععور بقلق المبتقبل وان هكا-
 حد كاتغ تعتيل لتاقات م ا ومببباً إلحبات م .

 .توييغ العمل التدريبل إلم االهتمام باإل دادالنفبل لل بين -

 .أخرىالتل تم التوصل إلي ا  ل إيرا  درابات توظي  المعادالت التنبىية -
 إيرا  درابات معاب ة  لم  ينات ريا ية أخرى . -
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 : المراج 

 والً : المرايو العربية :أ
 ا لية اإلرعاد العقلنل االنفعالل  ل خفل قلق المبتقبل لدى تلب التعليم الفنل  :( 2006)إسماعٌل ا إبراهٌم

 ا ربالة مايبتيررير منعورة امصرا ملية التربية ا يامعة أبيوت .
 ب .الخو  والقلق ا القاهرة ا  الم المت: ( 2010) ،ُعال عبدالباقً إبراهٌم
( ا القاهرة ا دار النعر 5مناه  البحث  ل العلوم النفبية والتربوية ا ت ):(2006)، رجاء محمود  أبوعالم

 .لليامعات 
قلق المبتقبل الم نل و لقتغ باا مار الل قلنية لدى تلبة :( 2015)مسعودة ا  احمادي ، سهٌلة ، سالمً

 الوادي. -معة الع يد لخ رااليزابرا يا رير منعورة اليامعةاربالة مايبتير
ا                رير منعورة قلق المبتقبل و لقتغ بتقدير الكات ا ربالة مايبتير  :( 2014)أحمد ، خٌرٌة محمد 

 بوريااملية التربية ا يامعة دمعق  .
.  .                 االبتيابة االنفعالية والتردد النفبل و لقت ما بدقة التصويب بال يمة :( 2016)رعد رمضان ا أحمد

المباعرة لدى ال بل وال بات بلح العيش ا ميلة  لوم الريا ة ا يامعة  .                 بابل ا العراق ا 
 ( .102 -32( ا ص ص )22( ا العدد )8الميلد )
.  .                    قلق المبتقبل و لقتغ بصورة اليبم ومف وم الكات لدى المبتورين ا    :( 2003)وفاء محمد ا احمٌدان

 ا لبتينا اليامعة اإلبلمية ا رزة .رير منعورة ربالة مايبتير 
العلقة التنبىية بين المبتويات الرقمية لبعل مبابقات الميدان والم مار ا  :( 1382)أهور ، أحمد ماهر 

 (.32 - 60ص ص )ا (1)الميلد ا المىتمر العلمل ااول ا القاهرةايامعة حلوان 
التويغ نحو المبتقبل و لقتغ ببعل اال ترابات لدى العباب اليامعل  :( 2003)، إبراهٌم محمود بدر

 ( .52-15( ا )38( ا العدد )13االقاهرةا الميلة المصرية للدرابات النفبية ا الميلد )

القاهرةا الميلة مدى  ا لية  نية التخيل  ل تخفي  القلق لدى تلب اليامعة ا :( 1333)اسماعٌل إبراهٌم ا  بدر
 ( .30-8( ا ص ص )6المصرية للدرابات النفبية ا العدد )

تقدير الكات و لقتغ بقلق المبتقبل لدى اليالية العربية المقيمة بمدينة أوبلو  :( 2008)بلٌكالهً ، إبراهٌم محمد 
 ة المفتوحة  ل الدنمارخ .ا ملية ا داب والتربية ا ااماديمية العربيرير منعورة  ل النروي  ا ربالة مايبتير 

ربان  : ادل مصتفل امرايعة  :العلج المعر ل واال ترابات االنفعالية ا تريمة:(2000)، أرون،  بٌك
 يعقوبابيروت ادارالن  ة العربية للتبا ة والنعر .

ودي إلم بنا  مقيار الترددالنفبل لدى متعلمل البباحة  ند أدا  م ارة القفز العم:(2008)كاظم  جمٌلا جواد
( 148-102ا ص ) (3)(ا العدد1الما  ) لم القدمين( االعراقا ميلة ملية التربية الريا يةا يامعة بابلا  الميلد)

. 
ا ميلة الريا ة المعاصرة ا  بمرة القدم بدقة الت دي  غمبتوى التردد النفبل و لقت:( 2014)صباح  هغم، حاتم

 (.54-43( ا ص )2( ا العدد )13د ا العراق ا الميلد )ملية التربية الريا ية للبنات ا يامعة بودا
قلق المبتقبل وقلق االمتحان و لقت ما ببعل المتويرات النفبية لدى  ينة من  :( 2000)محمد  أحمدا  حساهٌن

 ا ملية ا داب ا يامعة المنيا . رير منعورة تلب الص  الثانل الثانوي امصرا ربالة مايبتير
قلق المبتقبل لدى العباب المتخريين من اليامعات ا ميلة المبتقبل العربم ا  :(1333)شمال  محمودا حسن

 .(85-20( ا نو مبر ا  ص )243( ا العدد )22بيروت ا الميلد )

اا مار الل قلنية المنببة بانفعال الو ب ا ميلة درابات   نفبية ا : ( 2003) حسٌن ، هشوة عبدالتوا 
 (.244-202( ا ص ص )2لعدد )( ا ا21القاهرة ا  الميلد )

الرماية نفبـل المصاحب لألدا لدى ال بيلتخفي  التوترال اديـر برنام  إرعـأث:( 2006)علً عبدهللاا الحمدوهً
 ببعل ااندية العراقيةا ربالة مايبتير ا ملية التربية الريا ية ا يامعة الموصلا العراق .

التردد النفبل و لقتغ بدقة الرمية الحرة لل بل  :( 2014)ن ، عامر ، مكً ، عمار ، الجبوري ، أٌمالخٌكاهً
( ا 3( ا العدد )1منتخب مرة البلة بيامعة المو ةا العراق ا الميلة الدولية للبحوث الريا ية المتقدمة ا الميلد )

 .(324 - 312ا  ص )2014تموز 
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 .دارالفاروق للنعروالتوزيو  خالد العامـري االقاهرة ا :إدارةالقلق ا تريمة:(2006) روبٌنا داٌهز

التردد النفبل و لقتغ بدقة أدا  م ارة ال رب الباحق  ل المنتقة  :( 2012)، الٌاسري ، عالء  أحمد،  دعٌم
 العراقا ملية التربية الريا ية ا يامعة القادبية.رير منعورة االخلفية بالمرة التابرة ا ربالة مايبتير 

إلرعادالنفبل الدينل  ل تخفي  قلق المبتقبل لدىتلب اليامعة ا  عاليةا:(2001)محمدعاشور، دٌا 
 .( 466 -436ا ص )( 1)االعدد (15)مصراميلةالتربية و لم النفر ايامعةالمنيااالميلد

التردد النفبل لل بل منتخبات مليات يامعة الموصل لأللعاب الفردية و لقتغ  :( 2012)اهون ، ثامر محمود 
( ا ص 1( ا العدد )12راقا ميلة أبحاث ملية التربية اابابية ا يامعة الموصل ا الميلد )بمبتوى إنيازهم االع

(563-533. ) 
ا دار الفمر ا القاهرة تدريب الم ارات النفبية تتبيقات  ل الميال الريا ل  :( 2000)أسامة كامل ،  رات 

 العربل .
يل لإلرعاد والتوييغ للمدربين واإلداريين وأوليا  اإل داد النفبل للناعبينا دل :( 2001)أسامة كامل ،  رات 

 دار الفمر العربل. القاهرة ا اامورا
ربالة قلق المبتقبل و لقتغ ببعل المتويرات لدى تلبة مليات التربية ا  :( 2011)ماجد أحٌا  ا  رمضان
 االعراقا ملية التربية ا يامعة اانبار ا بوداد  . رير منعورة مايبتير
( ا القاهرة ا  الم المتب للتبا ة 4الصحة النفبية والعلج النفبل ا ت ): ( 2005) د عبدالسالم،حامزهران

 والنعرو التوزيو . 
هواير المبتقبل  ند العباب ا درابة ميدانية  لم تلب يامعة دمعق ا ربالة :( 2002)، سها عبدهللا زٌدان

 ق.ابورياا ملية التربية ا يامعة دمع رير منعورة مايبتير
رير منعورة  قلق المبتقبل و لقتغ ببمتل التفاىل والتعاىم اربالةدمتورال:(2005)شرٌفهاهد، سعود

 .بوريااملية التربية ا يامعةدمعق 
التردد النفبل و لقتغ ببمات العخصية القيادية لل بل مرة القدم ا ميلة درابات  :( 2003)حٌدر كرٌم ا  سعٌد

 ( .143-133(ا)25يامعة البصرةاالميلد )قاوبحوث التربية الريا يةاالعرا
 اليامعيين  للتبا ة . مفاهيم  ل بيمولوييةالتنا ر الريا لااإلبمندريةادار:(2001)عبدالعزٌزمحمدسالمة ، 
دا  أثرل  ل ألمبتوى التفمير الخرا ل و التردد النفبل و قاً :( 2015)عبدالحسٌن ، ماجد ، حٌدر،  سلمان

ا ميلة  لوم التربية الريا ية ا يامعة  ليمنابتخ لدىتلبة ملية التربية الريا يةم ارات حصان القفز  ل ا
 (.220-251( ا ص )1( ا العدد )8القادبية ا العراق ا الميلد )

قيار الترددالنفبل لدى ال بل مرة القدم ا ميلة ميبان للدرابات ااماديمية ا  :( 2010)حمٌد  لفتةا سلمان
 (. 85 -24( ا ص )12( ا العدد )3الميلد ) يامعة البصرة ا العراق ا

 مقيار قلق المبتقبل ا القاهرة ا ممتبة الن  ة المصرية . :( 2005)محمود  شقٌر ، زٌه 
مختلفة ا قلق المبتقبل و لقتغ بال ووت النفبية لدى عرابح م نية  :( 2006)، األهور ، محمد  سمٌرة،  شهد

 ( . 830-221( اص )2( ا اليز  )35( االعدد )2) ميلة ملية التربية تنتا ا مصرا الميلد
المعتقدات الخرا ية لدى المراهقين و لقت ا بقلق المبتقبل والدا عية لإلنياز ا  :( 2003)محمد  إٌمان،  صبري

 ( .33 -53( ا  ص )38( ا العدد )13الميلة المصرية للدرابات النفبية ا القاهرة ا مصر ا الميلد )
 . ا بوداد ا العراق ا دارالحممةللتبا ةوالنعر (2) لم النفر الريا ل ات  :(2000)، كامل، طه هزار، الطال 
التمابخ االيتما ل والحرمل و لقتغ بالتردد النفبل لدى ال بل مرة اليد ا  :( 2003)موسى  ضرام،  عباس

 ( .130-123)( ا ص 28يامعة البصرة ا العراق ا الميلد )ميلة درابات وبحوث التربية الريا ية ا 

الترددالنفبل لدى ال بل اليمنابتيخ  ند أدا م ارةالقفزةاامامية  لم حصان القفز :(2003)أحمداالزهرةعبد
 .(88-65( ا ص )5(ا العدد)2اميلةملية التربية الريا ية ا يامعةبابل ا العراق االميلد )

ا رير منعورة  ريا لا ربالةمايبتيربنا مقيار للترددالنفبل  ل المياالل :(1333) ، فراس حسن عبدالحسٌن
 العراقاملية التربية الريا ية و لوم الريا ة ا يامعةالبصرة .

من العباب قلق المبتقبل و لقتغ بمعنم الحياة وال ووت النفبية لدى  ينة  :( 2010)، أشرف محمد  عبدالحلٌم
 ( .368-335امصرا المىتمر البنوي الخامر  عر ا يامعة  ين عمر ا القاهرةا )

 دار الفمر العربل.القاهرة ا القلق وإدارة ال ووت النفبية ا  :( 2001)السٌد  فاروقا عثمان
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قلق المبتقبل و لقتغ ببعل المتويرات الثقا ية ا بحوث المىتمر البنوي  :( 2004)محً الدٌن  محمودا عشري
 ( .128-133ص ) ( ا 1ميلد )الديبمبر ا  22-25ا من ا القاهرة ا مصر الحادي  عر ا يامعة  ين عمر 

وينوب التصلب والر ل الوالدي لدى عباب يامعتل الزقازيق :( 2000)عطٌة ، أشرف ، عبداللطٌف ، عصام 

 (.102-82(اينايراص)25(االعدد )10االميلد )الوادي اميلة درابات نفبيةاالقاهرة
رير  ا بقلق المبتقبل ا ربالة دمتورالالتوا ق  ل البيبة اليامعية و لقت  :( 2001)، بشرى أحمد  العكاٌشً
 االعراق ا ملية التربية ا اليامعة المبتنصرية ا بوداد . منعورة
 ا دار المعار  .ا القاهرة  لم نفر المدرب والتدريب الريا ل  :( 1332)محمد حسن ا عالوي
 لمتاب للنعر .( ا القاهرة ا مرمز ا6مدخل  ل  لم النفر الريا ل ا ت ):( 2002)حسن  محمدا عالوي

 .  لم نفر الريا ةوالمماربةالبدنية االقاهرة ا متبعةالمدنل:(2012)حسنمحمدا عالوي

دا و المقارنة االيتما ية و لقتغ بالتردد النفبل لل بل أندية البصرة المتقدمين  :( 2016)أحمد حٌدر، عوفً
 . (81 - 53( ا )48بمرة القدم ا ميلة درابات وبحوث التربية ا الميلد )

الريا يين  ا لية برنام  إرعادي انتقابل لخفل قلق المبتقبل لدى  ينة من  :( 2013)بن سعٌد  حاتما الغامدي

 ا يامعة تيبة  .رير منعورة بمراحل التعليم العام االبعوديةا ربالة مايبتير 

واالمتباب لدى تلب  أبعاد حل المعملت االيتما ية المنببة بمل من القلق: ( 2011)الغرٌ  ، أسامة محمد 
 (.252-215( ا ص )10( ا العدد )2ملية التربية اابابية ا ميلة درابات  ربية  ل  لم النفر االميلد )

 .االقاهرة ادارالفمرالعربل "التتبيقات-المفاهيم" مبادئ  لم النفر الريا ل:(2003)أمٌنأحمدا  فوزي

بقلق المبتقبل لدى العاملين بصورة مىقتة من اليالية  بمات العخصية و لقت ا :( 2008)حمٌد  صالحا كرمٌان
 ا ااماديمية العربية المفتوحة  ل الدنمارخ . ة رير منعورة العراقية  ل ابتراليا ا ربالة دمتورا

بمات العخصية الخمر المبرى وأباليب مواي ة المعقة ممنببات بأ رال  :( 2012)محمود  هبةا  محمد
 ا يامعة حلوان  .رير منعورة ب اليامعة االقاهرةا ربالة دمتورال االمتباب والقلق لدى تل

البلوخ التوميدي ممتوير وبيت  ل  لقة ال ووت النفبية بمل من االمتباب  :( 2006)جاد  عبدهللاا  محمود
والعدوان امصرا مىتمر التعليم النو ل ودورل  ل التنمية البعرية  ل  صر العولمة ا يامعة المنصورةا ص 

(332 -463. ) 
 .دار الن  ة العربية القاهرة ا القلق و لقتغ بالعخصية  ل مرحلة المراهقة ا  :( 2005)كمال إبراهٌم ا مرسـً

قلق المبتقبل و لقتغ بتويغ التلبة نحو : ( 2018)، هبٌل ، مهصوري ، عبدهللا ، لوهاس  بوحاجمزٌان ، 
 ( .202- 182( نو مبر ا ص )3بية ا برلين ا العدد )العن  ا الميلة الدولية للدرابات التربوية والنف

قلق المبتقبل لدى التالب المعلم و لقتغ ببعل المتويرات ا ميلة درابات  :(2012)بن علً  محمدا  مساوي
 ( .306-223( أبريل ا  ص )25تربوية ونفبية ا يامعة الزقازيق ا مصرا العدد )

المرتبتة بقلق المبتقبل لدى  ينة من المراهقين ا ربالة  بعل المتويرات :( 2006)مهٌر  سهاءمسعود ، 
 يامعة تنتا  .ملية التربية ا امصر. رير منعورة دمتورال 
قلق المبتقبل و لقتغ بمل من  ا لية الكات ومبتوى التموح لدى تلب  :( 2003)بن محمد  غال ا المشٌخً

 معة أم القرى ا ممة الممرمة .ا يا رير منعورة يامعة التاب  االبعوديةا ربالة دمتورال
أثر مل من العلج المعر ل والعلج النفبل الدينل  ل تخفي  قلق المبتقبل :( 1336)عبدالتوا   محمدمعوض ، 

 ا يامعة المنيا ا مصر . رير منعورة لدى تلبة اليامعة ا ربالة دمتورال
وا ق الدرابل لدى تلب اليامعة ا قلق المبتقبل و لقتغ ببعل مظاهر الت :( 2006)محمد محمودا مهدوه

 (.221-213( ا ص )16( ا العدد )53اليمعية المصرية للدرابات النفبية ا القاهرة ا مصر ا الميلد )
أباليب مواي ة  ووت أحداث الحياة و لقت ا ببعل اال ترابات : ( 1332) ، عبدهللا ، هشام ماٌسةالهٌال ، 

المىتمر الدولل الرابو لمرمز اإلرعاد النفبل ا يامعة  ين  القاهرة.ا االنفعالية لدى تلب وتالبات اليامعة
 / ديبمبر . 4-2عمر ا 

 

 ثانياً : المرايو االينبية :



 عبذا للطيف فرج الخجخاج

  (0202يونيو مجلة تطبيقات علوم الرياضة )                                                                                                     297

Abd-Elmegid, A., Omira, M., & Badr, N.(4226):Forming an athletic future anxiety 

measurement.Faculty of education Journal, Banha University.Vol. (18), No.(74), p.178-

219. 
Abou Bakr, H., M.(2016):The relative contribution of psychological skills to anticipate 

the athletic future anxiety level of some individualized and collective Games 

Players.Journal of applied sport science, faculty of physical education for men, 

Alexandria University.Vol. (6), No.(2), p.70-91. 
Belzer, K., Dzurilla, Z., & Maydeu, O.(2002): Social problem solving and triat 

anxiety as predictors of worry in a college student population. Personality and 

Individual Differences,33(4),573-585. 

Brannon L. & Feist J.,(2004):Health Psychology: An Introduction to Behavior and 

Health (5
th
 ed). Australia Thomson: Wadsworth. 

Burke, J. D; Loeber R; Lahey, B. B. & Rathouz, P. J., (2005): Developmental 

transitions a mong affective and behavioral disorders in adolescent boys; Journal of 

child psychology and psychiatry. Vol.(46), (11). P. 1200-1210. 

Gardner, F., & Moore, Z.(2006):Clinical sport psychology. Champaign, IL: Human 

Kinetics. 

Makker, G., Singh, A., & Pramanik, T.(2012): Relationship of Mental Skills and 

Anxiety between Successful and Unsuccessful team of men Cricket at Delhi 

Intercollegiate level.International Journal of Scientific and Research Publications.Vol. 

(2), No.(8). 
Martens, R., Vealey, R., & Burton, D.(1990): Competitive anxiety in sport. 

Champaign Illinois: Human kinetics. 

Mary, M., & Gary, C.(2009):Social problem soving, anxiety and depression in adult 

male prisoners. Legal and Criminological Psychology, 14(1), p. 101-107. 
Moran, A. P.(2012): Sport and Exercise Psychology A critical introduction.Hove, East 

Sussex: Routledge. 

Shilpi, J., Singh, P., & Kumar, P.(2012): Interactive effect of mental skills training 

and anxiety on Indian athlete's performance. International Journal of Physical 

Education, Sports and Health.Vol. (1), No.(4), p. 60-63. 

Zaleski, Z., & Swieticha, R.(1997): Infuence strategies used by military and civil 

supervisor: Empirical research. Polish psychology Bulletin. Vol. (28), No.(4). p. 325-332.  

Zaleski, Zbegniew.(1996):Future anxiety concept, measurement and preliminary 

research.Journal of personality and individual difference.Elsevier science.Vol. (21), 
No.(2(, p. 163-174. 

 

 

 

 



 عبذا للطيف فرج الخجخاج

  (0202يونيو مجلة تطبيقات علوم الرياضة )                                                                                                     298

 ملخص البحث

قلق المبتقبل الريا ل و لقتغ بالترددالنفبل لبعل ال بل االعاب اليما ية                   ))
 ((بمدينة درنة  م ليبيا

 (ليبيا   مميدانية  لم  ينة من ال بل االعاب اليما ية بمدينة درنة درابة  )

هد  البحث الحالل إلم التعر   لم العلقة االرتباتية بين قلق المبتقبل الريا ل والترددالنفبل و            
بالنوادي الريا ية وكلخ لدى  ينة  عوابية من بعل ال بل االعاب اليما ية )القدم ا اليد ا التابرة ا البلة( ا 

قوام ا   لم  ينةا 2018/2013ليبيا ا للموبم الريا ل  فى)اا ريقل ا دارنر ا العلل( العاملة بمدينة درنة 
( ال باًا وتم ابتخدام المن   الوصفل المبحم االرتباتل و ومن ثم تبق مقيار قلق المبتقبل الريا ل 86)

وأي اً بتبنل مقيار التردد النفبل  ل ا (  بارة 42ا الممون من ) (2008 بدالعزيز  بدالمييد وآخرون  :)إ داد 
(  بارة اوبعد حباب المعاملت 51( والكي يتمون من )1333  رار  بدالحبين :الميال الريا ل )إ داد 

ويود  لقة :العلمية للمقيابين وتقنين ما  لم بيبة أ راد  ينة البحث اوتم التوصل إلم بعل النتاب  وأهم ا
تبات تردية مويبة بين قلق المبتقبل الريا ل والتردد النفبل لدى  ينة البحث ا ومانت أهم التوصيات تتمثل ار

 توا ر أخصابل نفبل ريا ل ملزماً لفرق االعاب اليما ية . ل  رورة 
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Abstract 

"Sports Future Anxiety and Its Relation ship to Psychological 

Frequency with a Sample of Team Games Players for Darna city in 

Libya" 

(A Field Study on a Sample of Team Games Players in Darna city in Libya) 

Abdallatif Farg khagkhag Researcher, 

The current study aimed to recognize the correlation relation between Psychological 

Frequency with a- random Sample of Team Games Players (Football, Handball, 

Volleyball, Basketball), the sports clubs (Alafriqy Darnes, Ashalal) working in Darna, 

Libya, in the sports season 2018/2019, they were On Sample (86) players. 

The correlated descriptive survey method was utilized, the sports future anxiety scale 

was applied (by Abdelaziz Abdelmajeid et. al., 2008). It consisted of from (42) 

statements, by adapting psychological Frequency scale in the sports field (by: Ferras 

Abdelhussien, 1999), It consisted of from (51) statements. 

After scientific transactions calculate ion (validity- stability) for both of the two scales, 

and rationing them on the research sample individual’s environment. The most 

important conclusions was: A positive correlation relationship between sports future 

anxiety and psychological Frequency with the research sample. 

The most important recommendation was: The necessarily to have sports psychologist 

with the team games teams.   

 


