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 ممخص البحث

أن عالقة العزو ببعض الظواىر النفسية األخرى وعمى حد عمم الباحث لم تدرس عمى         
نطاق واسع وخاصة المتغيرات النفسية األكثر ارتباطًا باألداء الرياضي ومنيا القمق ومفيوم الذات 
ىنا جاءت مشكمة البحث لموقوف عمى حقيقة العالقة بين كل من العزو في المجال الرياضي 

من القمق ومفيوم الذات كونيا من أىم المتغيرات النفسية المؤثرة في األداء الرياضي  وكل
والتعرف عمى نوع العزو لدى العبي منتخبات جامعة الموصل في األلعاب الجماعية والتعرف 
عمى مستوى الميارات النفسية لدى العبي منتخبات جامعة الموصل في األلعاب الجماعية 

عالقة أنواع العزو في الرياضة وبعض الميارات النفسية لدى العبي وكذلك التعرف عمى 
منتخبات جامعة الموصل في األلعاب الجماعية وأفترض الباحث بأنو ال توجد عالقة بين العزو 
في الرياضة وبعض الميارات النفسية لدى العبي منتخبات جامعة الموصل في األلعاب 

 ة طائرة ، كرة اليد ( . الجماعية    ) كرة قدم ، كرة سمة ، كر 

استخدم الباحث المنيج الوصفي بطريقة المسح لمالئمتو وطبيعة المشكمة لذلك تم          
( العبًا يمثمون نسبة 04اختيار العينة بطريقة الحصر الشامل لتحقق ىدف البحث وكان عددىم )

جود فروق معنوية %( من مجتمع البحث وبعد تطبيق المقياس عمى العينة الحظو الباحث و 40)
بين مجالي العزو الداخمي والعزو الخارجي ولصالح العزو الداخمي لدى العبي منتخبات جامعة 
الموصل في األلعاب الجماعية وكذلك وجود عالقة ارتباط سالبا معنوية بين العزو الداخمي 

 والعزو الخارجي لدى العبي منتخبات جامعة الموصل في األلعاب الجماعية . 

الباحث عمى االىتمام باإلعداد النفسي لالعبين خالل فترتي اإلعداد العام واإلعداد  وأوصى
الخاص جنبًا إلى جنب مع اإلعداد البدني والمياري والخططي ، وتعزيز األسباب التي جعمت 

 الالعبين يتجيون نحو العزو الداخمي ألسباب الفوز والخسارة وابتعادىم عن العزو الخارجي . 
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The relationship of ascription with some other psychological 

phenomena , According to the researcher's knowledge have not yet 

been studied comprehensively especially the psychological  changes 

which have a direct connection with physical performance like anxiety 

and selfishness. Here comes the research problems which stop at the 

relationship between ascription in the physical domain and both 

anxiety and selfishness being one of the most important psychological 

changes that may affect the physical performance and identifying the 

type of ascription in team players of Mosul University in group games. 

The identification of levels within psychological skills in team playes of 

Mosul University in group games. The relationship of ascription types is 

also identified in sport and some of the psychological skills in team 

player in Mosul University in group matches . the researcher supposes 

that there is no relationship between ascription in sport and some 



psychological skills of team players in Mousl University in group games 

(football, basketball, volleyball and handball ) .  

The researcher uses the descriptive method through scansion to cope 

with the  

Nature of the problem. Therefore, the specimen is chosen by the 

comprehensive detection to fulfill the goal of the research. The number of 

the players are 40 representing 74% of the whole research. When 

measuring the specimen, the researcher notices meaningful differences in 

inner and outer ascription , for the favour of the inner ascription in team 

players of Mosul University in group games . There is also a meaningful 

negative relationship between inner and outer ascription in team players 

of Mousl University in group games .  

The researcher recommends of preparing the players psychologically 

during the common  

and private preparation of the players hand in hand with the physical, 

skilful and plan preparations . The reason behind supporting the inner 

ascription is to winning and losing and keeping away from the outer 

ascription .  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصــل األول

 بالبحــــث. التعـــريــف 1

 المقدمة وأىمية البحث  1. 1

تشيد السنوات الحديثة تزايد اىتمام الدراسة العممية لمسموك اإلنساني الرياضي وذلك بيدف        
داء األقصى وتنمية الشخصية لممارسة الرياضة وىو ما يعرف بمجال عمم النفس تحقيق األ

باعتباره كائنا حيا يسعى لمتكيف مع البيئة  الرياضي ولما كان عمم النفس يتناول بدراسة اإلنسان
فانو من الثابت أن السموك الظاىري يعكس الصفات الشخصية التي تمثل السموك اإلنساني فقد 
ا ذاىتم عمماء النفس والتربية بدراسة ذلك السموك دراسة عممية من اجل فيم أفضل خصائص ى

( نحن عندما نتعامل مع 0444م ير ) عالالسموك وتوجييو لغير اإلنسان ورفاىية المجتمع إذ يش
اآلخرين تكون مجرد حب االستطالع وأحيانا أخرى لتعريف كيفية التعامل معيم في سياق الحياة 

داء الشخصية بما يجعميا إذ تعتمد ىذه المعرفة في غالبية األحيان عمى المالحظة الذاتية واأل
 والموضوعية وربما التحيز .  االتساقتتسم بعدم 

كل فرد يسعى خالل حياتو اليومية إلى التنبوء وفيم أسباب األحداث اليومية لكي يكتب لو أن 
باعتقاد الفرد في أي العوامل ىي  ألسببيزو عاالستقرار والتطوير والتخطيط لممستقبل ، ويرتبط ال

مية التي تقف خمف نجاحو أو فشمو في الميام المختمفة ويعتقد البعض أن العوامل الداخ المسئولة
ي السبب لموصول ىالمتعمقة بالفرد كالقدرة والجيد في التحصيل واالنجاز في مختمف الميادين 



العوامل الخارجية المتعمقة بالظروف الخارجية من خر أن إلى األداء السميم بينما يعتقد البعض األ
لة زو أو محاو عحظ كثرة حدوث عمميات اليالحظ وصدفة ومساعدة اآلخرين وصعوبة الميمة و 

اقف أو السموك إلى أسباب محددة ويحدث ذلك بكثرة لدى الرياضيين أو و إرجاع األحداث أو الم
وغيرىم ممن يساىم في النشاط الرياضي خاصة عقب المنافسات الرياضية  اإلداريونالمدربين أو 

 مدركة لنتائج السموك .  تأو عقب االنتصارات أو اليزائم لمفرق الرياضية وىي تعميال

في مجاالت  وب زو تأثير الدوافع في خبرات النجاح والفشل وشرح السموك والتنبؤعوضع  الوي   
د السواء حزو وثم كيف يعمل األفراد أسباب نجاحيم وفشميم عمى عاالنجاز أو توضع نظرية ال

وكيف يؤثر تعميميم في دوافعيم لالنجاز فيما بعد ، وىذه العوامل السببية إذا ما اتسمت بالثبات 
في االحتمالية الذاتية لمنجاح في مواقف  اقف متكررة من النجاح والفشل فإنيا تؤثرو نسبي في مال

) غسان  أيضا في انفعاالت الفرد والتي تؤثر بدورىا في سموك االنجاز المستقبمي متشابيا وتؤثر
 (801، 0444وباىي ، 

موجودة عند جميع  زو سمةعوتؤكد نتائج الدراسات التي أجريت في المجال الرياضي أن ال
 الرياضيين الذين يتسمون بالتحكم الداخمي أفضل من الرياضيين الذين يتسمون بالتحكم الخارجي 

 –اجتماعيا  –زو الرياضي كمتغيرا نفسيا عمن ىنا تأتي أىمية البحث الحالي كونو يدرس الو     
كثر ارتباطا وىي وبين بعض المتغيرات النفسية األ ووذلك لمتعرف عمى طبيعة العالقة بين

 متغيرين القمق ومفيوم الذات .   

 مشكمة البحث  2. 1

تبدو مشكمة البحث في كثير من التساؤالت التي قد يبدييا الالعبون في أسباب فشميم أو        
مية جسنجاحيم في مباراة ما فيعزون ىذا الفشل أو النجاح إلى أسباب كثيرة تعود إلى قدراتيم ال

العزو في  أنتؤكد نتائج الدراسات في المجال الرياضي و أو المعرفية أو إلى أسباب أخرى 
مختمف فيما بينيم  ألسببيالمجال الرياضي سمة موجودة عند جميع الرياضيين رغم أن التعميل 

ا ما يفسره البعض بأنو يعود ذكل العب أسموب معين مغاير عن الالعبين اآلخرين وىلأي أن 
 أن يزة لمفرد ، وبالرغم من الدراسات العديدة في مجال العزو إلىحصائص الشخصية المإلى خ

عالقة العزو ببعض الظواىر النفسية األخرى وعمى حد عمم الباحث لم تدرس عمى نطاق واسع 



ة المتغيرات النفسية األكثر ارتباطًا باألداء الرياضي ومنيا القمق ومفيوم الذات ىنا جاءت صاخو 
لبحث لموقوف عمى حقيقة العالقة بين كل من العزو في المجال الرياضي  وكل من مشكمة ا

 . القمق ومفيوم الذات كونيا من أىم المتغيرات النفسية المؤثرة في األداء الرياضي 

 أىداف البحث   3. 1

التعرف عمى نوع العزو لدى العبي منتخبات جامعة الموصل في األلعاب الجماعية  -8. 3. 8
 . 

التعرف عمى مستوى الميارات النفسية لدى العبي منتخبات جامعة الموصل في  -0. 3 .8
 األلعاب الجماعية  . 

التعرف عمى عالقة أنواع العزو في الرياضة وبعض الميارات النفسية لدى العبي  -3. 3. 8
 منتخبات جامعة الموصل .

 فرضية البحث  -4. 1

عض الميارات النفسية لدى العبي منتخبات جامعة ال توجد عالقة بين العزو في الرياضة وب
 الموصل في األلعاب الجماعية ) كرة سمة ، كرة طائرة ، كرة يد ، كرة قدم ( . 

 

 

 مجاالت البحث  -5. 1

 المجال البشري :  -1. 5. 1

 العبي منتخبات جامعة الموصل في األلعاب الجماعية .             

 المجال المكاني :  -2. 5. 1

 الصاالت المغمقة والمالعب الرياضية في جامعة الموصل .              

 المجال الزماني :  -3. 5. 1



لغاية            0484شباط  4أجري البحث لجميع مراحمو ) بناء وتطبيق ( لمفترة الواقعة من
 م0484 -م  0442لمموسم الرياضي   0484نيسان  34

 الفصل الثالث

جراءاتو الميدانية. منيج البحث 3  وا 

  منيج البحث 8. 3

لكل منيج وظيفة وخصائص معينة يستخدميا الباحث بما يتالئم مع أىداف البحث        
والمنيج أي كان نوعو ، استخدم الباحث المنيج الوصفي بطريقة المسح لمالئمتو وطبيعة البحث 

أي تصف ما ىو كائن أو ما ىو  ، إذ أن )) الدراسة الوصفية تحدد أو تقرر الشيء كما ىو عميو
 ( 18،  8223حادث(( ) قندلجي ، 

  مجتمع البحث وعينتو 0. 3

لغرض تحقيق أىداف أي بحث يتوجب التعرف عمى المجتمع األصمي بخصائصو ألن        
استخدام أي وسيمة يعد حالة غير كاممة ما لم يتم وصف مجتمع الدراسة بشكل دقيق واشتمل 

عبي منتخبات جامعة الموصل في األلعاب الجماعية                           مجتمع البحث عمى ال
والبالغ  0484 – 0442) كرة قدم ، كرة السمة ، كرة الطائرة ، كرة اليد ( لمموسم الرياضي 

( العبًا أما عينة البحث فقد أختيرت بالطريقة العمدية والتي أعني أن يختار الباحث 80عددىم )
حسب ما يراه مناسبًا لتحقيق ىدف معين ، لذلك تم اختيار العينة بطريقة الحصر أفراد عينتو 

 ( 34،  0448الشامل لتحقيق ىدف البحث .  ) طشطوش ، 

%( من مجتمع البحث والجدول واحد يبين تفاصيل 40( العبًا يمثمون نسبة )  04وعددىم ) 
 المجتمع وعينة البحث 

 

 

 



 ( 1جدول ) 

 ينتويبين مجتمع البحث وع

 الـالعـبـيـــــن المعبة 

 عينة الثبات  العينة األستطالعية  العينة األساسية لمبحث  المجتمع 

 2 2 14 18 كرة القدم 

 2 1 7 11 كرة السمة 

 2 1 9 12 كرة الطائرة 

 2 2 11 14 كرة اليد 

 8 6 41  54 المجموع 

 

  أدوات البحث 3. 3

تعد أدوات البحث التي يستخدميا الباحث عنصرًا أساسيًا لحل مشكمة بحثو وىي الوسيمة        
 (083،  8218أو الطريقة التي يستطيع بيا الباحث حل مشكمة ما . ) جالل ، 

  -لذا أعتمد الباحث عمى األدوات اآلتية :

 المصادر والمراجع العربية واألجنبية .  .8
 استمارة استبيان .  .0

 ارة تفريغ المعمومات . استم .3

 مقياس العزو في الرياضة .  .0

 مقياس الميارات النفسية .  .8

 االنترنت .  .6

 ( .  spssالحاسب اآللي ومن نظام )  .4
 مقياس العزو في الرياضة  0. 3



لغرض تحقيق أىداف البحث استخدم الباحث مقياس العزو في الرياضة المعد من قبل        
( فقرة تتوزع عمى أربع مجاالت لمعزو           30( المتكون من ) 8221محمد حسن عالوي ) 

) عزو الفوز ، عزو اليزيمة ، عزو األداء الجيد ، عزو األداء السيئ ( وكل مجال من ىذه 
( فقرات ويقوم الالعب الرياضي باإلجابة عمى فقرات المقياس  1ربعة ممثمة ب  ) المجاالت األ

 عن طريق اختيار اإلجابة التي تنطبق عمى حالتو إما اإلجابة ) أ ( أواإلجابة ) ب ( . 

  مقياس الميارات النفسية 8. 3

حسن عالوي         استخدم الباحث اختبار الميارات النفسية اقتباس وتعديل الدكتور محمد       
( عبارة ولو ستة أبعاد ولكل بعد من ىذه األبعاد الستة  00( ويتضمن االختبار )  8221) 

( عبارات ويقوم الالعب الرياضي باإلجابة عمى العبارات ) سداسية البدائل ( ) تنطبق  0تمثمو ) 
درجة قميمة جدًا ، ال عمي بدرجة كبيرة جدًا ، بدرجة كبيرة ، بدرجة متوسطة ، بدرجة قميمة ، ب

 تنطبق عمي تمامًا ( . 

   صدق المقياسين 6. 3

لغرض التأكد من أن أداة القياس صالحة لقياس ما وضعت من أجمو ثم عرض فقرات       
 المقياسين عمى مجموعة من الخبراء *

نطبق لغرض التقييم بالحذف أو اإلضافة أو التعديل وجاءت النتائج عمى أن المقياسين صادقة وت
% ( لمقياس الميارات النفسية 14% ( لمقياس العزو ) 844عمى البيئة العراقية وبنسبة اتفاق ) 

 . 

  التجربة االستطالعية لممقياسين 4. 3

( العب من  0( العبين بمعدل )  6تم إجراء التجربة االستطالعية عمى عينة قواميا )        
ة والطائرة والذي تم استبعادىم من الدراسة اختيرو فريق القدم واليد والعب واحد من فريق السم

 بصورة عشوائية وكان الغرض من إجراء التجربة . 

 لمتأكد من وضوح تعميمات المقياسين .  .8
 التعرف عمى مالئمة فقرات المقياسين لمغرض المعد ألجمو .  .0



 اإلجابة عمى األسئمة واالستفسارات أن وجدت .  .3

 وجدت .  لتشخيص السمبيات والمعوقات إن .0

-------------------------------------------------------- 

  *قائوة الخبراء . 

 أ . د . ناظن شاكر الوتار ، علن النفس الرياضي ، كلية التربية الرياضية .  .1

 أ . م . د . هعيوف رنوى حنتوش ، علن النفس الرياضي ، كلية التربية األساسية .  .2

 أ . م . د . سعذ فاضل عبذ القادر ، اختبارات وقياسات ، كلية التربية األساسية .  .3

 أ . م . د . نبراس يونس هحوذ ، علن النفس الرياضي ، كلية التربية للبنات .  .4

 .  م . د . ثامر محمود ذنون ، علم النفس الرياضي ، كلية التربية األساسية .5      

 (  82،  0441عمى المقياس . ) سممان ، تقدير وقت زمن اإلجابة  -5

  ثبات المقياسين 1. 3

يعد الثبات من الشروط الميمة لألداء الجيد ويعني االتساق في النتائج ويتميز باالستقرار )       
Marshall , 1972 , 104  ) 

(  1ولغرض إيجاد معامل الثبات قام الباحث باستخدام إعادة االختبار عمى عينو مكونة من ) 
( العبين من  0العبين مثموا ألعاب ) كرة القدم ، كرة السمة ، كرة الطائرة ، كرة اليد ( وبمعدل ) 

 كل لعبة وأعيد عمييم تطبيق المقياسين بعد مرور سبعة أيام من موعد التطبيق األول وباستخدام

(  4،  18 ( المحتسبة لمقياس العزو  ) Rمعامل االرتباط البسيط ) بيرسون ( ظيرت قيمة ) 
 ( وىذه النتيجة تدل عمى ثبات المقياسين . 4،  18ولمقياس الميارات النفسية ) 

  تجربة البحث الرئيسية 2. 3

بعد إكتمال كافة إجراءات الصدق والثبات لممقياسين أصبحا المقياسين جاىزين لمتوزيع        
جامعات العراقية وبمغ عدد عمى الالعبين خالل فترة التحضيرات لبطولة المنطقة الشمالية لم

( العبًا اإلجابة بعد  04الالعبين لأللعاب ) كرة القدم ، كرة السمة ، كرة الطائرة ، كرة اليد ( ) 
أن قام الباحث بتوضيح أىداف البحث وطبيعة واإلجابة عميو بدقة وصدق بما يتناسب وحالة كل 

 أخطاء . العب دون ترك أي فقرة وبذلك تمت اإلجابة من الجميع دون 



  الوسائل اإلحصائية 84. 3

  -تم استخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية :     

 الوسط الحسابي .  .8
 اإلنحراف المعياري .  .0

 ( .  Rمعامل االرتباط البسيط ) بيرسون ( )  .3

 ( .  004 – 048،  8222( ) التكريتي والعبيدي ،  Fتحميل التباين )  .0

 ( .  spssالحقبة اإلحصائية ومن نظام )  .8
 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا. 0

 .  عرض نتائج أنواع العزو في األلعاب الجماعية وتحميميا ومناقشتيا 8. 0    

بعد تطبيق أداتي البحث ) المقياسين ( عمى عينة البحث سيتم عرض النتائج وتحميميا        
 عمى وفق االىداف التي وضعيا الباحث. 

 ( 0جدول ) 

يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري بانواع العزو ) داخمي ، خارجي ( لدى العبي 
 منتخبات جامعة الموصل في االلعاب الجماعية .

 قيمة )ت( المحتسبة العزو الخارجي العزو الداخمي المعاليم

 3,  83 11,  86 21,  14 س

  1,  81 2, 17 +  ع

 ( .  32% ودرجة حرية ) 28( عند مستوى ثقة  0، 43قيمة ) ت ( الجدولية )  

( وبانحراف معياري 04، 80( بمغ الوسط الحسابي في مجال العزو الداخمي )  0من الجدول ) 
( وبانحراف معياري 88، 16( فيما بمغ الوسط الحسابي في مجال العزو الخارجي ) 0، 84) 



الختبار الثاني عن وجود فروق ذات داللة معنوية بين مجالي العزو ( إذ أسفرت نتائج ا8، 18)
( وىي أكبر من قيمة  3، 13الداخمي والعزو الخارجي ، فقد بمغت قيمة ) ت ( المحتسبة ) 

( وىذا يشير إلى أن العزو لدى العبي منتخبات جامعة الموصل نحو  0، 43)ت( الجدولية ) 
 جي والفروقات معنوية واضحة . العزو الداخمي أكثر من العزو الخار 

ويعزو الباحث ذلك إلى أن ىناك اتجاىًا لدى عدد كبير من الالعبين أو الفرق الرياضية في 
مختمف األنشطة الرياضية عزو نجاحيم إلى العوامل الشخصية الذاتية في حين يعزون الفشل 

 ( 318،  0440إلى العوامل الخارجية أو العوامل البيئية . ) عالوي ، 

( ويؤيد ذلك عدد من  Attributional biasويرى الباحث أن ذلك يعود إلى تحيز العزو )  
الباحثين في عمم النفس الرياضي إلى أن أغمب الالعبين يعزون حالتيم في المنافسات الرياضية 
يرجعو إلى العوامل الداخمية  و ) العوامل الثابتة ( ويعزون فشميم إلى العوامل الخارجية ) 

 (  .  nideffer , 1995 , 132عوامل غير الثابتة ( التي ال يستطيعون التحكم فييا . ) ال

 

 

 

 

 

 

 .  عرض نتائج بعض الميارات النفسية في األلعاب الجماعية وتحميميا ومناقشتيا 0. 0

 ( 3جدول ) 

 يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمميارات النفسية

 الموصل في األلعاب الجماعيةلدى العبي منتخبات جامعة 



القدرة عمى  المعاليم 
 التصور 

القدرة عمى 
 االسترخاء 

القدرة عمى تركيز 
 االنتباه

دافعية االنجاز  الثقة بالنفس 
 الرياضي 

القدرة عمى 
 مواجية القمق

 13, 85 19, 91 18, 85 13, 95 17, 45 18, 75 س   

 2, 27 2, 43 3, 12 2, 19 2, 18 1, 86 +  ع  

 800درجة والدرجة الكمية لممقياسين =  00* الدرجة الكمية لكل ميارة نفسية = 

 ( 0جدول ) 

 يبين تحميل التباين بين الميارات النفسية لدى العبي منتخبات جامعة الموصل في األلعاب الجماعية

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات 

متوسط  درجة الحرية 
 المربعات

) ف ( 
 المحسوبة

ف 
 الداللة  الجدول 

  27, 94 5 55, 91 بين المجموعات 

18 ,2 

 

53 ,2 

غير 
 معنوية

 3, 26 35 31, 27 داخل المجموعات

 31, 21 41 87, 18 المجموع 

 ( 38 – 8%( ودرجة الحرية ) 8( أمام نسبة خطأ ) 0، 83* قيمة ) ف ( الجدولية ) 

( وبانحراف معياري 81، 48( بمغ الوسط الحسابي لمجال القدرة عمى التصور )  3من جدول ) 
( وبانحراف 84، 08( بينما بمغ الوسط الحسابي في مجال القدرة عمى االسترخاء ) 8، 16) 

، 28( وبمغ الوسط الحسابي لمجال القدرة عمى تركيز االنتباه           )  0، 81معياري ) 
، 18( وبمغ الوسط الحسابي لمجال الثقة بالنفس            )  0، 42راف معياري ) ( وبانح83
، 24( وبمغ الوسط الحسابي لمجال دافعية االنجاز الرياضي )  3، 80( وبانحراف معياري ) 81
، 18( وبمغ الوسط الحسابي لمجال القدرة عمى مواجية القمق ) 0، 03( وبانحراف معياري ) 82
( ويالحظ من خالل النظرة العامة أن الالعبين قد تمتعوا  0، 04ف معياري ) ( وبانحرا 83



بمستوى عالي ببعض الميارات وىي دافعية االنجاز الرياضي والثقة بالنفس والقدرة عمى التصور 
والقدرة عمى االسترخاء في حين تراجعت مستوياتيم في القدرة عمى تركيز االنتباه والقدرة عمى 

ولغرض التعرف عمى مدى ىذه الفروق وداللتيا ذىب الباحث إلى تحميل التباين مواجية القمق 
( وىي أقل  0، 81( أن قيمة ) ف ( المحسوبة )  0بين ىذه المجال وتبين من خالل الجدول ) 

( وبذلك تأكد الباحث بأن الفرق بين الميارات النفسية عند  0، 83من قيمة ) ف ( الجدولية ) 
شوائية ليست ذات داللة إحصائية ويعزو الباحث ذلك إلى أن الميارات الالعبين فروقات ع

العقمية متصمة فيما بينيا اتصال وثيق وتشكل ككل طبيعة الميارات لعقمية لمرياضي ) باىي 
 ( .  60،  0440وحاد ، 

ويرى ) ىارتينز ( إلى وجود درجة كبيرة من الترابط والتفاعل بين تدريب الميارات النفسية 
ف ) عالوي ( عمى أن التحسن في ميارة معينة من ىذه الميارات يؤثر بالتالي بتحسين ويضي

 ( . 826،  0440الميارات النفسية األخرى ) عالوي ، 

عرض نتائج معامل االرتباط بين العزو في الرياضة وبعض الميارات النفسية وتحميميا  3. 0
 ( 8جدول )                      ومناقشتيا

 امل االرتباط بين نوعي العزو ) الداخمي ، الخارجي ( وبعض الميارات النفسيةيبين مع

العزو  ت
 الداخمي 

القدرة عمى  العزو الخارجي 
 التصور

القدرة عمى 
 االسترخاء 

القدرة عمى تركيز 
 االنتباه 

 الثقة 

 بالنفس 

دافعية االنجاز 
 الرياضي 

القدرة عمى مواجية 
 القمق 

 1, 18 *  1, 54 *1, 56 * 1, 49  1, 21 *1, 61 * 1, 48ــ  ـــــ 1

 * 1, 44 * 1, 73ــ  *1, 55ــ  * 1, 19 * 1, 65 1, 15 ـــــ ـــــ 2

 1, 17  1, 22 * 1, 37 * 1, 54 * 1, 67 ـــــ ـــــ ـــــ 3

 * 1, 61 1, 19   1, 24 * 1, 51 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 4

  1, 11 * 1, 48  1, 18 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 5



  1, 29 * 1, 53 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 6

  1, 28 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 7

 ( 4، 308( تساوي )  31% ( ودرجة حرية ) 28قيمة ) ر ( الجدولية عند مستوى ثقة ) 

( الذي يمثل عالقات االرتباط بين العزو في الرياضة ) الداخمي و الخارجي (  8يبين الجدول ) 
 وبعض الميارات النفسية . 

* وجود عالقة ارتباط معنوية بين العزو الداخمي والعزو الخارجي عالقة معنوية سمبية ،  وبين 
اه والثقة بالنفس ودافعية االنجاز العزو الداخمي والقدرة عمى التصور والقدرة عمى تركيز االنتب

الرياضي . في حين كانت عالقة االرتباط بين العزو الداخمي والقدرة عمى االسترخاء والقدرة عمى 
 مواجية القمق عالقة غير معنوية . 

* وجود عالقة ارتباط معنوية بين العزو الخارجي والقدرة عمى االسترخاء والقدرة عمى مواجية 
و الخارجي والثقة بالنفس ودافعية االنجاز الرياضي عالقة معنوية سمبيا ، وبين القمق وبين العز 

 العزو الخارجي والقدرة عمى التصور والقدرة عمى تركيز االنتباه عالقة غير معنوية . 

* وجود عالقة ارتباط معنوية بين القدرة عمى التصور وكل من القدرة عمى االسترخاء ، والقدرة 
باه ، والثقة بالنفس ، وجود عالقة غير معنوية بين القدرة عمى التصور ودافعية عمى تركيز االنت

 االنجاز الرياضي والقدرة عمى مواجية القمق . 

* وجود عالقة ارتباط معنوية بين القدرة عمى االسترخاء والقدرة عمى مواجية القمق والقدرة عمى 
ن القدرة عمى االسترخاء والثقة بالنفس تركيز االنتباه ، ووجود عالقة ارتباط غير معنوية بي

 ودافعية االنجاز الرياضي . 

* وجود عالقة ارتباط معنوية بين القدرة عمى تركيز االنتباه ودافعية االنجاز الرياضي ووجود 
عالقة ارتباط غير معنوية بين القدرة عمى تركيز االنتباه والثقة بالنفس والقدرة عمى مواجية القمق 

 . 



قة ارتباط معنوية بين الثقة بالنفس ودافعية االنجاز الرياضي بينما العالقة بين الثقة * وجود عال
 بالنفس والقدرة عمى مواجية القمق غير المعنوية . 

 * وجود عالقة ارتباط غير معنوية بين دافعية االنجاز الرياضي والقدرة عمى مواجية القمق . 

ية بين العزو الداخمي والعزو الخارجي إلى أنو كمما ويعزو الباحث سبب العالقة المعنوية العكس
أرتفع العزو الداخمي عند الالعبين كمما انخفض عندىم العزو الخارجي وىذا يعود إلى أن عينة 
البحث من االفراد الذين يبذلون جيدًا عاليًا في االنجاز باعتمادىم عمى أنفسيم دون االعتماد 

 ( .824، 0484زاوي ، عمى الحظ و الصدفة . ) الحوري والع

 

كما أن عينة البحث وصمت إلى مرحمة القدرة عمى معرفة نقاط الضعف في األداء المياري 
والخططي والعمل عمى معالجة ىذه النقاط من خالل الجيد واإلرادة الصمبة القوية         

(Rick , 2002 , 205  أما سبب العالقة المعنوية االيجابية بين العزو الداخمي ) والميارات
النفسية ) القدرة عمى التصور والقدرة عمى تركيز االنتباه  والثقة بالنفس ودافعية االنجاز الرياضي 
إلى ارتباط ظاىرة العزو الداخمي ليذه الميارات النفسية أي أنو كمما ارتفع العزو الداخمي كمما 

بعدد من المتغيرات النفسية ذات  تحسنت ىذه الميارات إذ يعد العزو متغيرًا نفسيًا اجتماعيًا يرتبط
التأثير في األداء الرياضي كالقمق والثقة بالنفس والدافع لالنجاز والتصور وتركيز االنتباه ) 

carpender , 1997 , 310  . ) 

أما سبب العالقة المعنوية العكسية بين العزو الخارجي وميارات ) الثقة بالنفس ودافعية االنجاز 
ي أن ارتفاع العزو الخارجي يؤدي إلى انخفاض الثقة بالنفس ودافعية الرياضي ( وىذا يعن

االنجاز الرياضي وىذا يعود إلى أن الرياضيين من ىذا الخط يشعرون بأن لدييم قمياًل من 
السيطرة عمى بيئتيم وبذلك تضعف ثقتيم بأنفسيم ومن ثم تنخفض لدييم القدرة عمى التركيز 

 ( .  Williams , 1995 , 180ب ) والدافعية لالستمرار في التدري

أما سبب العالقة المعنوية اإليجابية بين العزو الخارجي وميارات ) القدرة عمى االسترخاء والقدرة 
عمى مواجية القمق ( فيعود إلى ارتباط ظاىرة العزو الخارجي بيذه الميارات النفسية أي أنو كمما 

، وىذا يؤكد الرأي القائل إلى أن األفراد ذوي  ارتفع العزو الخارجي كمما تحسنت ىذه الميارات



التحكم الخارجي ال يبذلون جيدًا العتقادىم بأن نجاحيم يرجع إلى عوامل خارجية لقوة اآلخرين 
 ( . 00، 8220والحظ والصدفة . ) فاضل ، 

ة أما سبب العالقة االيجابية المعنوية بين الميارات النفسية القدرة عمى التصور وكل من القدر 
عمى االسترخاء والقدرة عمى تركيز االنتباه والثقة بالنفس ، والقدرة عمى االسترخاء والقدرة عمى 
تركيز االنتباه والقدرة عمى مواجية القمق ، والقدرة عمى تركيز االنتباه ودافعية االنجاز الرياضي ، 

 والثقة بالنفس ودافعية االنجاز الرياضي . 

(  schilling ,1995ين الوظائف البدنية والنفسية وشبو شمنج ) ويعود ذلك التكامل التوازن ب
ىذه العممية في أنبوبة ذات نيايتين ممتمئ بسائل وتمثل إحدى النيايتين الوظائف البدنية والنياية 
األخرى الوظائف النفسية فعنئذ يتساوى السائل الموجود في النيايتين األنبوبة وبالتالي يستطيع 

ء األفضل وىذا المثال ينطبق عمى الميارات النفسية كونيا متفاعمة ومتداخمة أالعب تحقيق األدا
 ( . 822، 8222ترتفع في ىذه األنبوبة سوية وتنخفض سوية . ) عالوي ، 

 

 

 الفصل الخامس

 .  االستنتاجات والتوصيات5

 االستنتاجات  8. 8

ح العزو الداخمي وجود فروق معنوية بين مجالي العزو الداخمي والعزو الخارجي ولصال .8
 لدى العبي منتخبات جامعة الموصل في األلعاب الجماعية . 

ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين الميارات النفسية ) قيد الدراسة ( لدى العبي  .0
 منتخبات جامعة الموصل في األلعاب الجماعية . 

دى العبي وجود عالقة ارتباط سالبة معنوية بين العزو الداخمي والعزو الخارجي ل .3
 منتخبات جامعة الموصل في األلعاب الجماعية . 



وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين كل من العزو الداخمي والميارات النفسية        )  .0
القدرة عمى التصور ، القدرة عمى تركيز االنتباه ، الثقة بالنفس ، دافعية االنجاز 

 الرياضي ( . 

وجود عالقة ارتباط سالبة معنوية بين العزو الخارجي وكل من                            .8
 ) الثقة بالنفس ، ودافعية االنجاز الرياضي ( . 

وجود عالقة ارتباط موجبة معنوية بين العزو الخارجي وكل من القدرة عمى االسترخاء  .6
 والقدرة عمى مواجية القمق . 

بين القدرة عمى التصور من جية وكل من القدرة عمى  وجود عالقة ارتباط موجبة .4
 االسترخاء والقدرة عمى التركيز والثقة بالنفس من جية أخرى . 

وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين القدرة عمى االسترخاء من جية وكل من القدرة  .1
 عمى تركيز االنتباه والقدرة عمى مواجية القمق . من جية أخرى . 

ارتباط معنوية بين كل من القدرة عمى تركيز االنتباه ودافعية االنجاز وجود عالقة  .2
 الرياضي . 

 وجود عالقة ارتباط معنوية بين كل من الثقة بالنفس ودافعية االنجاز الرياضي. .84

 

 التوصيات  0. 8

االىتمام باإلعداد النفسي لالعبين خالل فترتي اإلعداد العام والخاص جنبًا إلى جنب مع  .8
 البدني والمياري والخططي . اإلعداد 

تعزيز األسباب التي جعمت الالعبين يتجيون نحو العزو الداخمي ألسباب الفوز والخسارة  .0
 وابتعادىم عن العزو الخارجي . 

تطوير إمكانيات المدربين في تحميل األسباب الحقيقة لمفوز والخسارة من خالل  .3
ي يكون المدرب بدياًل لألخصائي المحاضرات النوعية النفسية والدورات التدريبية لك

 النفسي في حالة غيابو . 

قيام المدربين بتوضيح العالقة بين األسباب والمسببات لمفوز والخسارة لالعبين ووفق  .0
 األساليب العممية الحديثة . 

إجراء جمسات مناقشة عممية واعية بين المدربين والالعبين لتغيير اتجاىاتيم نحوا التفكير  .8
 مبدئي الصدفة والخرافة .  العممي ونبذ



 

 المصادر العربية

( ، المدخل إلى االتجاىات الحديثة في عمم النفس   0440باىي وحاد ، مصطفى ، سمير )  .8
 ،اليرم ، جميورية مصر العربية . 8الرياضي ،الدار العالمية لمنشر والتوزيع ، ط

حق عند طمبة الصفوف   األولى ( ، عزو الفشل وعالقتو باألداء الال8224جاسم ، رفعت عبد اهلل ) .0
 من كمية اآلداب،رسالة ماجستير، جامعة بغداد،العراق

، 8(، اإلعداد النفسي لمرياضيين ،  ط 0484الحوري والعزاوي ، عكمة سميمان ، كامل عبود )  .3
 مركز الكتاب لمنشر، اربد، األردن 

ابن األثير لمطباعة  والنشر  ( مبادئ عمم نفس التدريب الرياضي دار0441الحوري ، عكمة سميمان ) .0
 جامعة الموصل ، جميورية العراق .

( ، موقع الضبط وعالقتو بالتحصيل لدى طمبة الصف الرابع 8211الدليمي ، ىناء رجب حسن )  .8
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، دار الفكر العربي مدينة 3التطبيقات ، ط –( عمم نفس الرياضة المفاىيم 0444راتب ، أسامة كامل ) .4

 نصر ، القاىرة ، جميورية مصر العربية .
( ، بناء مقياس العزو ألسببي لمنتخبات مدارس تربية نينوى ،رسالة  0440سمطان ، شيمة محمد )  .1
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( بناء وتطبيق مقياس العزو ألسببي لمفوز والخسارة لمدربي كرة 0443الشيخو ، خالد فيصل حامد )  .2

 اليد ، رسالة ماجستير ، منشورة ، كميةالتربية الرياضية جامعة الموصل .
                                                      ( ، عمم النفس التدريب المنافسة الرياضية ، دار الفكر                                                                          0440عالوي ، محمد حسن )  .84

 العربي ، القاىرة ، جميورية مصر العربية . 
 ، مركز الكتاب  8( ، مدخل في عمم النفس الرياضي ، ط8221حسن )  عالوي ، محمد .88

 لمنشرالقاىرة ، جميورية مصر العربية .
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ات ( ، العزو في الرياضة وعالقتو بأنماط دافعية االنجاز لناشئ 8220فاضل ، بثينة محمد )  .83
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 ( 1ممحق ) 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم



 جامعة الموصل       

 جامعة كركوك       

 مديرية التربية الرياضية 

 

 الموضوع / استبيان

 عزيزي الالعب المحترم : 

 تحية طيبة . . . . 

يروم الباحث إجراء بحث بعنوان ) العزو في الرياضة وعالقتو في بعض المتغيرات النفسية لدى 
العبي منتخبات جامعة الموصل في األلعاب الجماعية ( لذا فقد اعتمد مقياس العزو في 

رض ، لذا نرجو االطالع عمى ( أداة ليذا الغ8221الرياضة إعداد ) محمد حسن عالوي 
 المقياس واإلجابة وفق ما تراه مناسبًا لحالتك آممين تعاونكم معنا وشاكرين لجيودكم .  

 

 الباحث      

 مكرم حميد الرفاعي

 اختبار العزو في الرياضة

 إعداد : محمد حسن عالوي

 

 أحيانا عندما أفوز في منافسة رياضية فقد يرجع إلى: 1
 

 المنخفض لممنافس ) أو المنافسين (.المستوى  -أ
 المستوى العالي لقدراتي. -ب

 استخدام المنافس لطرق تدريب مناسبة. -أ من بين أسباب أدائي السيئ في المنافسة :  2
 استخدامي لطرق تدريب غير مناسبة. -ب

 نجاحي في إصالح أخطائي بنفسي. -أ أدائي الجيد في المنافسة يرجع إلى: 3
 نجاح المدرب في إصالح أخطائي. -ب



 زيادة ثقتي في نفسي . -أ في بعض األحيان يرجع عدم فوزي بالمنافسة إلى: 4
 تحيز الحكم ) أو القاضي (. -ب

 حسن حظي. -أ فوزي عمى منافس قوي جدا قد يكون نتيجة : 5
 إصراري عمى تحقيق الفوز. -ب

 المستوى المرتفع لممنافس ) أو المنافسين(. -أ من بين أسباب أدائي السيئ في المنافسة:  6
 عدم قدرتي عمى توزيع جيدي أثناء المنافسة. -ب

 ممارستي في التدريب لفترات طويمة. -أ أدائي الجيد في المنافسة قد يرجع إلى: 7
 فييا.بعض العوامل الخارجية التي ال استطيع أن أتحكم  -ب

 الخوف من المنافس ) أو المنافسين (. -أ أحيانا يكون عدم فوزي في المنافسة نتيجة: 8
 تشجيع الجميور الحماسي لممنافس ) أو المنافسين( -ب

 لوقوع قرعتو أمام منافس ضعيف أو في مجموعة ضعيفة. -أ في بعض المنافسات الرياضية يتحدد فوز الالعب كنتيجة : 9
 لتصميم الالعب عمى الفوز. -ب

 قوة المنافس ) أو المنافسين (. -أ أحيانا يكون من أسباب عدم إجابتي في المنافسة : 11
 الخوف من اليزيمة. -ب

 لكي اكتسب ثقة مدربي. -أ من بين أسباب أدائي الجيد في المنافسة : 11
 لكي أحاول أن أحقق ذاتي. -ب

 عدم قدرتي عمى التحكم في انفعاالتي. -أ ىزيمتي في المنافسة :من بين أسباب  12
 عوامل خارجية يصعب التحكم قييا. -ب

 حظي السعيد. -أ فوزي في بعض المنافسات يرجع إلى: 13
 اصراري عمى بذل المزيد من الجيد. -ب

 عدم انتظام في التدريب. -أ عدم إجادتي في المنافسة قد يرجع إلى : 14
 المياقة العالية لممنافس ) أو المنافسين (. -ب

 أخطاء من المنافس. -أ نجاح حسن أدائي أثناء المنافسة يرجع إلى: 15
 سرعة تفكيري. -ب

 أسباب غير متوقعة أو محسوبة. -أ عدم فوزي في بعض المنافسات يكون نتيجة : 16
 أسباب ترجع إلى قدراتي ومياراتي.  -ب

 رغبتي الشديدة في التنافس مع اآلخرين. -أ يكون من أسباب فوزي في المنافسة: أحيانا 17
 سوء حظ المنافس. -ب

 ضعف ثقتي في نفسي. -أ قد يكون من أسباب عدم إجادتي في المنافسة : 18
 عوامل خارجية لم استطع التحكم فييا. -ب

 اىتمام المدرب باالرتقاء بمستوى قدراتي. -أ من بين أسباب أدائي الجيد في المنافسة : 19
 ثقتي في نفسي وقدراتي. -ب

عوامل خارجية ) كرداءة مكان أو أدوات المعب أو العوامل الجوية أو الحكم أو المتفرجين  -أ قد يكون من أسباب عدم فوزي في المنافسة: 21
.) 



 عدم وجود ىدف محدد أحاول تحقيقو . -ب

األنشطة الرياضية ) كرفع األثقال أو السباحة أو العاب القوى أو المنازالت في بعض  21
 الرياضية وغيرىا ( يتحدد فوز الالعب في المنافسة :

 كنتيجة استخدامو المنشطات. -أ
 كنتيجة لمتدريب المنتظم. -ب

 سوء حظي. -أ من بين أسباب عدم أدائي بصورة جيدة في المنافسة : 22
 المنخفضة.لياقتي  -ب

 اصراري الشخصي عمى تحقيق النجاح. -أ من بين أسباب نجاحي في األداء الجيد في المنافسة: 23
 تشجيع اآلخرين لي)المدرب أواإلداري أوالمسئولين (. -ب

 حساسية المنافسة.. -أ أحيانا تكون ىزيمتي في المنافسة نتيجة: 24
 شعوري بالقمق قبل المنافسة مباشرة. -ب

 لرغبتي الداخمية في الفوز. -أ يتحدد فوزي في المنافسة كنتيجة : 25
 لمستوى المنافس. -ب

 خشونة المنافس ) أو المنافسين (. -أ من بين أسباب عدم أداء الالعب بصورة جيدة في المنافسة في بعض األنشطة الرياضية: 26
 الخوف من اإلصابة . -ب

 المستوى المنخفض لممنافس ) أو المنافسين (. -أ أدائي الجيد في المنافسة :من بين أسباب  27
 قدرتي عمى توزيع مجيودي أثناء المنافسة . -ب

 أسباب خارجية لم استطع التحكم فييا. -أ من بين أسباب عدم فوزي في المنافسة : 28
 أسباب مرتبطة بشخصي لم استطع التحكم فييا. -ب

 محاولة تحقيق ذاتي. -أ فوزي في المنافسة : من أسباب 29
اكتساب ثقة اآلخرين ) المدرب أو اإلداري أو الجميور أو النقاد أو غيرىم ( بالنسبة  -ب

 لقدراتي. 

 بطء تفكيري. -أ من بين أسباب عدم أدائي بصورة جيدة في المنافسة : 31
 سرعة تفكير المنافس. -ب

 ارتكاب المنافس لبعض األخطاء . -أ الجيد في المنافسة إلى:ترجع أسباب أدائي  31
 قدرتي عمى تحسين مستوى أدائي . -ب

 لياقتي المنخفضة. -أ ىزيمتي في المنافسة قد ترجع إلى: 32
 قدرتي عمى تحسين مستوى أدائي. -ب

 

 

 (0ممحق )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 جامعة كركوك     



 مديرية التربية الرياضية 

 

 الموضوع / استبيان

 عزيزي الالعب المحترم : 

 تحية طيبة . . . . 

يروم الباحث إجراء بحث بعنوان ) العزو في الرياضة وعالقتو في بعض المتغيرات النفسية لدى 
العبي منتخبات جامعة الموصل في األلعاب الجماعية ( لذا فقد اعتمد مقياس استخبار الميارات 

عداد ) محمد حسن عالوي  ( أداة ليذا الغرض ، لذا نرجو االطالع عمى 8221النفسية اقتباس وا 
 لمقياس واإلجابة وفق ما تراه مناسبًا لحالتك آممين تعاونكم معنا وشاكرين لجيودكم .  ا

 الباحث     

 مكرم حميد الرفاعي

 

 استخبار الميارات النفسية

 اقتباس وتعديل : محمد حسن عالوي

 

 الدرجات العبارات ت

 6 5 4 3 2 1 استطيع أن أقوم بتصور أي ميارة حركية في مخيمتي بصورة واضحة. 1
 6 5 4 3 2 1 اعرف جيدا كيف أقوم باالسترخاء في األوقات الحساسة في المباراة. 2
 6 5 4 3 2 1 أفكار كثيرة تدور في ذىني أثناء اشتراكي في المباراة وتتدخل في تركيز انتباىي. 3

 6 5 4 3 2 1 اشعر غالبا باحتمال ىزيمتي في المنافسة التي اشترك فييا. 4

 6 5 4 3 2 1 جميع المنافسات وأفكاري كميا تتضمن الثقة في نفسي . اشترك في 5
 6 5 4 3 2 1 قبل اشتراكي في المنافسة اكو معد نفسيا لبذل أقصى جيد. 6

 6 5 4 3 2 1 استطيع في مخيمتي تصور أدائي لمحركات دون أن أقوم بأدائيا فعال.  7



 6 5 4 3 2 1 عضالتي تكون متوترة قبل اشتراكي في المنافسة. 8
 6 5 4 3 2 1 يضايقني عدم قدرتي عمى تركيز انتباىي في األوقات الحساسة من المباراة. 9

 6 5 4 3 2 1 أخشى من عدم اإلجادة في المعب أثناء المباراة . 11

عندما ال تكون نتيجة المباراة في صالحي فأن ثقتي بنفسي تقل كمما قاربت المباراة عمى  11
 االنتياء.

1 2 3 4 5 6 

 6 5 4 3 2 1 أفضل دائما االشتراك في المباريات الحساسة واليامة. 12

 6 5 4 3 2 1 يصعب عمي أن أتصور في مخيمتي ما سوف أقوم من أداء حركي . 13
 6 5 4 3 2 1 من السيولة بالنسبة لي قدرتي عمى استرخاء عضالتي قبل اشتراكي في المنافسة. 14

 6 5 4 3 2 1 لمقدرة عمى تركيز االنتباه في بعض أوقات المباراة.مشكمتي ىي فقداني  15
 6 5 4 3 2 1 عندما اشترك في منافسة فأنني اشعر بالمزيد من القمق. 16

 6 5 4 3 2 1 طول فتة المنافسة استطيع االحتفاظ بدرجة عالية من ثقتي بنفسي . 17
 6 5 4 3 2 1 المباراة.استطيع دائما استثارة حماسي بنفسي أثناء  18

 6 5 4 3 2 1 استطيع دائما بعممية تصور لما سوف أقوم بو من اداء بالنافسة التي سوف اشترك فييا . 19

من صفاتي الواضحة قدرتي عمى تيدئة واسترخاء نفسي بسرعة قبل اشتراكي في منافسة  21
 رياضية.

1 2 3 4 5 6 

 6 5 4 3 2 1 الممعب تساعد عمى تشتيت انتباىي في الممعب.األحداث أو الضوضاء التي تحدث خارج  21

 6 5 4 3 2 1 ينتابني االنزعاج عندما ارتكب بعض األخطاء أثناء المنافسة . 22
 6 5 4 3 2 1 أعاني من عدم ثقتي في اداء بعض الميارات الحركية أثناء اشتراكي في المنافسة. 23

 6 5 4 3 2 1 جيدي طوال فترة المنافسة.اشعر دائما بأنني أقوم ببذل أقصى  24

 

 

 

 

 

 


