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 الملخـص

        

 .ة القدمبكرراقي العالنخبة دوري  أنديةلدى العبي للمنظور المستقبلي بناء مقياس يهدف البحث الى، ـ 

 .لقدمبكرة االعراقي النخبة دوري لدى العبي أندية المنظور المستقبلي ومجاالته مستوى التعرف على -
واستخدمت  .بكرة القدمالعراقي النخبة دوري  أنديةالمنظور المستقبلي وترتيب التعرف على العالقة بين ـ 

( 132)ة المشكلة المراد حلها وتكونت العينة من الباحثة المنهج الوصفي بطريقة المسح لمالئمته لطبيع

وتحقيقا ألهداف ( . 0213 –0215للموسم الرياضي ) بكرة القدمالعراقي النخبة دوري  أنديةالعبي من 
حقق من الخصائص السيكومترية للمقياس م التوقد ت، للمنظور المستقبلي الدراسة تم بناء مقياس 

ة بتطبيق المقياس على عينة البحث األساسي انثم قام الباحث قياسباستخراج دالالت الصدق والثبات للم
  .وتفريغ البيانات ومعالجة نتائجها إحصائيا وفي ضوء نتائج الدراسة ، تم التوصل إلى أهم االستنتاجات

 
This research aims at the followings:                                                                                     

.Building measure for future perspective of the players of the Iraqi Premier League football 

clubs.                                                                                                                   
. identify the level of future perspective and the fields of the players of the Iraqi Premier League 

football clups.                                                                                                      

.To identify the relationship between the foreseeable future and the order of the Iraqi Elite 

League football clubs.                                                                                               
The researcher used the descriptive manner Survey suits the nature of the problem to be solved 

and the sample consisted of 160 players from the Iraqi Premier League football clubs for the 

sports season (2015-2016). In order to achieve the objectives of the study were to build scale 

for future perspective The researchers then applied the standard to the basic research sample 

and emptied the data and processed its results statistically. In light of the results of the study, 

the most important conclusions were reached. 
 

  الم دمل -1

تح قل  قالدي ضرةالمدح قال ةمب المجدمة ت تهم الدي األمما م  ،ه قالدنبؤ المسد بم في الدفكار أصبح  

 مكمن المسد بم أن   عل: قان الدااس ت تؤتد السام ،  قالدقلال الة لمال الخر.طل ممضة ً عل: له  تجد أن
 عل: ممايف دةرفال أللمسق.  الفر  اهدم ي في األقل: المرتبل .حدم تم ه،  س ن إلالسلمك  قأس سي ائاسي

 الكبار لدأثاره  جداً  مهمل، الد  ؤي  علاه . لب أق الدف ؤل إل: أي أ ه أمام ، مسد بلهم  حم اهممنظمق األفرا 

 قايةن  ع  ت فال مةرفل فهي تمنحن  ، (Huy, 2009, p4)قت دمهم لدطماهم المسد بلال قالخطط شخصا تهم في

،  حا ته في ت دمه ،خطمة  أ.ل إن .خطم .سدطاا ال ال خص،مةن: إن  المسد بم ،  حم  دجه قتاف الح لي
 .نظرقن ال خصال  فس علم ءالسام  ق ، ما مط لبه قالدمافق ، لرض  قشةر ، مسب  ً  ، لنج ح اسدب ر إذا إال  

المسد بلال  لدصمااته للفر  ققصفه المسد بلال ، لدمية تتحاط  ع مل خلفال ،مصفه نظما المسد بلي المإل: 

  . (Carstensen.& Lang , 2002,p125)للح ضر قالمسد بم ، لنسبل قتمية ته سلمته عل: تأثار أ.م  فاه قتؤثر ،
 في األس سال الم مم ت م  ، لمسد بم المعي .ةدبر الدفكار، إذ هذا ع  ،مةزل قشر.حل الر. ضاا  لاسما  

،  المسد بم لمة لم قث يبل قاضحل الالعب اؤ.ل .مدلك لم م  .سدمر أن .مك  النج ح الهذا ق ، النج ح خلق

 اإلنجاز مواقف في توافقية تاستراتيجيا ،ية تشاؤم أي يةتفاؤل ت    سماء المسد بم إل: الالعب امنظمقان 

mailto:sadps566@yahoo.com
mailto:drmajeed968@gmail.com
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ثر فهي  التنافسية ،  مدالزمل عاليل أ ه  قالمايا الالعب ، طممح ت قتح اق ال ج زا ،دقافا قتدأثر تؤ 

 آف ق اسداة ب عل: أس س  .رتكز أن .جب الح ضر ق،ن ء، فهم للمسد بم  .دطلب الح ضر ففهم قمدداخلل ،

ً  أتثر مسد بم إل: ا طالق   طل منه  ق.أخذ المسد بم  ملا   كمن. إن م  قتمكنه ،الح ضر م  قإشراي ً   ج ح 

 . (39، 2119)اتبر،  ال   ي األ اء لمادان قالحم   ، لط يل
أحد المف هام الحد.ثل عل: علم النفس قهم  تسلط الضمء عل: إ ه في  الح لي البحث أهمال كم ت ذلك قم  

لم يتم تغطيتها بعد ، من خالل والتي  الح لال الدااسل سدمفره الذي الم ا   قأهمالالمنظما المسد بلي مفهمي 
ا على األبحاث ذات العالقة مواطالعه  -انحد علم الباحث -المقاييس المعهودة في المجال الرياضي ، فعلى 

  أسلم،  خ ص  نخدط. هم مم  جةل ،  ااس ت ت ص  الةاليل ،ا  مد ارات هذه الدااسل  نجد الب حث.لم ، 

هداف ً م  يبمالً قاسدالدااسل أمالً في أن تن ل هذه  ،  الح لي قالبا ل الدي اجري فاه  البحثم.دن سب ما ،حثه
 م  سدمكنن  قالدي قاإلف  ة م  هذا الم ا   في  ااس ت قأ،ح ث الح ل الب حثا  قالمهدما  ،هذا المج ل

 األهداف تلك تمافق خالل مسد بلهم م  ،ه  .بنمن الدي قالكافال   للمسد بماالعبتفكار ال آلا ت اتد  ف

المج ل  في الة ملا  .دعم ف ن هذا ققف   لهذا الدصماالمسد بم .  في في تح ا ه  العبال قاتبل المايةال

 ال،مد ب إ.ج ،ال أتثر قالمح فظل علاه قجةله الالعب الر. ضي المس همل في الدخطاط السلام لمسد بم
 ، اإليجابية األدائية التوقعات على التركيز في تساعد التفاؤلية النظرةذلك إن  ، ،مسد بله مدف ئالق ال ج زاته،

 .. والعكس صحيح سيًئا يغدو مافي  التفكير تجنب مع

 سا سال أقض ع م  .ةا ه م  ظم في .ندظره الذي المسد بم إل: العبال  ظرة في بحثال م كلل تكم ق

 خ صل ،صماةلمايا الر. ضي قا ع مل ،صماة المجدما عل:ذلك  قا ةك س تة، مد ا ر قاجدم عال قايدص  .ل
 قال ممض الضب ،ال م  .لفه  قم ،  ،ه  ق.مر مر الدي قالظرقف الةراق مسارة م  الحرجل المرحلل هذهفي 

 . (69، 2113،الر،اةي) المسد بلال الرؤ.ل قضمح قعدي

  حم قتطلةهم العبا ال منظما في اخدالف هن ك  أنلهم   تبا   ف د المج ل ، في هذا ن لب حثقم  خالل خبرة ا

 أفك ا تكم.  في تبار أثر له قالذي في السام ،  .ندظرهم الذي مالمسد ب م  قمد  ئم مدف ئم ،ا  م  ،المسد بم
 عل: عبا الال تدخط:  يداة قت ارات مف ج  ت م  مةه .حمله قم  هممسد بل ع  العبا ال لدى قاضحل تار

 قتح ق ، متح  ق أهدافه المس ئم الدي تحد.د في قالفمض: الدمتر م  ح لل في همجةل الذي، ق مةه  الدمافق

  لدس ؤل، صا تده  .مك  الديق الدااسل هذه إلجراء ملحل ضرقاة هن ك أصبح  لذلك .النفسال  الراحل مله
 تي:ام الرئاس

 الدحد.د؟ قجه عل: الر. ضي ،مسد بلهم الالعبا  .د  ئم أق ف ئم.دهم ق ؟،منظما الالعبا  لمسد بلهمم  هم  

 .؟ قاي النخبل الةرايي ،كرة ال ديقترتاب أ د.ل  المنظما المسد بلي عاليل ،ا  تمجد قهم

 .ة القدمبكرالعراقي النخبة دوري  أنديةلدى العبي للمنظور المستقبلي بناء مقياس  يهدف البحث إلى ق

التعرف و، بكرة القدمالعراقي النخبة دوري لدى العبي أندية المستقبلي ومجاالته المنظور التعرف على و
ض الباحثان وقد أفتر .بكرة القدمالعراقي النخبة دوري  أنديةالمنظور المستقبلي وترتيب على العالقة بين 

 .كرة القدمباقي العرالنخبة دوري  أنديةانه ال توجد هناك عالقة إرتباطية بين المنظور المستقبلي وترتيب 

 
  :إجراءات البحثمنهج و -0
 وذلك لمالئمته ألهداف البحث. استخدم المنهج الوصفي بأسلوب المسحتم  :منهج البحث 0-1

بكرة القدم العراقي النخبة دوري أندية  يالعب( من 132على )اشتمل : والذي  مجتمع البحث وعينته0-0 

عدة  إلىم مجتمع البحث يقستم تلقد العب في كل فريق . و( 02( بواقع )8ة )المشارك فرقوبلغ عدد ال
عينات وحسب متطلبات البحث منها عينة البناء وعينة التطبيق وعينة الثبات وعينة التجربة االستطالعية 

 .يوضح ذلك   (1)والجدول
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 (1)جدول 
 مجتمع وعينة البحث والتجارب االستطالعية وعينة صدق البناء والثبات والتطبيق

 أعدا  الالعبا  تف صام مجدما البحث

 161 مجدما البحث الكلي

 النسبل الم م.ل األعدا  عانل إعدا  أ اة البحث

 %11 91 عانل صدق البن ء

 %6.21 11 الدجر،ل االسدطالعال األقل:

 19.91 31 عانل الثب ت

 %21 41 عانل الدطباق

 %111 161 المجممع

 
 

 : أدوات البحث 0-6

 (ان: )إعداد الباحثالمنظور المستقبلياس مقي -أوال 
 بعت الخطوات العلمية اآلتية في بناء المقياس وهي : : لقد ات  ـ خطوات البناء

ة مطابق نظرا لخصوصية مجتمع البحث وافتقار وجود أداة مناسبة  :تحديد المنطلقات النظرية لبناء المقياس ـ

ان و بناء هذا المقياس لكي يتالءم وطبيعة البحث وأهدافه تمفقد  - انحد علم الباحث -على الدراسة لموضوع
مجموعة  انالباحث بعاتوقد  من الالعبين . الفئة هذه لدىالمنظور المستقبلي  خاص يحدد مقياس لدينا يتوفر

 :الخطوات التي يستند إليها في بناء المقياس وهي كاآلتيمن 
ـ تحديد مفهوم المنظور المستقبلي :  (تولمان)ـ ل المنظور المستقبلي ميهلمف النظري الدةر.ف  نالب حث حد ت أ

 .  نظرة الفرد وتوجهاته المتفائلة أو المتشائمة لألحداث واألهداف المستقبلية ،أ ه  عرفه  الذي
 : األ ،ا تمفهمي المنظما المسد بلي ، ق،ةد اإلطالع عل  ن،ةد أن حد  الب حث: الم ا   مج الت تحد.د ب ـ

قالدااس ت الس ، ل قالمص  ا الةلمال ذات الةاليل ، تم حصر المج الت الدي ت طي هذا المفهمي . قللدثب  

، تم عرضه  عل: مجممعل م    نم  صحل تحد.د المج الت قمدى تمثاله  للم ا   المةد م  يبم الب حث

(، قفي ضمء 2الر. ضي )الملحق/الخبراء قالمدخصصا  في الةلمي الدر،م.ل قالنفسال قعلم النفس 
 .( .با  ذلك2قالجدقل ) امتال قتم مالحظ تهم قآاائهم تم اعدم   المج الت 

 (2الجدقل )
  د ئج اخدب ا مر،ا ت ي مااء الخبراء حمل صالحال مج الت م ا   المنظما المسد بلي                

 المماف ا  المج الت ت
تار 

 المماف ا 

 2يامل ت 

 المحسم،ل

 2يامل ت 

 الجدقلال

مسدمى 

 الداللل

  ال 3.94 13 1 19 المنظما الدف ؤلي 1

  ال 3.94 9,2, 2 11 المنظما الد  ؤمي 2

 (2.25(  ومستوى داللة )1) (  تحت درجة حرية6.82=)0قيمة كا *          

  

 :مقياسال إعداد فقرات ج ـ
 جما في  هاعدم   تم قالدي  هل الة مل لدةر.ف تا ققضا الم ا    همن .دألف الدي مج التال تحد.دبعد   

 قخص ئص طباةل االعدب ا ،نظر األخذق ،مج ل ال تةر.ف ما منسجمل تكمن ،حاث مج ل تم تارفف قإعدا 
وإجراء ، لمنظما المسد بلي ل النظر.ل قاألطر األ ،ا ت جةلامر ق،ةد الم ا  ه الع ساطبق الذي المجدما

لغرض المساعدة في كتابة اكبر عدد من فقرات  العب من مجتمع البحث (02استطالعية على ) استبانه

موجبة  ( فقرة63) صياغة إلى انتوصل الباحثتستبعد هذه العينة في التجربة الرئيسية. أنالمقياس على 



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

333 
 

توزعت الفقرات على مجالي المقياس )المنظور التفاؤلي، المنظور و فيما يعتقد أنها تغطي هذا المفهوموسالبة 

متعددة في صياغة الفقرات  أسس انواعتمد الباحث.  (1فقرة لكل مجال )ملحق/  (13لتشاؤمي( بواقع )ا

  :منها
 تكون العبارة قابلة لتفسير واحد إنـ 

 ال تكون العبارة  طويلة  ـ إن

 تكون واضحة المفهوم  إنـ 

 تضمن الفقرات مجاالت المقياس  إنـ 

 . بنفس اإلجابة ها الجميع عدم استخدام العبارات التي يجيب عنـ 
،دائم  خمسلحاث قضة   ، اإلج ،ل،دائم  إعدا في ( لاكرت (طر. ل  نالب حث اعدمد ل د :اإلج ،ل ،دائمد ـ 

تعبر عني تماما ، تعبر عني كثيرا ، تعبر عني إلى حد ما، تعبر عني قليال ، ال  (وهي ف رة تم أم ي إلج ،لل

 .( للفقرات االيجابية وعكسها للفقرات السلبية1,2,3,4,5) األوزان إعطاءمع  (تعبر عني إطالقا

 اءعلى مجموعة من الخبربصورته األولية تم عرض المقياس  :الصدق الظاهري للمقياسـ  ه

 (6)الجدول 
 يمستقبلال منظورمقياس الفقرات نتائج اختبار مربع كاي آلراء الخبراء حول صالحية 

 اإلج ،ل ى صدق الفقرات من حيث الصياغة والمالئمة وبدائللغرض التعرف عل) 0/ملحق) مختصينوال 

 ، السادة الخبراء لقبول الفقرة واعتمادها في المقياس أراءمن اتفاق  (%35)تم اعتماد نسبة  ، إذ قاألقزان
 األرقامتحمل  ات والتي( فقر0وبموجب هذا اإلجراء اإلحصائي وفي ضوء مالحظاتهم وآرائهم تم استبعاد )

 لذا (%35ا على نسبة اتفاق اقل من )ملحصوله( من المنظور التشاؤمي 2المنظور التفاؤلي و)من  (16)

مرشحة لعرضها ( سلبية 13( ايجابية و)13)فقرة   (62)ىوبذلك استقر المقياس عل الم ا   م   محذفه تم

فكانت نسبة ، إما بخصوص صالحية البدائل الخمسة للعبارات ) 6/ملحق)على عينة البناء والموضحة في 

                                                                        .يبين ذلك  (2) والجدول . ( من قبل السادة الخبراء%122االتفاق عليها )

 الموافقين عدد الخبراء اتفقرال

غير 

الموافقي

 ن

  2كاةقيم

 المحسوبة

قيمة 

الجدول2كا

 ية 

مست

وى 

 الداللة

.1.11.12.,.8.31.0.6.2.5.3

0.16.12.1513.18 
15 15 0 15 

6.82 
 دالة

 1.0.6.5.3.3.8.,.12.11.10.

16.12.15.13.13.18 
15 14 1 10.05 

 تاف ر :لع لإلج ،ل ام تلتة  نالب حث أعد   ف د اإلج ،ل طر. ل تمضاح الم ا  : ل رض تةلام ت إعدا ـ  ق

 لذا قن ذتر االسم  ف ط ميلالة البحث ضاألتر مه سلااالد م  دفهال أن مسدجابا لل  قأقضح الم ا  

  م  ف رات الم ا  . ف رة أي ترك قعديق،مضمح  حلا،صر اإلج ،ل ن الب حث بلط

ً العب (11) م  مكم ل اسدطالعال عانل :لع الم ا   طبق الةب اات: قفهم ام تلالدة قضمحـ ي   اخدارقا  

 ً  المي  مدمسط ،قأن مسدجابا لل ققاضحل مملهمف  ت    هجماة ام تلقالدة تاالف ر أن تضحأق ع مائا 

 . يا ل (21) ت ن الم ا   :لع لإلج ،ل الد ر.بي

 جرى تحلام الف رات ،أسلم،ا  هم  : ـ الدحلام اإلحص ئي للف رات :

المجممعدا  المدطرفدا  ،مصفه  أسلمباسدةم ل  تم ذلك تح اق قل رض :فقرة لكل التمييزية القوة أـ حساب

 :.أتيام الف رات قتم  لدحل إجراء
 تحد.د الداجل الكلال لكم اسدم اة ـ 

 ترتاب االسدم اات م  أعل:  اجل إل: أ  :  اجل.ـ 

( م  االسدم اات %33( م  االسدم اات الح صلل عل: الداج ت الةلا  في الم ا   قالـ)%33تةاا  الـ)ـ 

( اسدم اة 26( اسدم اة ق)26  ،ا  )الح صلل عل: الداج ت الد ا ، قتراقح  اسدم اات المجممعل الةلا
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( اسدم اة قتم اسدةم ل االخدب ا 12للمجممعل الد ا  ق،ذلك ،لغ عد  االسدم اات الخ ضةل للدحلام اإلحص ئي )

ف رات ممازة عند جماا ال إنالد ئي لةاندا  مسد لدا  السدخراج ال مة الدمااز.ل لف رات الم ا   قيد اتضح 

 أصبحق،ذلك  (11( ق،داجل حر.ل)2.11  ا ده  ما ال امل الجدقلال الب ل ل )عند م (1.11مسدمى  اللل )

 .ذلك با (  .3قالجدقل ) ( ف رة34الم ا   ،صماته النه ئال .دكمن م  )

 
 (3جدقل )

 لف راتاإلحص ئال  ق اللده  المحسم،ل الد ئال قال ام المةا ا.لقاال حراف ت  المدمسط ت
 رفادا طال المجممعدا  ،أسلمب م ا  ال

 Tقيمة  الدرجات الدنيا الدرجات العليا الفقرات
 نسبة الخطأ المحسوبة

الداللة 
اإلحصائي

 ة
 ع -س ع -س

 مميزة  0.000 49.659 0.454 2.887 0.000 5.000 1

 مميزة 0.000 42.557 0.574 2.713 0.000 5.000 0

 مميزة 0.000 49.072 0.462 2.878 0.000 5.000 6

 مميزة 0.000 45.320 0.680 1.730 0.307 4.896 2

 مميزة 0.000 105.039 0.307 1.104 0.240 4.939 5

 مميزة  0.000 41.363 0.000 1.000 0.819 4.174 3

 مميزة 0.000 43.698 0.803 1.713 0.000 5.000 3

 مميزة 0.000 70.940 0.318 2.887 0.000 5.000 8

 مميزة 0.000 29.483 0.674 3.139 0.000 5.000 ,

 مميزة 0.000 35.543 0.831 2.235 0.000 5.000 12

 مميزة  0.000 28.929 0.687 3.139 0.000 5.000 11

 مميزة 0.000 50.583 0.418 3.017 0.000 5.000 10

 مميزة 0.000 33.841 0.856 2.287 0.000 5.000 16

 مميزة 0.000 96.465 0.408 1.209 0.093 4.991 12

 مميزة 0.000 35.233 0.812 2.322 0.000 5.000 15

 مميزة  0.000 32.891 0.872 2.313 0.000 5.000 13

 مميزة 0.000 36.292 0.801 2.278 0.000 5.000 13

 مميزة 0.000 35.651 0.844 2.183 0.000 5.000 18

 مميزة 0.000 35.732 0.787 2.365 0.000 5.000 ,1

 مميزة 0.000 38.813 0.703 2.443 0.000 5.000 02

 مميزة  0.000 36.872 0.851 2.061 0.000 5.000 01

 مميزة 0.000 52.793 0.438 2.835 0.000 5.000 00

 مميزة 0.000 32.536 0.662 2.983 0.000 5.000 06

 مميزة 0.000 43.163 0.807 1.739 0.000 5.000 02

 مميزة 0.000 31.245 0.859 2.226 0.307 4.896 05

 مميزة 0.000 40.658 0.822 1.870 0.000 5.000 03

 مميزة 0.000 40.728 0.837 1.809 0.000 5.000 03

 مميزة  0.000 90.522 0.000 1.000 0.441 4.739 08

 مميزة 0.000 44.579 0.535 2.765 0.000 5.000 ,0

 مميزة 0.000 37.973 0.831 2.043 0.000 5.000 62

 مميزة 0.000 38.800 0.809 2.061 0.000 5.000 61

 مميزة 0.000 41.538 0.586 2.722 0.000 5.000 60

 مميزة  0.000 34.253 0.645 2.930 0.000 5.000 66

 مميزة 0.000 62.579 0.373 1.165 0.469 4.678 62

 
 :م ا  صدق االتس ق الداخلي لف رات الب ـ 

 م قانون معامل االرتباط البسيط بيرسون الستخراجاستخداتم عاليل  اجل الف رة ، لداجل الكلال للم ا  : ـ 

ولدى مقارنة ، بين الدرجة الكليةوالعب على كل فقرة  (82العالقة االرتباطية بين عناصر العينة البالغة )
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( 4( قالجدقل )1011ذات  اللل إحص ئال عند مسدمى) الف رات تبا  أن جماامعامل االرتباط مع قيم الداللة

 .ذلك با .
 (2دول )ج

 م ا  لل الكلال قالداجل الف رة  اجل ،ا  الةاليل

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

قيم 

 الداللة

مستوى 

 الداللة

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

قيم 

 الداللة

مستوى 

 الداللة

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

قيم 

 الداللة

مستوى 

 الداللة

*062.2 6 دالة 2.223 *2.063 0 دالة 2.222 *,2.06 1  دالة 2.222 

*2.053 3 دالة 2.222 *2.0,0 5 دالة 2.222 **2.625 2  دالة 2.222 

**2.0,1 , دالة 2.222 **2.626 8 دالة 2.223 *2.056 3  دالة 2.222 

*2.036 10 دالة 2.222 **2.615 11 دالة 2.222 **2.612 12  دالة 2.222 

**2 12 دالة 2.222 *2.038 16 **606.2 15 دالة 2.222 779.  دالة 2.222 

**2 13 دالة 2.222 *2.021 13 **2.881 18 دالة 2.222 748.  دالة 2.222 

**2 02 دالة 2.222 *2.0,1 ,1 **2.828 01 دالة 2.222 413.  دالة 2.222 

**2 06 دالة 2.222 *,2.06 00 **,2.23 02 دالة 2.222 672.  دالة 2.222 

**2 03 دالة 2.203 *2.065 05 *2.038 03 لةدا 2.222 623.  دالة 2.222 

**2 ,0 دالة 2.223 *2.063 08 **2.601 62 دالة 2.222 720.  دالة 2.222 

**2 60 دالة 2.222 **2.606 61 *2.020 66 دالة 2.222 672.  دالة 2.222 

         دالة 2.222 *2.0,3 62

 
 2.620=2.21≥ ** معنوي بنسبة داللة 

 2.060=2.25≥ * معنوي بنسبة داللة  

 
 : هم  الثب ت لحس ب طر. دا  الب حث ن اعدمد : الم ا   ثب تإجراءات ـ 

الب حث ن في إ.ج   الثب ت عل: جماا الف رات الةاليل ،ا  األس لل الفر .ل  قيد اسدخدي : الدجزئل النصفال ـ

سدخداي الح ابل ( اسدم اة إذ تم ا31م  خالل االعدم   عل: ،ا   ت عانل الدجر،ل األس سال قالب ل ل) قالزقجال
جزئاا  ،  اج ت  ( قأ خل  البا   ت منه  ثم يسم  ف رات الم ا   إل:SPSSاإلحص ئال للةلمي االجدم عال )

( إال أن هذا .مثم مة مم ثب ت 1.99) ،لغ مة مم االاتب ط ،ا  النصفا قالف رات الفر .ل قالف رات الزقجال 

سبارم ن )قتم اسدخداي مة  لل  مة مم ثب ت االخدب ا تكم صف االخدب ا لذا .دةا  تةد.م هذا المة مم عل: 
( قهم ثب ت ع ٍل .مك  االعدم   علاه لد د.ر 1.11لدصحاح مة مم االاتب ط لاصبح مة مم االاتب ط ) (،راقن

 ثب ت االخدب ا.

الب ل ل ق قلحس ب الثب ت ،هذه الطر. ل للم ا   أعدمد الب حث ن عل: عانل الثب تمة مم ثب ت ألف  ترق ب خ : ـ

( قهم مة مم ثب ت ع ل جداً .مك  1.122( العب ً، قعند حس ب يامل مة مم الثب ت اتضح أ ه  تبلغ  )31)
 المثمق فاه لد د.ر ثب ت االخدب ا.

الدجر،ل االسدطالعال: ،ةد ا ده ء الب حث ن م  إعدا  الصا ل النه ئال للم ا   قأ اج مةه الدةلام ت قأتم  ـ

العبا ، قطلُب  (11االسدطالعال عل: عانل م  مجدما البحث الب لغ عد هم ) لالدجر،  ر.مازان الد د.ر ، أج
ل الف رات ، ق،ةد من ي  .دم فهمه  الب حث ن م  أفرا  الةانل أن .دق ما مالحظ تهم تحر.ر. ً عل: الف رات الدي ال
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ج إل: تةد.م، قت ن المي  قالدةلام ت ما أفرا  عانل الدجر،ل االسدطالعال أتضح أ ه  مفهممل قال تحد 

، قأجر.  الدجر،ل االسدطالعال .مي األا،ة ء المص  ف  (  يا ل31- 21المسد رق لإلج ،ل .دراقح ،ا  )

 ( الس عل الرا،ةل عصراً . 2116/ 3/ 11)

 المنظور المستقبلي: لمقياس النهائية الصيغةـ 

ف رة ( 34)قالمكمن م   ، للدطباق ص لح  النه ئال المنظما المسد بلي ،صماته م ا   ،ةد أن أصبح

 (2/0213/,0لغاية  6/0213/ 13)  من الفترة الممتدة  خاللتم تطبيق المقياس على عينة البناء ) 3الملحق/)
 :اعل تكمن ق،ذلك الم ا   ف رات م  تم ف رةعل:  الداج ت جما خالل قتحسب الداجل الكلال للم ا   م 

( 34ي )(  اجل إم  الداجل الد ا  فه112قالمدمسط الفرضي ) )191هي ) المسدجاب علاه  .حصم  اجل

 . اجل

لتحليل البيانات في البحث  (SPSS) الحاسوب اآللي على وفق نظام اناستخدم الباحث:الوسائل اإلحصائيةـ 
 :الحالي

 .الوسط الحسابي  •

 .االنحراف المعياري  •

   .معامل االرتباط البسيط لبيرسون •

 .معادلة سبيرمان براون  •

 ت((اختبار •

 .مربع كاي •

 .النسبة المئوية  •

   .معامل ثبات الفا كرونباخ •

 .المتوسط الفرضي  •

. 
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها-3

ة النخبدوري أندية  لدى العبي يمستقبلال منظوربناء مقياس ال: األول عرض ومناقشة نتائج الهدف  5-3

 .بكرة القدمالعراقي 

بناء المقياس والذي استوفى الشروط الالزمة لهذا النوع من المقاييس النفسية  وقد تحقق هذا الهدف من خالل

  .وكما موضح بشكل تفصيلي في الباب الثالث من هذا البحث

 قاي النخبل المنظما المسد بلي لدى العبي أ د.ل الدةرف عل:  :عرض قمن ي ل  د ئج الهدف الث  ي3-2 

 .الةرايي ،كرة ال دي
(  اجل 114.41لدى الالعبا  تبا  أن المدمسط الحس ،ي .س قي )لمنظما المسد بلي ال رض الدةرف عل: 

(  اجل ، سدخداي االخدب ا الد ئي 112(، قعند م  ا ده ، لمدمسط الفرضي الب لغ )11.39،  حراف مةا اي )

عند مسدمى  (1.19( اتبر م  ال امل الد ئال الجدقلال )9.91لةانل قاحدة اتضح أن ال امل الد ئال المحسم،ل )

( قهذا .ةني قجم  فرق  ال إحص ئا ً ،ا  المدمسطا  قلص لح المدمسط 111ق،داجل حر.ل ) (1.11)  اللل
( .با  1) قالجدقل .المنظما المسد بليقهذه النداجل ت ار إل: أن الالعبا  لد.هم مسدمى ع لي في  .الحس ،ي

 .ذلك
 (5)الجدول 

 نعبياللاي لدى مستقبلال منظورللتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي نتائج االختبار التائي للفرق بين الم

 العينة
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
المتوسط 

 الفرضي

مستوى  القيمة التائية

عند  الداللة

 الجدولية المحسوبة 0.05

333 333033 33053 333 3033 3033 30333 



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

333 
 

 

  

 عام بشكل العينة أفراد لدىالمنظور المستقبلي مستوى  إن( 5)يالحظ من البيانات الواردة في الجدول  
 الجانب النفسي بسالمة التنبؤ على يساعد كونه للتفاؤل يدعونا جيد النتيجة مؤشر هذهإن  انالباحث رىيمرتفع و

 ،(03،ص2119،الحصن قي) وجدانية نبوغ مهارات وخصائص يمتلكون همأنووالتمتع بحالة داخليه سليمة 
الخبرات   من الكثير التي أكسبتهم المتغيرةواألحداث الرياضية  بالمواقف الرياضية مليئة لبيئةا فطبيعة

ً  التي تسهم الشخصية والخصائص  ، المهددة والمواقف الضغوط مع بمرونة قدرتهم على التعامل في ايجابيا
 ساعدتهم األمور هده اتها فكلسلبي من والوقاية ايجابياتها من االنتفاع يضمن يالئمها وبما بما لها والتصدي

 الخصائص هذه يمتلك من، وطبيعي إن  فيها والتحكم انفعاالتهم ضبط على والقدرة اكتساب الخبرة على
 .(Jackson,2006,p35) الوجداني النبوغ من مرتفعة درجة على يكون ألن مؤهالً  يصبح

دوري  أنديةمنظور المستقبلي وترتيب الالتعرف على العالقة بين  :عرض ومناقشة نتائج الهدف الثالث 2-6

 .بكرة القدمالعراقي النخبة 

،  بكرة القدم العراقيالنخبة أندية دوري المنظور المستقبلي وترتيب بين ل رض مةرفل طباةل الةاليل ،ا  

( قعند االسددالل ع  1.993اذ ،ل    يامل مة مم االاتب ط المحسم،ل )سبارم ن اسدخدي مة مم ااتب ط 
( ق اجل 0.05( قعند مسدمى  اللل )1.111( قعند م  ا ده  ، ل امل الجدقلال الب ل ل )Rاالاتب ط ) مةنم.ل

 م  ال امل الجدقلال ، مم  .دل عل: قجم  عاليل ااتب ط ،ا  هي أتبر ( تبا  إن ال امل المحسم،ل119حر.ل )

 ( .9المنظما المسد بلي ق د ئج ترتاب الفرق قتم  مبا  في الجدقل )
 ( 7جدول )                                                                       

 بكرة القدمالعراقي النخبة أندية دوري المنظور المستقبلي وترتيب  بينسبيرمان معامل ارتباط          

 المتوسط العينة المتغير
االنحراف 

 المعياري

مستوى  معامل االرتباط

الداللة 

 0.05عند
 الجدولية المحسوبة

المنظور 

 المستقبلي
121 

33303
3 

33053 1.873 1.195 1.115 

 

أن الدف ؤل اال.ج ،ي لالعبا  .حفزهم عل: الةط ء ق،ذل الجهد المدماصم  إلى النتيجة هذه وتشير  

ال لدي اد لب عل: الصةم، ت الالدحد. ت ،همل ق   ط ق لماجه، قم لدح اق  د ئج جادة في الدقاي

.ل ، لحام قتمدلئإ.ج ،ال  همجةم أفك اتفي ال ةما ، لحسرة ق األس: ق هم ، ال  م  ل سمحت

والتي تؤدى إلى حالة نفسية مثلى  قال مة اإل.ج ،ال اقح الن  ط  هم.ثار فاققالن  ط قالحم   
 Wilson, & Pritchard,2005 يؤدى الالعب من خاللها بصورة جيدة

 الخ تمل-4
 :االستنتاجات3-1

 .،كرة ال ديأ د.ل  قاي النخبل الةرايي  لال م ا   المنظما المسد بلي لالعبيـ ف ع

 ـ قجم  عاليل طر .ل ،ا   اج ت الالعبا  عل: م ا   المنظما الدف ؤلي المسد بلي قترتاب الفرق.

 .ـ النظرة المسد بلال لالعبا  الدف ؤلال هي النظرة المرتفةل عند الالعبا  عانل البحث

 :التوصيات 3-3

توجيه نظر المدربين إلى قياس متغيري البحث بشكل دوري لالعبين من أجل تكوين سلوكيات متوافقة  ـ
 . ى الالعبينلد ايجابيةو
 ى الالعبا لد مسدم. ته أعل: إل: الدف ؤل ،مسدمى االات  ءعل:  تس عد الدي قاألس لاب ، لمس ئم االهدم يـ 

 علي مماجهل المايا قالدمافق اال.ج ،ي مةه . الدمدا ،ح لل السالي الداخلي قال داة ،هدف
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 يلل الدااس ت ن الب حث الحظ حاث ،مد ارات البحث الخ صل المؤلف ت ق البحمث مج ل في الدمساـ 

  . المج ل هذا فيقالمؤلف ت 

 العبينال لدى الطموح مستوى وزيادة المستقبل قلق لخفض وإرشادية وثقافية توعية برامج بناءـ 

اث علمية أخرى تهدف إلى تنمية هذين المتغيرين لدى الالعبين ، لكونها من المؤشرات األساسية إجراء أبحـ 
 عن الشخصية المستقبلية لالعبين .

 مد ارات ققفق ،إجراء بحوث أخرى مشابهة وعلى كافة المستويات والفئات العمرية األخرى لالعبين ـ 

 .أخرى

 

 .المص  ا قالمراجا
برزنجي،وليد،  قياس مستوى التفاؤل وعالقته بالتحصيل الدراسي لبعض الدروس اكبر، فاتن علي،ال -3

 ((.0228) العملية لدى طلبة التربية الرياضية ،مجلة العلوم اإلنسانية،جامعة صالح الدين،

مجلة الجامعة  الجامعة طلبة نظر وجهة للعراق من المستقبلية التصورات  ،عبد الزهرة  دالحصناوي،سع -0

  (.0228،)2مجلد اآلداب،كلية  ريةصنالمست
 – الداخلي الضبط بموضوع وعالقتها المستقبلية االتجاهات(:0226) محسن، الرزاق عبد الربيعي، -6

  .ألحديده جامعة طلبة لدى الخارجي

 للشباب المستقبلية النظرة على وط النفسيةغاالض اثر :(0228) ،كريمة محمود سيد -2

 http//chi,shams.edu.eg/magazine شبكة المعلومات ،الموقع -5
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