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 التدفؽ الشعوري وعالقتو باليقظة الذىنية لدى العبي أندية النخبة بكرة القدـ في العراؽ
 فاتف عمي الكاكي .د ـ.أ

 جامعة كرمياف - خانقيف-كمية التربية الرياضية 
sadps566@yahoo.com 

 الكممات المفتاحية: التدفؽ الشعوري، اليقضة الذىنية، كرة القدـ.
 البحث ممخػص

ػ بناء مقياس التدفؽ الشعوري لدى العبي أندية النخبة في الدوري العراقي  ييدؼ البحث إلى     
عبي أندية النخبة في الدوري العراقي بكرة ػتعرؼ التدفؽ الشعوري ومجاالتو لدى ال، وبكرة القدـ

، وايضًا تعرؼ اليقظة الذىنية لدى العبي أندية النخبة في الدوري العراقي بكرة القدـ، و القدـ
ػتعرؼ العالقة بيف التدفؽ الشعوري واليقظة الذىنية لدى العبي أندية النخبة في الدوري العراقي 

وصفي بطريقة المسح لمالئمتو لطبيعة المشكمة المراد واستخدمت الباحثة المنيج ال، بكرة القدـ
( العبًا بكرة القدـ .وتحقيقا ألىداؼ الدراسة تـ بناء مقياس لقياس 160حميا وتكونت العينة مف )

التدفؽ الشعوري وتعديؿ لمقياس اليقظة الذىنية وقد تحققت الباحثة مف الخصائص السيكومترية 
ثـ قامت الباحثة بتطبيؽ المقياسيف عمى  .والثبات لممقياسيفلممقياسيف باستخراج دالالت الصدؽ 

 .عينة البحث األساسية وتفريغ البيانات ومعالجة نتائجيا إحصائيا 
Emotional Flow and its Relation with Awakening Mentality for Iraqi 

Football Elite Clubs Players 
By Asst. Prof. Dr Fatin Ali Al-Kaki 

The Physical Education College / Khanaqin 
Key words: emotional flow, awakening mentality ,The Iraqi football elite clubs 
players. 

Abstract 
This research aims at the followings:                                                                                                         
Building a scale to measure emotional flow of the Iraqi football elite clubs players in 
periodicals. Identify the emotional flow and the fields of the elite players in the Iraqi 
football league.Identification of mental alertness among the elite players in the Iraqi 
football league. To identify the relationship between the emotional flow and mental 
alertness among the elite players in the Iraqi football league.  
The research uses the descriptive approach by scanning the collected data, because 
it is suitable to the nature of the problem that is needed to be solved.                                                                                                      
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The sample which is (160) players selected to achieve the aims of this study; a 
scale has been built to measure the emotional flow and modify the awakening 
mentality measurements.   The researcher investigates psychomotor features for 
those measurements by finding the validity and the    reliability, and then she applies 
those two measurements to the selected sample .   After analysing data and treating 
the results statistically a number of conclusions have been found:           

 
 :المقدمة-1

أف حالة التدفؽ الشعوري تمثؿ ظاىرة إيجابية وحالة نفسية سارة تحدث في الحياة اليومية     
أثناء ممارسة األنشطة في يمكف أف يشعر بيا في العمؿ أو في أي مؤسسة أخرى لمفرد، 
وتتحقؽ ىذه الخبرة الذاتية لمفرد عند االندماج التاـ في تنفيذ المياـ واألعماؿ ويشعر  .المختمفة

بالتوحد والتركيز التاـ مع ما يقوـ بو مف أداء ، مع اإلحساس العاـ بالنجاح في التعامؿ مع ىذه 
ويرى بعض العمماء أف حالة التدفؽ الشعوري خبرة ذاتية اليدؼ توجد في كؿ  . شطةاألن

ينظر ليا بأنيا إثابة ذاتية تشعرىـ بذاتيـ مف خالؿ اكتساب خبرة  اذمستويات الممارسة الرياضية 
التآزر في األداء واالستمتاع بالنشاط الممارس وبالتالي تجعؿ مف يتعايش مع ىذه الخبرة يصؿ 

مى حاالت اإلبداع اإلنساني ، األمر الذي يشجع الرياضييف لتحسيف أنفسيـ ومستويات إلى أع
والتدفؽ  (Mihal& Hunter y,2003) اإلنجاز لدييـ ويؤدى إلى تحقيؽ اإلنجاز المنشود

الشعوري تعنى أفضؿ بيئة أو تعبئة نفسية لدى الرياضي يستطيع مف خالليا تحقيؽ أفضؿ أداء 
وتكوف خبرة التدفؽ الشعوري عادة نتيجة زيادة مصادر الطاقة النفسية  أثناء المنافسة ،في 

وجدير بالذكر إلى إف تعدد الخبرات  .اإليجابية مقابؿ انخفاض مصادر الطاقة النفسية السمبية
االنفعالية التي يمر بيا الالعب خالؿ الممارسة الرياضية منيا يشير إلى ما ىو إيجابي والتي 

دعـ استمراره في الممارسة مف أجؿ مزيد مف االستمتاع بالنشاط والتفوؽ فيو ، تزيد مف دافعيتو وي
ومنيا ما ىو سمبي يمكف أف يصؿ بالالعب إلى حالة مف القمؽ والممؿ قد تؤدى إلى العزوؼ عف 

تضمف احتفاظ  اذممارسة ىذا النشاط واالنسحاب منو ، وىنا تظير أىمية التدفؽ الشعوري 
االستعداد النفسي أثناء التدريب أو المنافسة حتى يحقؽ أفضؿ مستوى  الالعب بأفضؿ حالة مف
. أما عف مفيـو اليقظة الذىنية فيو أساس محور تفكير الفرد )2013:أداء رياضي )أبو حالوة 

إلى الحداثة وأكثر انتباه إلى كؿ ما يقوـ بو الفرد والمراقبة المستمرة لمسموؾ  اً التي تتركو مفتوح
واألحداث عمى أنيا جيدة أو سيئة؟ صحيحة أو خاطئة؟ فاليقظة الذىنية تتضمف  وتقييـ الظواىر

نوع مف القدرة اإلدراكية التي تتضمف القدرة عمى دفع االنتباه الكامؿ إلى المحظة الحاضرة 
( ونستطيع القوؿ إف 2013:وتوظيؼ العقؿ لمتأمؿ واالستبصار والفيـ الحالي لمبيئة)عبداهلل



722074-6032 :ISSN

 

081 
 

ميارة عالجية متصمة بطرؽ مختمفة لحؿ المشكالت واالنفتاح عمى  اليقظة الذىنية ىي
المعمومات واالنتباه التاـ ألكثر مف وجية نظر واحدة وذلؾ مف خالؿ توظيؼ اإلستراتيجية 

  .(2012:)الزبيدي النفسية والمعرفية التي تؤدي بالتالي إلى قرارات ذكية
الضوء عمى حالة التدفؽ الشعوري واليقظة مف ىنا تتجمى أىمية الدراسة الحالية في تسميط   

فيي مف   .الذىنية كجوانب نفسية ميمة يحتاجيا اغمب العبي األنشطة المختمفة بشكؿ عاـ 
مف   -حسب عمـ الباحثةب -الدوافع األساسية التي دفعتنا الختيار الدراسة الحالية والتي تعّد 

قرار ما يصح الدراسات األولى في البيئة المحمية والعربية التي ت تناوؿ ىذه المتغيرات لتأسيس وا 
لذلؾ يجب عمى المدرب أف ييتـ بالعوامؿ النفسية التي  .تسميتو بالتمكيف السموكي لمشخصية

تسيـ في ظيورىا ويعمؿ عمى تدعيميا والتي تؤدى إلى حالة نفسية مثمى يؤدى الالعب مف 
 .فوؽ واإلبداع في النشاط الممارسخالليا بصورة جيدة ، فضال عف إسياميا في الوصوؿ إلى الت
 :وتأسيسا عمى ما سبؽ تـ طرح السؤاؿ العاـ إلشكالية البحث

ما مستوى التدفؽ الشعوري واليقظة الذىنية لالعبي أندية النخبة بكرة القدـ ؟ وما نوع العالقة    
ت التدفؽ واتجاىيا بيف التدفؽ الشعوري واليقظة الذىنية مف جية وبيف اليقظة الذىنية ومجاال

 الشعوري مف جية أخرى ؟
بناء مقياس التدفؽ الشعوري لدى العبي أندية النخبة في الدوري العراقي بكرة  وىدؼ البحث    
 ػتعرؼ التدفؽ الشعوري ومجاالتو لدى العبي أندية النخبة في الدوري العراقي بكرة القدـو، القدـ
ػتعرؼ العالقة بيف ولدوري العراقي بكرة القدـ تعرؼ اليقظة الذىنية لدى العبي أندية النخبة في او 

 .التدفؽ الشعوري واليقظة الذىنية لدى العبي أندية النخبة في الدوري العراقي بكرة القدـ
ىناؾ مستوى مرتفع في التدفؽ الشعوري ومجاالتو لدى العبي أندية النخبة في وفرضت الباحثة 

في اليقظة الذىنية ومجاالتو لدى العبي أندية ىناؾ مستوى مرتفع و  الدوري العراقي بكرة القدـ
توجد ىناؾ عالقة ارتباطيو بيف التدفؽ الشعوري واليقظة الو النخبة في الدوري العراقي بكرة القدـ 

 .الذىنية  لدى العبي أندية النخبة بكرة القدـ 
  :تحديد المصطمحات 

 (Emotional flow)التدفؽ الشعوري  -أوالً 
ة انفعالية سارة تتحقؽ عندما يحدث نوع مف التوازف بيف مستوى الميارة حال "وتعرؼ بأنيا  *

   (Mihaly,2005) ."ومستوى التحديات والتي بموجبيا يستطيع الالعب تحقيؽ أفضؿ أداء
 (Mental alertness)اليقظة الذىنية  -ثانياً  

يؽ واالنفتاح عمى سمة البقاء عمى عمـ وىذا يؤدي إلى االنتباه الكامؿ والدق"وتعرؼ بأنيا  *
 (.,Langer  (2007"الجديد والتوجو نحو الحاضر
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 ية البحث واجراءاتو الميدانية:منيج -2
 : تـ استخدـ المنيج الوصفي بأسموب المسح وذلؾ لمالئمتو ألىداؼ البحث.منيج البحث 2-1
ري : لقد اشتمؿ مجتمع البحث العبي النخبة بكرة القدـ في الدو مجتمع البحث وعينتو 2-2

  (160)أندية وبمغ عدد الالعبيف المشاركيف (8) العراقي إذ بمغ عدد األندية المشاركة في الدوري
حسب متطمبات البحث منيا عينة البناء بعدة عينات و  عمىالعب ولقد تـ تقسيـ مجتمع البحث 

 .يوضح ذلؾ   (1)وعينة التطبيؽ وعينة الثبات وعينة التجربة االستطالعية والجدوؿ
 أعداد عينات البحث  ( يبف1)جدوؿ 

 النسبة المئوية العدد العينات
 %5 8 عينة التجربة االستطالعية 

 %62,5 100 عينة البناء )التميز(
 %7,5 12 عينة الثبات
 %25 40 عينة التطبيؽ
 100% 160 المجموع

 
 ألدوات اآلتية :إف طبيعة الدراسة ومتغيراتيا استوجبت عمى الباحثة استخداـ اأدوات البحث  2-3
 مقياس التدفؽ الشعوري: )إعداد الباحثة( -أوال 

 ػ خطوات البناء: لقد اتبعت الخطوات العممية اآلتية في بناء المقياس وىي : 
نظرا لخصوصية مجتمع البحث وافتقار وجود أداة   :تحديد المنطمقات النظرية لبناء المقياس ػ

تـ بناء ىذا المقياس لكي يتالءـ  -ـ الباحثة حد عم -عمى الدراسة مطابقة لموضوع مناسبة
مف  الفئة ىذه التدفؽ الشعوري لدى خاص يحدد مقياس لدينا فراواف يتو  وطبيعة البحث وأىدافو

لمتدفؽ الشعوري . وعميو فقد حددت "مييالي"  عمى نظرية ذلؾ. وقد اعتمدت الباحثة في الالعبيف
 :ء المقياس وىي كاآلتيالمنطمقات النظرية التي يستند إلييا في بنا

  .اعتماد الباحثة عمى األدبيات النظرية ذات العالقة في تحديد مفيـو التدفؽ الشعوري  -أ
اعتماد أسموب العبارات التقريرية في بناء فقرات المقياس الذي يعد مف األساليب الشائعة في -ب

 .بناء المقاييس النفسية 
األساسية لمبحث الحالي، اتخذت الباحثة الخطوات  وبعد تحديد المنطمقات النظرية والمفاىيـ

 :اآلتية
 :تحديد المجاالت التي يتضمنيا مقياس التدفؽ الشعوري 

مف خالؿ االعتماد عمى ما عرضو "مييالي" في بعد أف حددت الباحثة مفيـو التدفؽ الشعوري   
ة ذات العالقة بالتدفؽ ، وبعد االطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة والمصادر العممينظريتو
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الشعوري ومقابمة مجموعة مف المتخصصيف في العموـ التربوية والنفسية وعمـ النفس الرياضي ، 
ومحاورتيـ في تحديد مجاالت التدفؽ الشعوري لدى العبي كرة القدـ النخبة ، توصمت الباحثة 

الباحثة بعرضيا عمى  ثـ قامت  .إلى مجموعة مف المجاالت فيما يعتقد أنيا تغطي ىذا المفيـو
مجموعة مف الخبراء المتخصصيف ، وطمب منيـ تحديد مدى صالحية التعريؼ النظري لمتدفؽ 

وفي  .الشعوري الذي تبنتو الباحثة وصالحية المجاالت، ومدى تغطيتيا لمظاىرة المراد قياسيا
داـ )مربع كاي( ضوء مالحظاتيـ وآرائيـ تـ قبوؿ جميع المجاالت كونيا ذا داللة إحصائية باستخ

المحسوبة عندما تكوف اكبر  2)كاف إلى أف قيمة )و ، إذ يشير الباحث(0.05)عند مستوى داللة 
تصمح أو (مف قيمتيا الجدولية فإنيا تكوف لصالح اإلجابة التي تقابؿ أكثر التكرارات آلراء الخبراء 

المحسوبة اقؿ مف قيمتيا ( 2كاوفي ىذه الحالة يعتمد المجاؿ ، أما عندما تكوف قيمة ))ال تصمح
 الجدولية فال يعتمد المجاؿ الف ليس ىناؾ اتفاؽ مف قبؿ الخبراء عمى صالحيتو 

 .يبيف ذلؾ  (2) والجدوؿ
 نتائج اختبار مربع كاي آلراء الخبراء حوؿ صالحية المجاالت لمقياس التدفؽ الشعوري (2)الجدوؿ  

عدد  المجاالت ت
غير  الموافقيف الخبراء

 الموافقيف
 2قيمة كا

 المحسوبة
 2قيمة كا
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 دالة 3.84 15 0 15 15 االندماج في األداء 1
 دالة 3.84 11.26 1 14 15 التحكـ والسيطرة 2
 دالة 3.84 11.26 1 14 15 وضوح األىداؼ 3

4 
الخبرة الذاتية 
 دالة 3.84 8.06 2 13 15 االيجابية

 دالة 3.84 8.06 2 13 15 التركيز في األداء 5
 (3.84)تساوي  (0.05) ونسبة خطأ  1 = (1-2) ( ألجدولية عند درجة حرية 2كا* قيمة ) 

 .مجاالت  (5) وبذلؾ أستقر عدد المجاالت لممقياس عند 
إعداد فقرات المقياس: لغرض إعداد فقرات المقياس ومجاالتو قامت الباحثة باالطالع عمى 

لمصادر العممية ذات العالقة بموضوع المقياس واعتمدت الباحثة األدبيات والدراسات السابقة وا
  :أسس متعددة في صياغة الفقرات منيا

 ف تكوف العبارة قابمة لتفسير واحدأ -
 ف ال تكوف العبارة  طويمة أ -
 ف تكوف واضحة المفيوـ أ -
 ف تضمف الفقرات مجاالت المقياس أ -
. فضاًل عف ذلؾ فمقد اعتمدت نفس اإلجابة بدـ استخداـ العبارات التي يجيب عنيا الجميع ع   

 ورأي الخبراء وىذه المجاالت ىي ؛ (2كاالباحثة خمسة مجاالت اعتمادا عمى نتائج مربع )
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وضوح  ، التركيز في األداء ، الخبرة الذاتية االيجابية  ،التحكـ والسيطرة  ، )االندماج في األداء
 )األىداؼ 

فقرة العتمادىا في التعرؼ عمى مستوى التدفؽ  (46) واستنادًا إلى كؿ ما سبؽ تـ أعداد 
فقرة  (9)وفقرة ضمف المجاؿ األوؿ   (8)توزعت فقرات المقياس عمى اذالشعوري لعينة البحث 
 فقرة ضمف المجاؿ الرابع و  (9)وفقرة ضمف المجاؿ الثالث (13) ضمف المجاؿ الثاني و

 .فقرة ضمف المجاؿ الخامس(7)
 س: الظاىري لممقياالصدؽ 

لغرض تعرؼ صدؽ الفقرات مف  تـ عرض المقياس عمى مجموعة مف ذوي الخبرة واالختصاص
حيث الصياغة والمالئمة ومف حيث البدائؿ فضاًل عف المجاالت الخمسة إذ تـ اعتماد نسبة 

ضوء ذلؾ فقد  فيو  . مف اتفاؽ أراء السادة الخبراء لقبوؿ الفقرة واعتمادىا في المقياس) 75%)
وؿ موزعة عمى المجاالت األ  (17,14,3)فقرات مف المقياس والتي تحمؿ األرقاـ   (3)تـ حذؼ

والخامس وبذلؾ  الثاني مجاؿوالثالث الرابع وبواقع فقرة مف كؿ مجاؿ بينما لـ تسقط أي فقرة مف ال
 .فقرة مرشحة لعرضيا عمى عينة البناء  (43)استقر المقياس عمى

مف اتفاؽ السادة  (75%) يا لعدـ حصوليا عمى نسبة الفقرات التي تـ حذف يبيف (3)جدوؿ 
 ذوي الخبرة واالختصاص 

 نسبة االتفاؽ المجاؿ صياغة الفقرة رقـ الفقرة
 %50 الثالث روحي المعنوية عالية أثناء المنافسة 3
 %66.66 الرابع أشعر باليقظة الذىنية طواؿ المنافسة 14
 %41.66 ؿاألو أشعر باإلحساس العالي خالؿ األداء 17

 :الصدؽ التمييزي لمفقرات 
 (100)مف اجؿ استكماؿ األسس العممية العتماد المقياس تـ توزيع المقياس عمى عينة قواميا   
مف مجموع  (%27) العب ، ثـ تـ تصحيح المقياس مع ترتيب الدرجات تنازليًا واختيرت نسبة 

 .ستمارات الخاصة بالدرجات الدنيامف مجموع اال (%27)االستمارات الخاصة بالدرجات العميا و
ف أسموب أعمما ب.استمارة وتـ اعتمادىـ لتمثيؿ المجموعتيف المتطرفتيف (54) إذ بمغ مجموعيـ 
مف الدرجات لممجموعتيف العميا والدنيا يقدـ أفضؿ نسبة تحصؿ ( %27)اعتماد نسبة 

مجموعتيف عميا ودنيا المجموعتيف مف خالليا عمى أفضؿ صورة مف حيث الحجـ والتبايف.وتقدـ 
لمفروقات بيف درجات المجموعتيف ) ت( بأقصى ما يمكف مف حجـ التمايز،وتـ استخداـ قانوف

وعند مقارنتيا بالقيمة الجدولية  (1.015 - 5.479) المحتسبة مابيف وقد تراوحت قيـ )ت(
 قيمة )ت( ف ثمانية فقرات كانتأتبيف  (2.01) والبالغة (0.5) وبنسبة خطأ (52)بدرجة حرية 

  (4)ليـ اقؿ مف القيمة الجدولية األمر الذي حدى بالباحثة إلى حذفيا مف المقياس والجدوؿ رقـ
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لمفقرات المميزة وغير المميزة مع األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لكؿ  يوضح قيـ )ت(
                                .فقرة منيا 
 )ت(بية واالنحرافات المعيارية لممجموعتيف العميا والدنيا وقيـ يوضح األوساط الحسا (4)جدوؿ 

 القيمة الدنيا العميا التسمسؿ
الوسط  االنحراؼ المعياري الوسط الحسابي التائية

 الحسابي
 االنحراؼ المعياري

1 4.39 0.43 3.12 0.26 4.102 
2 3.47 0.67 3.10 0.43 1.361* 
3 3.83 0.36 3.00 0.57 3.419 
4 3.75 0.55 2.65 0.55 4.587 
5 3.61 0.16 2.43 0.17 3.278 
6 3.72 0.48 2.41 0.60 2.941 
7 3.74 0.25 2.38 0.28 4.401 
8 3.43 0.47 2.25 0.37 4.587 
9 3.23 0.35 2.93 0.45 1.571* 
10 3.76 0.44 2.81 0.23 3.125 
11 3.59 0.42 2.77 0.39 3.007 
12 3.66 0.47 3.12 0.37 2.459 
13 4.48 0.56 3.16 0.33 4.237 
14 3.62 0.26 2.55 0.38 2.419 
15 3.79 0.33 2.22 0.38 4.687 
16 3.56 0.51 2.21 0.37 2.586 
17 3.64 0.43 2.74 0.25 2.941 
18 3.32 0.56 2.98 0.33 1.542* 
19 3.21 0.43 2.49 0.65 2.343 
20 3.84 0.66 2.86 0.36 4.04 
21 3.69 0.53 3.38 0.24 1.431* 
22 4.64 0.09 3.23 0.29 2.935 
23 3.54 0.82 2.48 0.07 3.307 
24 3.75 0.45 2.91 0.59 3.306 
25 3.52 0.28 2.28 0.61 3.702 
26 3.66 0.38 2.72 0.34 2.734 
27 4.68 0.09 3.49 0.52 3.641 
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28 4.37 0.54 2.60 0.66 5.479 
29 4.40 0.42 3.33 0.28 4.245 
30 3.83 0.40 2.81 0.49 3.339 
31 4.61 0.66 2.43 0.28 5.432 
32 3.55 0.8 2.27 0.16 3.701 
33 4.30 0.78 3.25 0.29 3.272 
34 3.46 0.66 2.13 0.33 4.542 
35 3.17 0.5 2.89 0.38 1.591* 
36 3.22 0.83 2.94 0.53 1.290* 
37 4,23 0.87 3.39 0.51 2.361 
38 3,21 0.90 2.59 0.27 2.258 
39 3.38 0.78 2.67 0.35 3.040 
40 4.45 0.66 2.77 0.19 4.645 
41 3.43 0.48 3.19 0.47 1.015* 
42 4.39 0.81 3.46 0.29 2.238 
43 3.24 0.08 2.92 0.33 1.687* 

 .تشير إلى الفقرات غير المتميزة *
 (01 .2) = (0.05)اللة عند مستوى د (52)القيمة التائية الجدولية بدرجة حرية 

 :االتساؽ الداخمي
لقد استخدمت الباحثة معامؿ االتساؽ الداخمي وذلؾ لغرض تحديد مدى تجانس الفقرات في  

قياسيا لمظاىرة السموكية . وتتمخص طريقة استخراج معامؿ االتساؽ الداخمي لمفقرات عف طريؽ 
رجة الكمية لممقياس وبعد استخراج النتائج حساب قيمة معامؿ االرتباط بيف اإلجابة عمى الفقرة والد

وجميعيا معنوية بدرجة   (0.186 -0.503)تبيف إف قيمة معامؿ االرتباط تراوحت ما بيف
يوضح   (5)والجدوؿ  (0.20.5) إذ كانت القيمة الجدولية  (0.05) وبنسبة خطأ  (98)حرية
    .ذلؾ 

بيف الفقرات كؿ عمى حده  لداخمي(قيـ معامؿ االرتباط )معامؿ االتساؽ ايبيف  (5)جدوؿ 
 والدرجة الكمية لممقياس

تسمسؿ 
 الفقرة

معامؿ 
 االرتباط

تسمسؿ 
 الفقرة

معامؿ 
 االرتباط

تسمسؿ 
 الفقرة

معامؿ 
 االرتباط

1 0.412 16 0.388 31 0.417 
2 ---- 17 0.423 32 0.365 
3 0.427 18 ---- 33 0.288 
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4 0.311 19 0.503 34 0.301 
5 0.415 20 0.489 35 ---- 
6 0.501 21 ---- 36 ---- 
7 0.421 22 0.452 37 0.466 
8 0.601 23 0.413 38 0.443 
9 ---- 24 0.416 39 0.342 
10 0.413 25 0.322 40 0.431 
11 0.471 26 0.454 41 ---- 
12 0.327 27 0.391 42 0.295 
13 0.334 28 0.401 43 ---- 
14 0.444 29 0.389   
15 0.468 30 0.186*   

 .تشير إلى الفقرات غير المتميزة * 
 (0.20.5) =( 0.05)ومستوى داللة   (98)القيمة الجدولية لمعامؿ االرتباط بدرجة حرية 

( فقرة 34ند )ع( غير مميزة وبذلؾ استقر المقياس 30ويتضح مف الجدوؿ أعاله إف الفقرة )
 بصورتو النيائية.
  :تصحيح المقياس

( 34)تـ اتخاذ اإلجراءات السابقة تـ أعداد المقياس بصورتو النيائية والمكوف مف بعد إف     
 :فقرة وموزعة إلى خمسة مجاالت ىي 

 , 21, 12, 8 , 4 , 1)فقرات ىي   (6)ويتكوف مف  ؛ االندماج في األداء :ػ المجاؿ األوؿ 
26)  

 , 25 , 22 , 15 , 9 , 5)فقرات ىي  (6) التحكـ والسيطرة ؛ ويتكوف مف  :ػ المجاؿ الثاني
31)  

 28 , 20 , 18 , 16 , 10 , 6 ) (8) ويتكوف مف ؛ الخبرة الذاتية االيجابية :ػ المجاؿ الثالث 
, 30 , 34)  
 , 27 , 23 , 17 , 13 , 2 )   فقرات ىي (7) التركيز في األداء ويتكوف مف  :ػ المجاؿ الرابع

29 , 33)  
 , 19 , 14 , 11 , 7 , 3 ) فقرات ىي (7) ويتكوف مف  وضوح األىداؼ :المجاؿ الخامسػ 

24 , 32 )  
موافؽ تماما ، موافؽ ، موافؽ إلى حد ما  (وفؽ البدائؿ الخمسة وىي  نووتكوف اإلجابة ع    

حسب درجة اإلجابة عمما ب( 1,2,3,4,5،غير موافؽ ، غير موافؽ تماما( مع إعطاء األوزاف )
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إما (170) قرات سمبية فيو أي إف الدرجة العميا لممقياس ىي باف المقياس ايجابي وال توجد ف
وتـ عرض المقياس عمى السادة ذوي الخبرة واالختصاص فاقروا عمييا  (34) الدرجة الدنيا فيي

 .باإلجماع وبذلؾ تحقؽ صدؽ المقياس بصورتو النيائية  
 :ثبات المقياس 

العبا تـ   (12)بات المكونة مف لغرض تعرؼ ثبات المقياس ثـ تطبيقو عمى عينة الث     
تـ إعادة تطبيؽ  اً يوم (16) وبعد مرور 2014/11/9بتاريخ اختيارىـ بالطريقة العشوائية وذلؾ 

المقياس إذ إف اختبارات الورقة والقمـ يجب إف ال تقؿ الفترة الزمنية بيف االختباريف عف أسبوعيف 
يمكف مف خاللو اعتماد المقياس  اؿ  وىو معامؿ ثبات ع  (0.89)وبمغ معامؿ ثبات المقياس 

    ..وتطبيقو
 مقياس اليقظة الذىنية : 
 : الصدؽ الظاىري المقياس

لغرض قياس مستوى اليقظة الذىنية لعينة البحث مف العبي أندية النخبة في كرة القدـ     
        قبؿ بالدوري العراقي لجأت الباحثة إلى استخداـ مقياس اليقظة الذىنية الذي تـ أعداده مف 

قامت الباحثة بعرض المقياس عمى مجموعة مف السادة الخبراء مف ذوي و  (2012:الزبيدي (
 .والذي تـ إقراره مف قبميـ وبذلؾ تحقؽ الصدؽ الظاىري الخبرة واالختصاص

 :ػثبات المقياس
 : أتياالختبار وألفا كرونباخ وكما ي ـ استخراج ثبات المقياس بطريقتي إعادةت    
لمتأكد مف ثبات المقياس عمى عينة البحث تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة :إعادة االختبار طريقة

وأعادت تطبيقو عمى  2014/11/25بتاريخ مف دوري النخبة وذلؾ  اً العب (12) الثبات البالغة
وىو معامؿ ثبات  (0.84) ، واستنتجت الباحثة إف معامؿ الثبات بمغاً يوم (16) ذات العينة بعد

 يز لمباحثة استخداـ المقياس وذلؾ لمالئمتو لعينة البحث .عالي يج
عمى درجات أفراد عينة الثبات البالغ  (الفاكرونباخ)طبقت معادلة  : طريقة الفا كرونباخ

وىو مؤشر إضافي عمى أف  (0,88) فكانت قيمة معامؿ ثبات المقياس اً العب  (12)عددىـ
 .معامؿ ثبات المقياس جيد
 :لذىنية بصورتو النيائية وطريقة تصحيحو وصؼ مقياس اليقظة ا

فقرة ، ويقوـ الالعب  باإلجابة عف المقياس عمى وفؽ درجة  (24) يشتمؿ المقياس عمى     
لتعميمات المقياس عمى مقياس ثالثي التدرج )تنطبؽ عمي، تنطبؽ  انطباؽ الصفة عميو ، وطبقاً 

اليجابية وعكسيا لمفقرات لمفقرات ا (3-1) تعطى الدرجات اذ عمي بدرجة ما، ال تنطبؽ عمي(
  درجة والدرجة الدنيا (48) درجة والمتوسط الفرضي  (72)وتبمغ الدرجة الكمية لممقياس ،السمبية
 .وبذلؾ أصبح مقياس مفيوـ اليقظة الذىنية جاىزًا لمتطبيؽ عمى عينة البحث األساسية(24)  



722074-6032 :ISSN

 

087 
 

  :التجربة االستطالعية 2-4
ص السيكومترية لممقياسيف عمدت الباحثة إلى إجراء التجربة بعد التحقؽ مف الخصائ    

فقرات المقياسيف األوؿ  والبالغ  عفاالستطالعية ليما بيدؼ تعرؼ الوقت المستغرؽ لإلجابة 
العبيف مف العبي ناديي  (8)فقرة عمى عينة مف  (24) فقرة والثاني والبالغ عددىا (34) عددىا

وطمب منيـ قراءة الفقرات   2014/12/7وذلؾ بتاريخ.شوائيةالزوراء والشرطة اختيروا بصورة ع
ولقد أظيرت التجربة االستطالعية وضوح  . واالستفسار عف أي صعوبة قد تواجييـ في اإلجابة

  (20-24)الفقرات وتبيف أف الوقت المستغرؽ لإلجابة عمى مقياس التدفؽ الشعوري بمغ بيف 
ت الذي استغرقتو أفراد العينة في اإلجابة عمى مقياس دقيقة وكاف معدؿ الوق (22) دقيقة بمعدؿ 

  .دقيقة  (17)دقيقة وبمعدؿ  (16-18) اليقظة الذىنية 
 : التطبيؽ النيائي لممقياسيف2-5

 بعد إنجاز الباحثة بناء مقياس التدفؽ الشعوري وتطويع مقياس اليقظة الذىنية  والتأكد مف    
                  مفمدة جمو، تـ تطبيقيما لمأذي وضعا مف البحث لقياس الغرض المالئمتيـ  لعينة 

العبا مف العبي أندية   (40)عمى عينة بمغت2014  /12/ 28ولغاية 2014   14 /12/
 .العبيف لكؿ نادي   (5)النخبة وبواقع 

 الوسائؿ اإلحصائية:2-6
في البحث  لتحميؿ البيانات (SPSS) الحاسوب اآللي عمى وفؽ نظاـ ةالباحث تاستخدم   

 .الحالي
  :عرض النتائج ومناقشتيا -3
بناء مقياس التدفؽ الشعوري لدى العبي أندية : عرض ومناقشة نتائج اليدؼ األوؿ  4-1

 :النخبة بكرة القدـ
وقد تحقؽ ىذا اليدؼ مف خالؿ بناء المقياس والذي استوفى الشروط الالزمة ليذا النوع مف 

  .تفصيمي في الباب الثالث مف ىذا البحثالمقاييس النفسية وكما موضح بشكؿ 
التعرؼ عمى التدفؽ الشعوري لدى العبي أندية  :عرض ومناقشة نتائج اليدؼ الثاني 4-2 

 :النخبة بكرة القدـ
  (131.74)لغرض تعرؼ التدفؽ الشعوري لدى الالعبيف تبيف أف المتوسط الحسابي يساوي    

درجة  (102) البالغ رنتو بالمتوسط الفرضيدرجة ، وعند مقا (11.39)  بانحراؼ معياري
اكبر مف القيمة  (5.86)اتضح أف القيمة التائية المحسوبة  باستخداـ االختبار التائي لعينة واحدة

وىذا يعني وجود فرؽ  (38) وبدرجة حرية (0.05) عند مستوى داللة (2.03)التائية الجدولية 
وىذه النتيجة تشير إلى أف الالعبيف  .لحسابيداؿ إحصائيًا بيف المتوسطيف ولصالح المتوسط ا

 .يبيف ذلؾ  (6)لدييـ درجة عالية في التدفؽ الشعوري والجدوؿ
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نتائج االختبار التائي لمفرؽ بيف المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمتدفؽ  (6)الجدوؿ 

 الشعوري لدى العبي أندية النخبة بكرة القدـ

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0.05عند 

 الفرؽ داؿ 2.03 5.86 102 11.39 131.74 40
 
الالعبيف  وكفاءة التدريبي لمجياز القدرات الفنية بيف التكامؿ وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى   

لسميمة التي تتضح في مساعدة الالعبيف عمى الفيـ األفضؿ استخداـ الفمسفة التدريبية امف خالؿ 
لحالة التدفؽ النفسي ، وجعؿ ىذه الخبرة سيمة المناؿ بالنسبة إلى الالعب المشارؾ في 
المنافسات ، مف خالؿ استخداـ طرائؽ وأساليب االسترخاء والتصور الذىني ومحادثة الذات 

يستطيع الالعب ومف خالؿ التدريب عمييا تحقيؽ االيجابية وتركيز االنتباه ، والتي بموجبيا 
، والشعور بالسعادة ، وانخفاض الوعي بالزماف والمكاف أثناء األداء ، ( 2006:أفضؿ أداء )راتب

 ,Jackson)فضال عف االستفادة القصوى مف الحالة الوجدانية في التعرؼ والتعمـ ودقة األداء 
& Eklund ,2008).. 

تعرؼ مجاالت التدفؽ الشعوري لدى العبي أندية : تياومناقش ثالثعرض نتائج اليدؼ ال 4-3
  :النخبة بكرة القدـ  لغرض تحقيؽ ىذا اليدؼ تـ تقسيمو إلى أىداؼ فرعية وىي

  :تعرؼ مجاؿ االندماج في األداء لدى العبي أندية النخبة بكرة القدـ 4-3-1
 ف المتوسط الحسابي يساويأينة البحث في ىذا المجاؿ، تبيف لغرض تعرؼ درجة ع       

درجة  (18) درجة، وعند مقارنتو بالمتوسط الفرضي البالغ (3.18) بانحراؼ معياري  (26.54)
اكبر مف   (4.03)باستخداـ االختبار التائي لعينة واحدة، اتضح أف القيمة التائية المحسوبة 

، وىذا يعني (38)حرية وبدرجة   (0.05)عند مستوى داللة  (2.03) القيمة التائية الجدولية 
وىذه النتيجة تشير إلى أف  .وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف المتوسطيف ولصالح المتوسط الحسابي

 .يبيف ذلؾ (7) في ىذا المجاؿ والجدوؿ  مرتفعة الالعبيف لدييـ درجة
نتائج االختبار التائي لمفرؽ بيف المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمجاؿ  (7)الجدوؿ 

 ماج في األداء  لدى العبي أندية النخبة بكرة القدـاالند

المتوسط  العينة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0.05عند 

 الفرؽ داؿ 2.03 4.03 18 3.18 26.54 40
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 عمى يعتمد فاالندماج في األداء لالعب، فنيال بالمستوى وترى الباحثة إف ىذه النتيجة يرتبط  
 البدني األداء في العميا المستويات أف اذ األداء نوعية عف األداء بعيدا جودة عمى الالعب قدرة

اذ  الواضحة الراجعة والتغذية المدركة التحديات مع يتفؽ الذي الموجو اليدؼ عمى تعتمد والعقمي
 ومتطمباتمتغيرات  عمى نتيجة لمسيطرة األداء في حكـوالت عمى السيطرة بقدرتو الرياضي يشعر

ف .الموقؼ اإلتقاف  لحظة يعد الذي لقميا األداء النفسية يحقؽ الطالقة حالة الرياضي دخوؿ وا 
 األداء وىذا) الحركة وطالقة العقؿ، العضالت،( كاًل واحدا األشياء كؿ تكوف وفيو الرياضة في

 ممكف  أداء أقصى ليحقؽ الجادة لممحاولة يدفعو لذيوارياضي متنافس  لكؿ طموح يعد ألقمي
 (.2004:)راتب 

 :تعرؼ مجاؿ التحكـ والسيطرة لدى العبي أندية النخبة في الدوري العراقي بكرة القدـ 4-3-2
 ف المتوسط الحسابي يساويأ، تبيف عينة البحث في ىذا المجاؿ لغرض تعرؼ درجة   

 (18)، وعند مقارنتو بالمتوسط الفرضي البالغ  درجة  (2.93)بانحراؼ معياري  (23.13)
اكبر مف  (3.85) درجة باستخداـ االختبار التائي لعينة واحدة، اتضح أف القيمة التائية المحسوبة

، وىذا يعني وجود (38)وبدرجة حرية  (0.05عند مستوى داللة ) (2.03)القيمة التائية الجدولية 
وىذه النتيجة تشير إلى أف   لح المتوسط الحسابيفرؽ داؿ إحصائيًا بيف المتوسطيف ولصا

 .يبيف ذلؾ (8) الالعبيف لدييـ درجة جيدة في ىذا المجاؿ والجدوؿ
نتائج االختبار التائي لمفرؽ بيف المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمجاؿ  (8)جدوؿ 

 التحكـ والسيطرة لدى العبي أندية النخبة بكرة القدـ

المتوسط  العينة
 يالحساب

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

مستوى الداللة عند  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0.05

 الفرؽ داؿ 2.03 3.85 18 2.93 23.13 40
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى الدور الذي بمغو الالعب وامتالكو اإلحساس والقدرة عمى      

ؿ الفعاؿ لمفرص المتاحة مف حولو ، فضال عف قدرتو عمى إدارة البيئة المحيطة بو واالستعما
االختيار وخمؽ السياقات المناسبة لحاجاتو وقيمو الشخصية ،وىي سمسمة تجارب يتعمـ مف 
خالليا الرياضي رؤية االستجابة القريبة مف األىداؼ واإلحساس في كيفية انجازىا والذي يكسبيـ 

التفاعؿ مع اآلخريف والتكيؼ ضمف مختمؼ السياقات سيطرة وتحكـ أفضؿ وبالتالي القدرة عمى 
ف الرياضييف الذيف يسجموف أإلى  شير الدراساتت. و (Sheldon ,2006 ,291) عند الحاجة

درجة عالية في التحكـ والسيطرة النفسية يؤكدوف عمى أنيـ مستمريف في التطوير عبر فترات 
ويمكف إف تعمؿ عمميات التشجيع ،حياتيـ مف خالؿ سعييـ في البحث عف الخبرات الجديدة 

  .         عمى مساعدة الالعبيف عمى التحكـ والسيطرة والتأثير عمى قراراتيـ في الحياة 
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تعرؼ مجاؿ الخبرة الذاتية االيجابية لدى العبي أندية النخبة في الدوري العراقي  4-3-3 
 :بكرة القدـ

 يف أف المتوسط الحسابي يساويلغرض تعرؼ درجة عينة البحث في ىذا المجاؿ ، تب   
  (24)درجة، وعند مقارنتو بالمتوسط الفرضي البالغ  (5.22) بانحراؼ معياري   (34.92)

اكبر مف  (4.44)درجة باستخداـ االختبار التائي لعينة واحدة، اتضح أف القيمة التائية المحسوبة 
وىذا يعني وجود  (38)ة حرية بدرج (0.05)عند مستوى داللة  (2.03) القيمة التائية الجدولية

وىذه النتيجة تشير إلى إف   .فرؽ داؿ إحصائيًا بيف المتوسطيف ولصالح المتوسط الحسابي
 .يبيف ذلؾ  (9) العبي أندية النخبة بكرة القدـ يتمتعوف بخبرة ذاتية ايجابية عالية ، والجدوؿ 

المتوسط الفرضي لمجاؿ نتائج االختبار التائي لمفرؽ بيف المتوسط الحسابي و  (9)جدوؿ 
 الخبرة الذاتية االيجابية  لدى العبي أندية النخبة بكرة القدـ

المتوسط  العينة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0.05عند 

 الفرؽ داؿ 2.03 4.44 24 5.22 34.92 40
 ة ىذه النتيجة إلى الدور االيجابي الذي يمعبو التدريب الرياضي واستخداـوتعزو الباحث      

 عمى وتعمؿ كؿ مرحمة وفؽ متطمبات األىداؼ تحديد عمى تساعد التي واإلرشاد االتصاؿ تقنيات
 االستمتاع إلى وتؤدى اإليجابية الخبرة الذاتية تعزز التي الواضحة السريعة الراجعة التغذية تمقي

 التدريب أثناء األداء في الالعبيف إيجابية لدى خبرة بدوره يعكس الذي مارسالم بالنشاط
 الموقؼ ومتطمبات قدراتيـ وفؽعمى لالعبيف  الموجية البرامج والمباريات ، وكذلؾ إف تقنيف

 ليتغمب عمى الالعب مدارؾ والسموكية توسع المعرفية اإلستراتيجيات بدراسة وذلؾ التنافسي
عبد ( التدفؽ حالة إلى بالالعب بدوره يصؿ الذي النشاط في ستمتاعاال أجؿ مف التحديات
 .(2008العزيز،

 :تعرؼ مجاؿ التركيز في األداء لدى العبي النخبة بكرة القدـ 4-3-4
 (26.49) ، تبيف إف المتوسط الحسابي يساويؼ درجة عينة البحث في ىذا المجاؿلغرض تعر   

درجة باستخداـ  (21) رنتو بالمتوسط الفرضي البالغدرجة، وعند مقا (4.78) بانحراؼ معياري
اكبر مف القيمة التائية  (3.64) االختبار التائي لعينة واحدة اتضح أف القيمة التائية المحسوبة

، وىذا يعني وجود فرؽ داؿ (38)وبدرجة حرية  (0.05) عند مستوى داللة  (2.03)الجدولية 
ف الالعبيف لدييـ أوىذه النتيجة تشير إلى  .الحسابيإحصائيًا بيف المتوسطيف ولصالح المتوسط 

 .يبيف ذلؾ  (10)والجدوؿ  .درجة جيدة مف االنتباه والتركيز
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نتائج االختبار التائي لمفرؽ بيف المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمجاؿ  (10)جدوؿ 
 التركيز في األداء  لدى العبي النخبة بكرة القدـ

المتوسط  العينة
 يالحساب

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0.05عند 

 الفرؽ داؿ 2.03 3.64 21 4.78 26.49 40
 مف حالة خالؿ مف والمنافسة التدريب في وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى رغبة الالعب  

وىي حالة ،  الممارس النشاط تجاه إيجابي فعؿ رد لىإ تؤدى التي اإليجابية المشاعر الوجدانية
واالنغماس في النشاط نفسية داخمية تجعؿ الشخص يشعر بالتوحد وبالتركيز التاـ فيما يقوـ بو 

واالندفاع بحيوية نحو األنشطة مع إحساس عاـ بالنجاح في التعامؿ مع  إلى حد نسياف الذات
 يعيشوف خبرة الذيف الرياضييف أف إلى ؛دراساتوتشير ال. (Heany,2006, 67)  ىذه األنشطة

 كما ،الناجح أكثر وباألداء بالرياضة استمتاعيـ درجة تكوف القمة أعراض مع مواجية الطالقة
 الرياضييف بأداء مقارنة والمتعة واالنسجاـ التفاؤؿ بروح تتسـ موجبة انفعالية خبرات لدييـ تتوافر
 ومنيا تركيز االنتباه وور كؿ الصفات االيجابية لديالخبرة والتي تط تمؾ ايعيشو  لـ الذيف

 ( .2010البياص،)
 :تعرؼ مجاؿ وضوح األىداؼ لدى العبي أندية النخبة في الدوري العراقي بكرة القدـ  4-3-5
 لغرض تعرؼ درجة عينة البحث في ىذا المجاؿ ، تبيف أف المتوسط الحسابي يساوي   

 (21) البالغ  *جة، وعند مقارنتو بالمتوسط الفرضيدر   (3.87)بانحراؼ معياري  (20.66)
اصغر (1.79) درجة باستخداـ االختبار التائي لعينة واحدة، اتضح أف القيمة التائية المحسوبة 

، وىذا يعني ( 38)وبدرجة حرية  (0.05)عند مستوى داللة (2.03) مف القيمة التائية الجدولية
وىذه النتيجة تشير إلى أف الالعبيف لدييـ درجة  .يفوجود فرؽ غير داؿ إحصائيًا بيف المتوسط

                                          يبيف ذلؾ. (11) والجدوؿ  .منخفضة في ىذا المجاؿ
نتائج االختبار التائي لمفرؽ بيف المتوسط الحسابي  (11)جدوؿ                              

 ؼ لدى العبي أندية النخبة في بكرة القدـوالمتوسط الفرضي لمجاؿ وضوح األىدا

المتوسط  العينة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

مستوى الداللة عند  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0.05

 الفرؽ غير داؿ 2.03 1.79 21 3.87 20.66 40
عب إلى تحقيقو يجب إف يكوف وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف اليدؼ الذي يسعى الال   

ىدفا واضحا ومحددا بشكؿ دقيؽ ، فبياف اليدؼ وتحديده، ينير الدرب، ويزيد القوة، ويشحذ اليمة 
والعكس صحيح فعندما تكوف األىداؼ غير واضحة ومفتوحة المدى يتشتت تركيز الالعب عمى 

ف ىذا سيشعره بالبعد ىدؼ محدد ، وبالتالي تضيع الجيود المبذولة وتتعطؿ القدرات لديو ،  وا 
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عنيا وصعوبة تحقيقيا ، وبالتالي الشعور باإلحباط والضعؼ  ، كذلؾ فاف قيمة وضع األىداؼ 
ف وضوح األىداؼ يرتبط أال يتطمب بذؿ المجيود ناىيؾ عف  تكوف ضئيمة إذا كاف تحقيقيا

ديف عف اتخاذ بالجانب اإلداري والفني ومدرب الفريؽ الذي غالبا ما يكوف اغمب الالعبيف بعي
 .(Bandura,2004) القرار فيو 

تعرؼ اليقظة الذىنية لدى العبي أندية النخبة   :تياومناقش عرض نتائج اليدؼ الرابع 4-4
  .بكرة القدـ 

 (141.32)اليقظة الذىنية لدى الالعبيف تبيف أف المتوسط الحسابي يساوي  لغرض تعرؼ   
درجة باستخداـ (48) نتو بالمتوسط الفرضي البالغ درجة، وعند مقار  (15.29) بانحراؼ معياري 

اكبر مف القيمة التائية  (7.45) اتضح أف القيمة التائية المحسوبة االختبار التائي لعينة واحدة
، وىذا يعني وجود فرؽ داؿ (38)وبدرجة حرية  (0.05) عند مستوى داللة  (2.00) الجدولية

وىذه النتيجة تشير إلى أف الالعبيف لدييـ  .لحسابيإحصائيًا بيف المتوسطيف ولصالح المتوسط ا
 يبيف ذلؾ   (12)والجدوؿ  . درجة مرتفعة مف اليقظة الذىنية 

نتائج االختبار التائي لمفرؽ بيف المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لميقظة  (12)جدوؿ
 بكرة القدـ النخبةالذىنية لدى العبي أندية 

المتوسط  العينة
 الحسابي

اؼ االنحر 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0.05عند 

 الفرؽ داؿ 2.00 7.45 48 15.29 141.32 40
مستوى فني وذىني في مرحمة  ىجة إلى إف الالعب قد وصؿ إلى اعموتعزو الباحثة ىذه النتي  

ووضع يجعمو أكثر قدرة عمى حؿ مشكالتو االنفعالية النخبة مما يدعـ ويقوي الحالة النفسية لديو و 
لألمور، ويكوف  وتمنحنو القدرة عمى التقييـ الصحيح فروض عّدة لحؿ المشكمة واختيار أنسبيا ،

والتي ووضع الخطط المناسبة لتوجيو سموكو  مرونة وانفتاحًا بتصوراتو ومفاىيمو العقمية أكثر
درة عمى التوافؽ الشخصي والذىني والتكيؼ مع تدعـ وتكسب الرياضي درجة عالية مف الق

 .(2016:)الحوري لوالمسؤوليات المحددة 
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تعرؼ العالقة بيف التدفؽ الشعوري واليقظة  تيا:ومناقشعرض نتائج اليدؼ الخامس 4-5
 الذىنية لدى العبي أندية النخبة بكرة القدـ.

االندماج مع (جاالت التدفؽ الشعوري يبيف معامؿ االرتباط بيف اليقظة الذىنية وم (13)جدوؿ 
 ) وضوح األىداؼ ,التركيز في األداء ,الخبرة الذاتية االيجابية ,التحكـ والسيطرة ,األداء

 والتدفؽ الشعوري كصفة كاممة  

 
 المعالـ

 
اليقظة 
 الذىنية

االندماج 
 مع األداء

التحكـ 
 والسيطرة

الخبرة الذاتية                                 
 اليجابيةا

التركيز في 
 األداء

وضوح 
 التدفؽ الشعوري األىداؼ

1 --------- 0,52* 0,47* 0,56* 0,55* 0,14 0,55* 
2 --------- ------ 0,34* 0,39* 0,45* 0,24 0,42* 
3 --------- ------- ------ 0,44* 0,38* 0,29 0,57* 
4 --------- ------- ------- ------ 0,39* 0,17 0,65* 
5 --------- ------- ------- ------- -------- 0.03 0,50* 
6 --------- ------- ------- ------- -------- --------- 0,16 
7 --------- ------- -------- ------- -------- --------- -------- 
 0,35))تساوي  (7) ودرجة حرية  (0.095) الجدولية عند مستوى ثقة)ر(*قيمة  
 :الذي يمثؿ عالقات االرتباط بيف ما يأتي (13) بيف الجدوؿ ي

*توجد عالقة ارتباط معنوية بيف اليقظة الذىنية مف جية واالندماج مع األداء والتحكـ والسيطرة 
والخبرة الذاتية االيجابية والتركيز في األداء والتدفؽ الشعوري مف جية أخرى في حيف كانت 

 ة بيف اليقظة الذىنية ووضوح األىداؼ  .عالقة االرتباط  غير معنوي
*توجد عالقة ارتباط معنوية بيف االندماج مع األداء  مف جية والتحكـ والسيطرة والخبرة الذاتية 
االيجابية والتركيز في األداء والتدفؽ الشعوري مف جية أخرى في حيف كانت عالقة االرتباط 

 داؼ .غير معنوية بيف االندماج في األداء ووضوح األى
*توجد عالقة ارتباط معنوية بيف التحكـ والسيطرة مف جية والخبرة الذاتية االيجابية والتركيز في 
األداء والتدفؽ الشعوري مف جية أخرى في حيف كانت عالقة االرتباط غير معنوية بيف التحكـ 

 والسيطرة ووضوح األىداؼ  .
جابية والتركيز في األداء والتدفؽ الشعوري في *توجد عالقة ارتباط معنوية بيف الخبرة الذاتية االي

 حيف كانت عالقة االرتباط غير معنوية الخبرة الذاتية االيجابية ووضوح األىداؼ .
*توجد عالقة ارتباط معنوية بيف التركيز في األداء  مف جية والتدفؽ الشعوري مف جية أخرى 

 األداء ووضوح األىداؼ  . في حيف كانت عالقة االرتباط غير معنوية بيف التركيز في
 *ال توجد عالقة ارتباط معنوية بيف وضوح األىداؼ والتدفؽ الشعوري .
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وتعزو الباحثة العالقات االيجابية بيف التدفؽ الشعوري ومجاالتو مف جية واليقظة الذىنية مف    
ه واحد ، إي جية أخرى إلى إف كال الظاىرتيف تعود إلى عمـ النفس االيجابي وأنيما يسيراف باتجا

تحسف في إي منيما يعني تحسف الظاىرة الثانية ويمعباف دورا فعاال في بذؿ كؿ الخزيف الفكري 
والبدني والميارى والخططي لخدمة االنجاز أو األداء الرياضي وخالليا ينسى الالعب نفسو 

ا ويقترف وينحصر تفكيره في المعب ويذوب في تنفيذ المياـ والواجبات المطموبة أو المكمؼ بي
( . وشذ عف ذلؾ  Lyubomirsky,2011ذلؾ بحالة مف البيجة والنشوة وبقيمة األداء ومعناه )

مجاؿ وضوح األىداؼ إذ اظير عالقة غير معنوية بينو وبيف اليقظة الذىنية مف جية وبينو 
وبيف جميع المجاالت األخرى مف جية أخرى وىذا يدؿ عمى إف الالعب العراقي رغـ انو يصؿ 

دوري النخبة إال انو يعاني مف عدـ وضوح األىداؼ لديو وترى الباحثة إف ذلؾ يعود إلى  إلى
الظروؼ االجتماعية واألمنية واالقتصادية التي يعاني منيا البمد والتي جعمت المستقبؿ مجيوؿ 

 إلى حد كبير إماـ الالعبيف
 الخاتمة:-4 

مية مقياس التدفؽ الشعوري لدى العبي فاعخالؿ النتائج التي توصمت الييا الدراسة ظيرت     
بكرة القدـ والذي قامت الباحثة ببنائو مف خالؿ اإلجراءات العممية المتبعة في البحث ة النخبة اندي

يتسـ العبو أندية النخبة بكرة ، و العممي التي تدؿ عمى قدرة المقياس في قياس التدفؽ الشعوري
يتسـ العبو أندية النخبة بكرة القدـ و ، لتدفؽ الشعوريمرتفعة مف ا درجةالقدـ في الدوري العراقي ب

التحكـ ,االندماج في األداء  (مرتفعة في مجاالت التدفؽ الشعوري وىي درجةفي الدوري العراقي ب
يتسـ العبو أندية النخبة بكرة القدـ في  (، ز في األداء التركي , والسيطرة ،الخبرة الذاتية االيجابية

ػ وجود عالقة ارتباط بيف التدفؽ الشعوري ، ومرتفعة مف اليقظة الذىنية درجةالدوري العراقي ب
               وىيوجود عالقة ارتباط بيف اليقظة الذىنية ومجاالت التدفؽ الشعوري ،و واليقظة الذىنية

 ز في األداء (.التركي , التحكـ والسيطرة ،الخبرة الذاتية االيجابية, االندماج في األداء  (
ال  ، وايضاعالقة ارتباط بيف مجاالت التدفؽ الشعوري فيما بينيا عدا وضوح األىداؼ وجودو ػ

والتدفؽ الشعوري ومجاالتو توجد عالقة ارتباط بيف مجاؿ وضوح األىداؼ واليقظة الذىنية 
 .األخرى
توجيو نظر المدربيف إلى قياس متغيري البحث بشكؿ دوري لالعبيف لذلؾ اوصت الباحثة      

أىمية انتقاؿ ، تكويف سموكيات متوافقة وناجحة لدييـ وتوجيييا في المسار الصحيحمف أجؿ 
األساليب التدريبية مف النمط التقميدي إلى األسموب الذي يثير دافعية الالعبيف وتسيـ في رفع 

 الخاصة التدريب برامج مرافقة ضرورة، و كفاءتيـ وفي مواجية الضغوط والتأقمـ مع الشدة النفسية
 مف محضرة تكوف النفسية عمى الميارات لمتدريب ببرامج والخططية التقنية البدنية، انببالجو 
جراء أبحاث عممية أخرى تيدؼ ، و لمفريؽ الفني اإلطار مف وبمشاركة النفسي المختص طرؼ ا 
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إلى تنمية ىذيف المتغيريف لدى الالعبيف ، لكونيا مف المؤشرات األساسية عف الشخصية 
جراء بحوث أخرى مشابية وعمى المستويات والفئات العمرية األخرى ، و فالمستقبمية لالعبي ا 

 .كافةلالعبيف 
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