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 اندية كرة القدم المتقدمين في محافظة نينوى  لدى العبيبناء وتطبيق مقياس الحضور الوجودي 
 

 علي حامد سليمان                                             منهل خطاب سلطان          

 كلية التربية االساسية كلية التربية االساسية                                              

 جامعة الموصل                                                    جامعة الموصل 

   (  2021/ 8/8 في   نشرلل لقب    2021/ 6/ 22 ) قدم للنشر في  

 ملخصال
 هدف البحث إلى:

 نينوى. الحضور الوجودي لدى العبي اندية كرة القدم المتقدمين في محافظة بناء مقياس  -
 درجة الحضور الوجودي لدى العبي اندية كرة القدم المتقدمين في محافظة نينوى. التعرف على  -
 التعرف على مستويات الحضور الوجودي لدى العبي اندية كرة القدم المتقدمين في محافظة نينوى. -

العبي اندية كرة القدم المتقدمين في محافظة  م المنهج الوصفي لمالءمته وطبيعة البحث، واشتمل مجتمع البحث على  وقد تم استخدا
أما عينة البحث فقد تم اختيارها بصورة عشوائية من مجتمع   ( العبا،637والبالغ عددهم ) (  2021  -2020)  الرياضينينوى للموسم  
 من عينة البحث  (%72،963العبا وينسه )(  324)  عددها  عينة البناء فكان  اما  (،%69.70)بنسبة  و العبا  (  444)  البحث وبواقع

 ( من عينة البحث% 27،027بنسبة )( العبا 120وتم تطبيقه على عينة من الالعبين تكونت من )
 وقد توصل الباحثان إلى االستنتاجات اآلتية:

مقياس الحضور الوجودي لدى العبي اندية كرة القدم المتقدمين في محافظة نينوى وقدرته على تشخيص الحضور    فعالية -1
 الوجودي عند استخدامه كوسيلة للقياس.

 العبي اندية كرة القدم المتقدمين في محافظة نينوى لديهم مستويات متوسطة من الحضور الوجودي. -2
 : بما يأتيوفي ضوء االستنتاجات يوصي الباحثان 

وإمكانية تطبيقه   انببنائه الباحث  ااالستفادة من مقياس الحضور الوجودي لدى العبي اندية محافظة نينوى بكرة القدم والذي قام   -1
 مع متغيرات نفسية أخرى.و  إلجراء بحوث مشابهة على فعاليات رياضية اخرى فردية وجماعية 

االيجابية كرفع الروح المعنوية النفسية  ذلك لتعزيز الجوانب  المعنوي  و االهتمام بأشكال الدعم االجتماعي وخصوصا الدعم المادي   -2
 في تعزيز الحضور الوجودي لالعبين.على  فعالمن تأثير  الما له الالعبينوبث الحماسة وزرع الثقة في نفوس 
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Building and Applying the Existential Ettendance Scale for 
Edvanced Football club Players in Nineveh Governorate 

 

Ali Hamed Sulieman Mutlug                       . Manhal Khattab Sultan  

College of Basic Education                       College of Basic Education 

Mosul University                                     Mosul University 

Abstract  
- Building an existential attendance scale for advanced football club players in Nineveh 
Governorate. 
- Identifying the degree of existential presence among advanced football club players in 
Nineveh Governorate. 
- Identifying the levels of existential presence among advanced football club players in 
Nineveh Governorate. 
     The descriptive approach was used for its relevance with the nature of the research, and 
the research community included the advanced football club players in  Nineveh Governorate 
for the sports season (2020-2021), which included  (637) players, and the research sample 
was randomly selected from the research community and by (444) players with a percentage 
of (69.70%) of the research community, while the construction sample was (324) players and 
a percentage of (72.963%) of the research sample and it was applied to a sample of players 
consisting of (120) players with a percentage of (27.027%) of the sample search. 
           The researchers showed the following conclusions: 
1- The effectiveness of the existential attendance scale  is seen among the advanced football 
club players in Nineveh Governorate and its ability to diagnose existential attendance when 
used as a means of measurement. 
2- The advanced football club players in Nineveh governorate have medium levels of 
existential presence. 
            In light of these conclusions, the researchers recommend the following: 
1-  taking advantage from the scale of existential attendance among the football players of 
Nineveh Governorate clubs, which has been built by the two   researchers and to take in 
consideration the possibility of applying it to conduct similar research on other individual 
and collective sporting, with other psychological variables. 
2- Paying attention to forms the social support forms , especially financial support, in order 
to enhance the positive psychological aspects, such as raising the morale, instilling 
enthusiasm and instilling confidence in the hearts of the players because of their effective 
impact on enhancing the existential presence of the players. 
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 التعريف بالبحث-1
 البحث:  وأهميةالمقدمة   1-1

الرياضي             النفس  علم  التي  يعد  العلوم  االنجازات من  أفضل  لتحقيق  بالالعبين  الوصول  إلى  تسعى 
التنافسية وذلك   بالسلوك الرياضي واغلب الرياضية في المواقف  من خالل الدراسات العلمية الحديثة ذات العالقة 

بين الرياضيين في القدرات البدنية والمهارية لكن هذه النتائج لم تحسم    هذه الدراسات بينت انه هناك تقارب كبير
 في اغلب االحيان بناء على العامل النفسي فكلما كان التحضير النفسي جيدا كانت النتائج المتحققة جيدة. 

الوجودي           يعتبر الحضور  بيئية صعبة البد أن  ذوحيث  يواجه مواقف  الذي  بالنسبة لالعب  يكون   أهمية 
من   القدم  كرة  لعبة  الفريق الن  نتائج  تحسين  في  كبيرًا وحاسمًا  دورًا  يلعب  نه  ال  الحضور  بهذا  عال  إدراك  لديه 
أداء أفضل  تحقيق  إدراك قدراتهم وإمكانياتهم بشكل جماعي من اجل  الالعبون  فيها  يحاول  التي  الفرقية  األلعاب 

نظرتهم  " على  سيؤثر  الوجودي  الحضور  هذا  االنسان  الن  بشعور  المتمثلة  ألنفسهم  ونظرتهم  القادمة  لحياتهم 
بالمسؤولية في بناء نفسه وتطور عواطفه وتواصله مع االخرين في بناء مجتمعه وعالمه الذي يعيش فيه وان يكون 
متميزا ولديه حضور وجودي الن غيابه ينعكس سلبا على افراد المجتمع ويسبب اضطرابات بين االفراد من مختلف 

                                                                                        لمجاميع والمعتقدات."ا
(20 :353)  

تكامل          حالة  هي  النفسية  الصحة  ان  اذ  النفسية،  الصحة  مظاهر  من  مظهرا  الوجودي  الحضور  "ويعد 
وبالتالي الى تحقيق انسانيته، والفرد في سعي دائم الى تحقيق   طاقات الفرد المختلفة بما يؤدي حين استثماره لها،

الحياة".   النجاح في  له  الذي يحقق  امكانيته وقدراته بالشكل                   هذا الحضور عن طريق اكتشاف 
(76:9) 

أصبح         إذ  كورونا،  جائحة  في ظل  الحاضر  الوقت  في  نعيشها  التي  التجربة  الرغم من غشاوة  هناك وعلى 
تغيير جوهري في االسس التي ترسخت في اذهاننا عن كثير من جوانب الحياة المختلفة التي نعيشها والتي منها 
الجانب الرياضي والعبي أندية محافظة نينوى بكرة القدم  هم الشريحة المستهدفة بالدراسة الحالية لتعرضها لظروف 

ال يمكن ان ننظر   لذلك  ثر على الحضور الوجودي لدى الالعبينالحياة الصعبة المتمثلة بجائحة كورونا التي قد تؤ 
الى الالعب على انه كائن فارغ مستسلم لقدره خالي من الفكر والمشاعر فالالعب فاعل نشط يدرك نفسه وبيئته  

حيث   الرياضي.  مجاله  في  تواجهه  التي  المشاكل  وحل  والتغير  االختيار  على  القدرة  وله  بها  ويتأثر  ان ويؤثر 
الالعب الح بشعور  المتمثلة  ألنفسهم  ونظرتهم  المستقبلية  لحياتهم  الالعبين  نظرت  على  يؤثر  الوجودي  ضور 

بالمسؤولية في تطور قدراته وتواصله مع الالعبين االخرين من أعضاء الفريق و بناء نفسه وان يكون متميزا ولديه  
توى البدني والمهاري وينعكس أيضا حضور وجودي الن غياب الحضور الوجودي لالعب ينعكس سلبا على المس 

" فاألفراد يختلفون فيما بينهم في القدرة على مواجهة احداث الحياة  ، على مستوى الالعبين للعب بروح الفريق الواحد 
والسيطرة عليها دون االصابة باألمراض النفسية والجسمية ومن دون ان يظهر لديهم العجز في حياتهم لمعرفتهم  
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االحساس وااللتزام   وامتالكهم  السيطرة  بمكونات                                                                     " والعاطفة 
(1 :43   ) 

 : ومن خالل ما تقدم فإن أهمية البحث الحالي تكمن في 
الكشف عن درجة الحضور الوجودي وقلق المنافسة الرياضية. فضال عن تحديد طبيعة وشكل العالقة بين  
المتغيرين لدى شريحة رياضية مهمة تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة والمتمثلة بالعبي اندية محافظة نينوى  

لباحث في الحضور الوجودي لهذه  المتقدمين بكرة القدم ، ومما لم يسبق وان أجريت دراسة مماثلة على حد علم ا
الفئة من الرياضيين والتي يمثل الحضور الوجودي مكاناً مميزا لهم، لذا يعد الحضور الوجودي الرياضي ضرورة  

أساسية لدى الالعبين لما له من خصوصية وتأثير على الجانب النفسي خصوصا في ظل قرار االتحاد العراقي  
والمنافسات الرياضية لجميع األندية الرياضية للمحافظات العراقية بشكل عام   لكرة القدم بإيقاف جميع التدريبات 

بسبب جائحة كورونا كما يمكن ان توفر هذه الدراسة اطاراً نظريا ونتائجاً إيجابية للباحثين وركيزة مهمة لتطوير  
 بحوث الحقة في هذا المجال   

 مشكلة البحث: 1-2
ي فرضته جائحة كورونا تأثيرا سلبيا على جميع مجاالت الحياة المختلفة  لقد أحدث التباعد االجتماعي الذ          

التأثير  له  وكان  والمحلية،  والقارية  العالمية  البطوالت  العديد من  وتأجيل  الغاء  تم  الرياضي، حيث  المجال  ومنها 
اد بكافة اشكاله لكثرة  السلبي األكبر على األلعاب الجماعية والتي منها لعبة كرة القدم، وذلك لصعوبة تحقيق االعد 

اعداد الالعبين، ووجود الفروق الفردية، وصعوبة تحقيق أداء التمرين المشترك لالعبين القت هذه المشكلة بدورها  
 على الواقع الرياضي في عموم العراق، ومنها على العبي اندية محافظة نينوى بكرة القدم.

ر النفسية السلبية لهذه الجائحة مما جعل العديد منهم يعيشون  حيث من المتوقع اال يسلم الرياضيين من االثا      
نفسيا على  يؤثر  الحالي غير مسبوق ربما  للوباء  الطويل طويل االمد  التأثير  القلق واالحباط حيث ان  حالة من 

م الالعبين السيما بعد توقف كافة االنشطة الرياضية التي بدورها ولدت ضغطا نفسيا كبيرا عليهم  ناتج عن عد 
انخفاض  من  خوفا  ومستقبلهم  وحاضرهم  ألنفسهم  الالعبين  نظرة  على  يؤثر  قد  مما  المستجد،  الواقع  مع  التأقلم 
مستواهم البدني والمهاري بسبب االنقطاع عن التدريب والمنافسات وعدم التواصل مع بقية الالعبين وربما سيؤدي 

ت والذي بدوره ربما يشكل تهديدا للحضور الوجودي الى انخفاض في شدة وحماس الالعبين في اللعب وتهديدا للذا
لديهم نتيجة الشعور بالقلق والخوف من المجهول ومن النتائج التي سوف يحققها الفريق في المنافسات وخصوصا 
بعد تحديد الجهات المسؤولة موعدا لبدء انطالق المشاركات الرياضية في الموسم الحالي ضمن شروط وضوابط 

على دوافع المشاركة الرياضية ومواجهة المواقف التنافسية لدوره في سيادة األفكار السلبية والخوف معينة مما يؤثر  
 وعدم االرتياح. 

 ومن هنا برزت مشكلة البحث ويمكن اختصارها على شكل التساؤالت اآلتية:     
 ظة نينوى. عدم وجود أداة لقياس الحضور الوجودي لدى العبي اندية كرة القدم المتقدمين في محاف -1
   متقدمينما هي درجة الحضور الوجودي لدى العبي اندية محافظة نينوى في كرة القدم  -2

 :أهداف البحث 1-3
 -الى: ويهدف البحث الحالي 

 بناء مقياس الحضور الوجودي لدى العبي اندية كرة القدم المتقدمين في محافظة نينوى.  -
 العبي اندية كرة القدم المتقدمين في محافظة نينوى. التعرف على درجة الحضور الوجودي لدى  -
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 التعرف على مستويات الحضور الوجودي لدى العبي اندية كرة القدم المتقدمين في محافظة نينوى.  -
 
 مجاالت البحث:   1-4
 العبي اندية كرة القدم المتقدمين في محافظة نينوى.مجال البشري: ال 1-3-1
 1/4/2021لغاية......  19/10/2020من : مجال الزمانيال 1-3-2
 االندية الرياضية في نينوى بكرة القدم.  المكاني: مالعب مجال ال 1-3-3
 تحديد المصطلحات:  1-5
 الحضور الوجودي: 1-5-1

 التعريف اصطالحا: 
المحال   أسلوب :Park) , 2001عرفه ) اذ يخلق من حالة  ليحقق االنسان وجوده عن طريقه  الحياة  بناء  إلعادة 

                                   (2: 21)                  حالة تحدي ويخلق معاني جديدة وواضحة للحياة سعى لتحقيقها باالعتماد على نفسه
نظرياً:  الوجودي  الحضور  الباحث  الرياضي  أسلوب    يعرف  بناء  يتبعه  والمهارية  إلعادة  والبدنية  النفسية  قدراته 

الوجودي   خاللها حضوره  من  حالة  ليحقق  من  يخلق  الى  اذ  اللعب  في  الرغبة  وعدم  ال  حالة السكون  تحدي  من 
                   لتحقيقها باالعتماد على نفسه الرياضي سعى التي يويخلق معاني جديدة وواضحة للحياة 

على مقياس الحضور الوجودي الذي سوف يقوم  الدرجة التي يحصل عليها الالعب    هي   جرائي:التعريف اال

الباحث ببنائه اذ كلما اقتربت الدرجة التي يحصل عليها الالعب من الدرجة الكلية للمقياس يعني ان الالعب يتمتع  
 بمستوى حضور وجودي عاٍل والعكس صحيح. 

 الميدانية:  واجراءاتهمنهجية البحث   -2
 البحث:منهج   2-1

البحث   الباحثاناستخدم   وطبيعة  لمالءمته  ألوصفي  أو    ،المنهج  الواقع  دراسة  على  "يعتمد  الوصفي  فالمنهج 
الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم بوصفها وصفا دقيقا، من خالل التعبير النوعي الذي يصف الظاهرة ويوضح  

                                                                              ( 74: 8)               " وصفا رقميا يوضح مقدار أو حجم الظاهرة خصائصها، أو التعبير الكمي الذي يعطي
 عينته:مجتمع البحث و   2-2

الرياضي   للموسم  نينوى  محافظة  في  المتقدمين  القدم  كرة  اندية  العبي  على  البحث  مجتمع  -  2020)اشتمل 
( العبا استنادا إلى المعلومات التي تم الحصول عليها من األندية الرياضية وبموجب 637( البالغ عددهم ) 2021

( عددها  والبالغ  الرياضية  االندية  على  موزعين  نينوى  بمحافظة  القدم  لكرة  الفرعي  االتحاد  نادي، 27كشوفات   )
( على  البحث  عينة  اندي444واشتملت  العبي  من  العبا  تم  (  والتي   ، نينوى  محافظة  في  المتقدمين  القدم  كرة  ة 

( نسبة  ويمثلون  البحث  مجتمع  من  البسيطة  العشوائية  بالطريقة  الكلي، %69.70اختيارهم  البحث  مجتمع  من   )
 ( عددها  البالغ  البناء  عينة  على  وبنسبة  324موزعين  عينة     (72،963%)(  من  تتكون  والتي  البحث  عينة  من 

( العبا بنسبة  40( من عينة البحث وعينة الثبات وعددها )57،207( العبا وبنسبة ) 254ها ) التمييز البالغ عدد 
(9% ( عددها  البالغ  االستطالعية  التجارب  وعينة  البحث  عينة  من    )30( بنسبة  العبا  عينة  6،756%(  من    )

( يبين  1دول رقم )( من عينة البحث. والج%27،027( العبا بنسبة )120البحث ، وقد بلغ عدد عينة التطبيق ) 
 تفاصيل ذلك.



 

950 
 

 (1الجدول )
 يبين تفاصيل عينة البناء والتطبيق 

 
 البحث  أدوات 2-3
 مقياس الحضور الوجودي   2-3-1
 النفسية  سالمقاييخطوات بناء  2-3-1-1

 تحديد المنطلقات النظرية لبناء المقياس: 
 إلى "أن عملية بناء أي مقياس تمر بعدة مراحل رئيسية، هي:  (Allen, M. and Yen:1979)يشير 

 التخطيط للمقياس وذلك بتحديد المحاور )األبعاد( التي تغطي فقراته.  -
 صياغة فقرات لكل محور.  -
 تطبيق الفقرات على عينة ممثلة لمجتمع البحث.  -
 إجراء تحليل لفقرات المقياس  -
 (119 -118: 18) لمية له ووضع المعايير لكيفية التصحيح".يطبق المقياس بعد التأكد من المواصفات الع -

  ان لذا اعتمد الباحثان هذه الخطوات في بناء مقياس الحضور الوجودي لدى العبي كرة القدم حيث قام الباحث      
ى  بمراجعة أدبيات البحوث واألطر النظرية والدراسات السابقة الخاصة بالموضوع قيد البحث حيث قام بتحليل محتو 

 تلك المصادر 
 : الحضور الوجوديالمجاالت التي يتضمنها مفهوم  تحديد  2-3-1-2

المفهوم  الباحثانتوصل     هذا  تغطي  أنها  يعتقد  فيما  المجاالت  الباحثان على    إلى مجموعة من  اعتمد  اذ 
. اذ فقد تم عرض هذه المجاالت على الخبراء  ىلذ النظرية الوجودية والتي حدد عدة مجاالت للحضور الوجودي  

ال2010,  )مهدييشير   )كا  ى (  قيمة  تكون  2أن  المحسوبة عندما  الجدولية    أكبر(  قيمتها  تكون لصالح    فإنها من 
االجابة التي تقابل أكثر التكرارات آلراء الخبراء )تصلح، ال تصلح( وفي هذه الحالة يعتمد المجال، اما عندما تكون 

المجال الن2قيمة )كا يعتمد  الجدولية فال  قيمتها  أقل من  المحسوبة  الخبراء على    ه(  اتفاق                   صالحيته. ليس هناك 
 الباحثان. يبين اجراءات ( 2) والجدول( 66: 15)

 (2الجدول )

 مجموع  عينة البناء  العينة 
 عينة البناء 

عينة  
 التطبيق  

عينة  
 االستطالعية  الثبات التمييز  البحث

 444 120 324 30 40 254 العدد 
 % 100 27,027 72,963   6,75 9,00 57,20 النسبة المئوية 



 

951 
 

 أراء الخبراء في محاور المقياس ونسبة االتفاق وقيمة مربع كآي 
 مستوى  
 الداللة 

  2قيمة كا

 الجدولية 
   2قيمة كا

   المحسوبة
النسبة  
 المئوية 

غير  
 الموافقين   الموافقين  

عدد 
 ت  المجاالت  الخبراء 

 1 العالم الخاص 21 21  0 % 100 21 3,84 دالة

 2 العالم المشارك 21 21  0 % 100 21 3,84 دالة

 3 العالم الخارجي 21 21 0 % 100 21 3,84 دالة

 3.84( =0.05عند مستوى معنوية ) 
( فقرة موزعة 66وبهذا فقد تم اعتماد )  مجاالت،(  3)  الحضور الوجوديوبذلك أصبح عدد المجاالت لمقياس    

للعالم المشارك و   ( فقرة22للعالم الخاص و )  ( فقرة24بواقع )حسب األهمية النسبية لكل مجال  على المجاالت  
 (3االولية كما في الجدول رقم )لتشكل المقياس بصورته للعالم الخارجي  ( فقرة20)

 ( 3جدول ) 

 النسبية وعدد الفقرات لكل مجالمجاالت الحضور الوجودي ونسبتها المئوية واهميتها 

 عدد الفقرات النسبة املئوية األمهية النسبية درجات اخلرباء اجملاالت ت
 24 %36 79,4 50 العامل اخلاص 1
 22 %34 74,6 47 العامل املشارك 2
 20 %30 65,1 41 عامل اخلارجي 3
        66 % 100 219 138 جملموع الكلي ا 4
 63 الدرجاتجمموع  5

 األولية: إعداد فقرات المقياس بصيغتها 2-3-1-3
 تم إعداد الفقرات بصورتها األولية من خالل عدد من الخطوات وهي:

كما مبين في    الحضور الوجودياشتقاق بعض الفقرات من األطر النظرية والتعاريف التي تناولت مفهوم   -1
 . (4)رقم الجدول 
أو بعض مجاالته، مع إجراء بعض  الحضور الوجودي  اشتقاق بعض الفقرات من المقاييس التي تناولت   -2

 التعديالت على قسم منها لكي تالئم مجتمع البحث في الدراسة الحالية. 
بصيغته  الحضور الوجودي  ليكون العدد الكلي لفقرات مقياس    الباحثانفضال عن إعداد بعض الفقرات من قبل  

وصيغت الفقرات على شكل عبارات تقريرية كل منها يمثل موقف يمر   ( فقرة موزعة على المجاالت.66األولية ) 
علي تنطبق علي بدرجة كبيرة جدا، تنطبق علي بدرجة كبيرة، تنطبق  تتبعه خمسة بدائل لإلجابة هي    الالعب به  

 .ال تنطبق علي  قليلة،تنطبق علي بدرجة  متوسطة، بدرجة
 ( 4)  الجدول رقم
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 يبين الدراسات التي اطلع عليها الباحثان.

 الدولة السنة عينة البحث  الباحث  عنوان الدراسة  ت 

االبتكار العاطفي   1
وعالقته بالحضور  
الوجودي لدى طلبة  

 الجامعة

طلبـــــــــة جامعـــة     زهراء ماجد عدنان
 ديالـــى الدراســـات

الصباحيـــة األوليــة  
للعــــام الدراســــــــــي 

(2018-2019 ) 

2019 

 

 العراق

تأثير برنامج ارشادي   2
في تنمية الحضور  
الوجودي لدى طلبة  

 األساسية كلية التربية 

طلبة كلية التربية   ماجد كريم العبودي 
 األساسية 

 الجامعة المستنصرية 

 الدراسة الصباحية للعام 

(2013-2014 ) 
 

2015 

 

 

 العراق

الحضور الوجودي لدى   3
 طلبة الجامعة 

العزيز  عبد 
 الموسوي

صبار  حسن 
 السكافي

طلبة جامعة القادسية  
مرحلة البكالوريوس  
الدراسة الصباحية  

الصفوف الثانية والرابعة  
من الكليات العلمية  

واإلنسانية للعام الدراسي  
(2012-2013 ) 

2014 

 

 

 العراق

 
 للفقرات:التحليل المنطقي  2-3-1-4

على مجموعة من الخبراء المتخصصين، وطلب   الحضور الوجوديتم عرض الفقرات مع المجاالت لمقياس  
تعديل،  إلى  تحتاج  ام  مناسبتها وهل صياغتها جيدة  المقياس، ومدى  فقرات  ابداء رأيهم في مدى صالحية  منهم 

( 2كاوصالحية البدائل المعتمدة ازاء كل فقرة. ولتحليل اراء الخبراء على فقرات المقياس فقد تم استخدام أختبار )
للخبراء    للعينة واحدة، المئوية  كل فقرة صالحة عندما تكون   مقبولة وعدت فما فوق    %75تعتبر نسبة    إذ والنسبة 

 ( يبين ذلك.  5(. والجدول )0.05قيمة مربع كاي المحسوبة دالة عند مستوى ) 
 ( 5جدول رقم )

 اراء السادة الخبراء حول صالحية فقرات مقياس الحضور الوجودي والنسبة المئوية وقيمة مربع كآي       

مستوى  
 الداللة

 (2قيمة)كا
 الجدولية

 (2قيمة)كا
 المحتسبة 

نسبة  
 االتفاق 

 الخبراء
 تسلسل
غير   المجاالت الفقرات

عدد  الموافقون  الموافقون 
 الخبراء

   1 20 14 6 %70 3,2 3,84 غير دالة 
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مستوى  
 الداللة

 (2قيمة)كا
 الجدولية

 (2قيمة)كا
 المحتسبة 

نسبة  
 االتفاق 

 الخبراء
 تسلسل
غير   المجاالت الفقرات

عدد  الموافقون  الموافقون 
 الخبراء

 2 20 19 1 %95 16,2 3,84 دالة
 3 20 17 3 %85 9,8 3,84 دالة
 4 20 20 0 %100 20 3,84 دالة
 5 20 18 2 %90 12,8 3,84 دالة
 6 20 17 3 %85 9,8 3,84 دالة
 7 20 18 2 %90 12,8 3,84 دالة

 8 20 12 8 %60 0,8 3,84 غير دالة 
 9 20 20 0 %100 20 3,84 دالة

 10 20 14 6 %70 3,2 3,84 غير دالة 
 11 20 17 3 %85 9,8 3,84 دالة
 12 20 17 3 %85 9,8 3,84 دالة

 13 20 14 6 %70 3,2 3,84 غير دالة 
 14 20 17 3 %90 12,8 3,84 دالة

 15 20 12 8 %60 0,8 3,84 غير دالة 
 16 20 17 3 %85 9,8 3,84 دالة
 17 20 18  2 %90 12,8 3,84 دالة 
 18 20 17  3 %85 9,8 3,84 دالة 

 19 20 12  8 %60 0,8 3,84 غير دالة  
 20 20 16  4 %80 7,2 3,84 دالة 
 21 20 17  3 %85 9,8 3,84 دالة 
 22 20 18  2 %90 12,8 3,84 دالة 

 23 20 14  6 %70 3,2 3,84 غير دالة  
 24 20 16  4 %80 7,2 3,84 دالة 

 1 20 10  10 %50 0 3,84 غير دالة  

 

 2 20 16  4 %80 7,2 3,84 دالة 

م 
عال

ال
ك

ر
شا

لم
ا
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مستوى  
 الداللة

 (2قيمة)كا
 الجدولية

 (2قيمة)كا
 المحتسبة 

نسبة  
 االتفاق 

 الخبراء
 تسلسل
غير   المجاالت الفقرات

عدد  الموافقون  الموافقون 
 الخبراء

 3 20 14 6 %70 3,2 3,84 غير دالة 
 4 20 17 3 %85 9,8 3,84 دالة
 5 20 16  4 %80 7,2 3,84 دالة 
 6 20 17 3 %85 9,8 3,84 دالة
 7 20 16  4 %80 7,2 3,84 دالة 
 8 20 18 2 %90 12,8 3,84 دالة
 9 20 18 2 %90 12,8 3,84 دالة
 10 20 19 1 %95 16,2 3,84 دالة

 11 20 10  10 %50 0 3,84 غير دالة  
 12 20 13 7 %65 1,8 3,84 غير دالة 
 13 20 16  4 %80 7,2 3,84 دالة 
 14 20 19 1 %95 16,2 3,84 دالة
 15 20 18 2 %90 12,8 3,84 دالة
 16 20 19 1 %95 16,2 3,84 دالة
 17 20 16  4 %80 7,2 3,84 دالة 

 18 20 14 6 %70 3,2 3,84 غير دالة 
 19 20 18 2 %90 12,8 3,84 دالة
 20 20 14 6 %70 3,2 3,84 دالة غير 

 21 20 18 2 %90 12,8 3,84 دالة
 22 20 17 3 %85 9,8 3,84 دالة

  1 20 13 7 65% 1,8 3,84 غير دالة 

 2 20 18 2 %90 12,8 3,84 دالة
 3 20 19 1 %95 16,2 3,84 دالة
 4 20 17 3 %85 9,8 3,84 دالة
 5 20 16  4 %80 7,2 3,84 دالة 

م 
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مستوى  
 الداللة

 (2قيمة)كا
 الجدولية

 (2قيمة)كا
 المحتسبة 

نسبة  
 االتفاق 

 الخبراء
 تسلسل
غير   المجاالت الفقرات

عدد  الموافقون  الموافقون 
 الخبراء

 6 20 12 8 %60 0,8 3,84 غير دالة 
 7 20 18 2 %90 12,8 3,84 دالة
 8 20 16  4 %80 7,2 3,84 دالة 
 9 20 17 3 %85 9,8 3,84 دالة
 10 20 16  4 %80 7,2 3,84 دالة 
 11 20 19 1 %95 16,2 3,84 دالة

 12 20 12 8 %60 0,8 3,84 غير دالة 
 13 20 14 6 %70 3,2 3,84 دالة غير 

 14 20 16  4 %80 7,2 3,84 دالة 
 15 20 19 2 %90 12,8 3,84 دالة
 16 20 16  4  %80 7,2 3,84 دالة 
 17 20 17 3 %85 9,8 3,84 دالة

 18 20 12 8 %60 0,8 3,84 غير دالة 
 19 20 19 1 %95 16,2 3,84 دالة
 20 20 17 3 %85 9,8 3,84 دالة

 (  0.05( ونسبة خطا )3.84*قيمة كاي الجدولية = )
على المحاور  ( الفقرة موزعة 18( فقرة وتم استبعاد )48( حصول الموافقة على صالحية ) 3يتبين من الجدول ) 

 الثالثة وكانت كاالتي: 
 ( فقرات 7محور العالم الخاص ) -1
 ( فقرات 6محور العالم المشارك ) -2
 ( فقرات 5محور العالم الخارجي ) -3

 ( فقرة 48ليصبح المقياس بصيغته األولية بواقع )

م 
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ي
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بتوزيع االستمارات الخاصة   1د وبمساعدة فريق العمل المساع   الباحثان  اإلحصائي: قامالتحليل    عينة  2-3-1-5
الالعبينبمقياس   على  الوجودي  يتم  الحضور  لم  وتفريغها  االستمارات  تصليح  وبعد    وذلك  استمارةاي    استبعاد ، 

 ومتكاملةلكون االجابات دقيقة 
 التمييزية للفقرات:  القوة 2-3-1-6

لكونها   المعيار  المرجعية  النفسية  المقاييس  للفقرات  المهمة  القياسية  الخصائص  للفقرة من  التمييزية  القوة  تعد 
  .         قياس الفروق الفردية في الخاصية التي يقوم على اساسها هذا النمط من القياستكشف عن قدرة الفقرات على 

                                                                                       (15 :399)  
عليه           يقوم  الذي  الفردية  الفروق  مبدا  تحقيق  في  كفاءتها  من  التأكد  هو  الفقرات  تحليل  من  الهدف  ان 

فقد المقياس، فيتم حساب القوة التميزية للفقرات لغرض االبقاء على الفقرات المميزة وحذف الفقرات غير المميزة،  
 ( باختيار  الباحثان  التميي254قام  ليمثلو عينة  البحث  تتيح  ( من مجتمع  والتي  اخذ عينتين متطرفتين    للباحثينز 

 ( الحضور %27بنسبة  بمقياس  الخاصة  االستمارات  بتوزيع  المساعد  العمل  فريق  وبمساعدة  الباحثان  قام  وقد   ،)
( استمارة  254الوجودي على الالعبين، وبعد تصليح االستمارات الصالحة وتفريغها ألغراض تمييز الفقرات بلغت ) 

 ذلك.                       يبين( 6والجدول ) اندية كرة القدم المتقدمين في محافظة نينوى.موزعة على العبي 
 (6الجدول )

 القوة التميزية بأسلوب المجموعتين المتطرفتين لفقرات الحضور الوجودي 
    المجموعة الدنيا  المجموعة العليا  
رقم   

 الفقرة 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

 قيمة)ت( 
 المحتسبة 

 قيم 
( (sig 

 داللة 
 الفروق 

 مميزة  0,001 5,658 1,086 3,71 0,630 4,57 1 
 مميزة  0,001 4,605 1,144 3,43 0,914 4,25 4
 مميزة  0,001 7,385  1,207 3,01 0,745 4,28 6
 مميزة  0,001 4,449 1,143 3,04 1,228 3,14 9
 مميزة  0,026 2,245  1,141 3,19 1,281 3,65 11
 مميزة  0,001 10,630  1,064 3,01 0,626 4,59 13
 مميزة  0,001 11,159  1,150 3,00 0,545 4,71 16
 مميزة  0,001 10,755  1,149 2,87 0,651 4,58 20
 مميزة  0,001 8,580  1,210 3,09 0,738 4,55 26
 مميزة  0,001 7,304  1,179 2,81 0,900 4,12 30

 
 هشام محمد علي، عمر عبدالحكم، دريد طارق، هوار معصوم ايمن وليد، إبراهيم خليل، أسامة خضر، رأفت محسن 1

ص
خا

 ال
لم

عا
ال
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    المجموعة الدنيا  المجموعة العليا  
رقم   

 الفقرة 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

 قيمة)ت( 
 المحتسبة 

 قيم 
( (sig 

 داللة 
 الفروق 

 غير مميزة  0,303 1,035 1,178 3,33 1,233 3,11 34
 مميزة  0,001 13,329  1,141 2,86 0,430 4,81 35
 مميزة  0,001 5,769 1,162 1,94 0,919 2,91 38
 مميزة  0,001 4,220  1,160 2,91 1,259 3,78 40
 مميزة  0,001 11,653  0,991 2,75 0,779 4,52 43
 مميزة  0,001 8,147  1,108 3,09 0,813 4,43 47
 مميزة  0,009 2,659 1,277 2,04 1,469 2,42 48

 مميزة  0,001 10,459  1,255 2,54 0,771 4,39 2 
 مميزة  0,001 4,692  1,224 3,03 1,056 3,94 7
 مميزة  0,001 6,978  1,224 3,03 0,838 4,28 10
 مميزة  0,001 7,114  1,211 2,78 0,978 4,12 14
 مميزة  0,001 10,364  1,233 2,74 0,699 4,51 17
 مميزة  0,001 8,040  1,208 2,84 0,983 4,35 19
 مميزة  0,001 13,350 0,968 2,65 0,783 4,65 22
 مميزة  0,001 4,112  1,220 3,20 1,223 4,06 24
 مميزة  0,001 8,951  1,204 3,14 0,685 4,64 27
 مميزة  0,001 8,357  1,202 3,10 0,740 4,52 29
 مميزة  0,001 5,895 1,111 2,83 1,113 3,71 31
 مميزة  0,001 10,041  1,167 2,93 0,734 4,59 32
 مميزة  0,001 10,670  1,172 2,91 0,784 4,72 36
 مميزة  0,001 9,297  0,953 2,72 0,896 4,19 42
 مميزة  0,001 8,833  1,279 2,84 0,755 4,42 44
 مميزة  0,001 4,428  0,972 2,77 1,540 3,74 46

 غير مميزة  0,094 1,687  1,095 3,09 1,409 3,45 3 

ك
ار

ش
لم

 ا
لم

عا
ال
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    المجموعة الدنيا  المجموعة العليا  
رقم   

 الفقرة 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

 قيمة)ت( 
 المحتسبة 

 قيم 
( (sig 

 داللة 
 الفروق 

 مميزة  0,042 2,055  1,305 2,87 1,505 3,36 5
 غير مميزة  0,408 0,830 1,367 2,70 1,298 2,73 8
 غير مميزة  0,322 0,994  1,310 2,70 1,428 2,93 12
 غير مميزة  0,132 1,514 1,153 2,26 1,521 2,61 15
 مميزة  0,001 7,139 1,111 2,85 1,033 3,70 18
 مميزة  0,002 3,141  1,110 3,78 0,883 4,32 21
 مميزة  0,001 10,118  0,981 3,09 0,754 4,59 23
 مميزة  0,001 3,911  1,279 3,16 1,289 4,01 25
 غير مميزة  0,129 1,527 1,149 2,70 1,403 2,72 28
 مميزة  0,001 5,327  1,426 2,90 1,320 4,14 33
 مميزة  0,001 4,524  1,081 3,09 1,350 4,03 37
 مميزة  0,001 7,847  1,323 3,12 0,776 4,57 39
 غير مميزة  0,523 0,641  1,092 2,20 1,291 2,33 41
 مميزة  0,001 3,472  1,208 2,84 1,385 3,61 45

وعند الرجوع الى مستوى   (،0،523ــــ 001,0)( لفقرات المقياس تراوحت بين Sig( أن القيم )4يتضح من الجدول )
( وهذه الفقرات هـي 0,05( فقرات غير مميزة مستوى الداللة لها أكبر من )7( يتبين لنا أن هناك )0،05المعنوية )

 ( فقرة. 41( ليبقى المقياس ) 34،3،8،12،15،28،41)
   معامل االتساق الداخلي 7_ 1_ 3_ 2

قياسه من خالل حساب معامل   الداخلي، ويتم  الفقرة    االرتباط ويسمى هذا االسلوب بصدق االتساق  بين 
ويمكن إيجاده عن طريق ايجاد العالقة بين فقرات االختبار والدرجة الكلية للفرد (  68  :14)والدرجة الكلية للمقياس  
   (92 :15)                                                                  االختبار.التي تعد معيارًا للصدق 

الكلية   بالدرجة  الفرعية  االختبارات  درجات  ارتباط  معامل  كان  كلما  توافر   لالختباروعليه  على  ذلك  دل  عاليا، 
والبالغة وبعد استبعاد الفقرات الغير مميزة في عملية تمييز الفقرات    (،371  :11التناسق الداخلي لالختبار ككل )

بين درجة كل فقرة   (Sig( قام الباحثان باستخدام أسلوب صدق الفقرة معتمدا على معامل ارتباط بيرسون وقيمة )7)
 ( يبين ذلك7والدرجة الكلية للمقياس والجدول )

ي
ج
ار

خ
 ال

لم
عا

ال
 

ي
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لم
عا

ال
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 (7الجدول )
 درجات ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية لمقياس الحضور الوجودي 

 ( 05,0) ≥معنوي عند مستوى معنوية   

الجدول )  بين ) 5يتضح من  تراوحت  قيم معامل االرتباط قد  إلى مستوى  0,166و  0,648( أن  الرجوع  (، وعند 
كانت أكبر )  Sig)  ( حيث ان قيمتها5(، نجد أن جميع الفقرات كانت مميزة عدا الفقرة ذات الرقم )05,0معنوية )

 ( فقرة. 40( لذلك تم حذفها من المقياس ليصبح المقياس يحتوي على ) 05,0من قيمة ) 
الكلية لكل مجال من مجاالت مقياس   مع الدرجة   الحضور الوجوديكما استخرجت القيم االرتباطية بين الدرجة 

الكلية للمقياس، وذلك الن ارتباطات المجاالت الفرعية بالدرجة الكلية للمقياس هي قياسات اساسية للتجانس ألنها 
قياسه المراد  السلوك  مجال  تحديد  دالة   (155  : 20)   تساعد على  االرتباط  معامالت  قيم  ان  النتائج  اظهرت  وقد 

( 0.05من القيمة الجدولية لمعامل االرتباط عند مستوى داللة )  أكبراحصائيًا الن معامالت ارتباطها المحسوبة  
 ( يبين ذلك.8والجدول )

 (8الجدول )

رقم  
 الفقرة 

معامل  
 االرتباط 

 قيم 
(sig) 

 مستوى  
 الداللة

رقم  
 الفقرة 

معامل  
  R االرتباط

 قيم 
(sig) 

رقم  
 الفقرة 

 معامل االرتباط 
R 

 قيم 
(sig) 

 مستوى 
 الداللة

 معنوي  0,001 ** 0,529 36 0,001 ** 0,522 47 معنوي  0,001 ** 0,327 1
 معنوي  0,001 ** 0,581 42 0,001 ** 0,248 48 معنوي  0,001 ** 0,397 4
 معنوي  0,001 ** 0,568 44 0,001 ** 0,641 2 معنوي  0,001 ** 0,491 6
 معنوي  0,001 ** 0,355 46 0,001 ** 0,382 7 معنوي  0,001 **0,281 9
 غير  0,191 0,082 5 0,001 ** 0,469 10 معنوي  0,009 **0,163 11

 معنوي 
 معنوي  0,001 ** 0,449 18 0,001 ** 0,501 14 معنوي  0,001 **0,532 13
 معنوي  0,001 ** 0,243 21 0,001 ** 0,619 17 معنوي  0,001 **0,579 16
 معنوي  0,001 ** 0,550 23 0,001 ** 0,525 19 معنوي  0,001 **0,592 20
 معنوي  0,001 ** 0,321 25 0,001 ** 0,648 22 معنوي  0,001 **0,532 26
 معنوي  0,001 ** 0,274 33 0,001 ** 0,369 24 معنوي  0,001 **0,521 30
 معنوي  0,001 ** 0,335 37 0,001 ** 0,540 27 معنوي  0,001 **0,650 35
 معنوي  0,001 ** 0,575 39 0,001 ** 0,512 29 معنوي  0,001 **0,413 38
 معنوي  0,008 ** 0,166 45 0,001 ** 0,404 31 معنوي  0,001 **0,355 40
   0,001 ** 0,572 32 معنوي  0,001 **0,628 43
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 معامل االرتباط بين درجة المجال والدرجة الكلية على المقياس 
رقم   المجال

 الفقرة 
معامل  
 االرتباط 

(Sig)  
 قيمة 

رقم   المجال
 الفقرة 

معامل  
 االرتباط 

 قيمة 
(Sig) 

عالم 
ال

ص  
لخا

ا
 

1 0,441 ** 0,001 

عالم 
ال

رك 
شا

الم
 

2 0,698 ** 0,001 
4 0,425 ** 0,001 7 0,450 ** 0,001 
6 0,526 ** 0,001 10 0,506 ** 0,001 
9 -0,153* 0,015 14 0,553 ** 0,001 
11 0,282 ** 0,001 17 0,640 ** 0,001 
13 0,513 ** 0,006 19 0,534 ** 0,001 
16 0,582 ** 0,001 22 0,687 ** 0,001 
20 0,586 ** 0,001 24 0,421 ** 0,001 
26 0,538 ** 0,001 27 0,576 ** 0,001 
30 0,595 ** 0,001 29 0,545 ** 0,001 
35 0,639 ** 0,001 31 -0,364** 0,001 
38 -0,324** 0,001 32 0,591 ** 0,001 
40 0,375 ** 0,001 36 0,538 ** 0,001 
43 0,641 ** 0,001 42 0,625 ** 0,001 
47 0,544 ** 0,001 44 0,579 ** 0,001 
48 -0,135** 0,032 46 0,443 ** 0,001 

العالم  
 الخارجي

العالم   0,008 ** 0,165 18
 الخارجي

33 0,571 ** 0,001 
21 0,42** 0,001 37 0,469 ** 0,001 
23 0,453 ** 0,001 39 0,497 ** 0,001 
25 0,441 ** 0,001 45 0,464 ** 0,001 

(، وعند الرجوع إلى  0.698و   0.364-( أن قيم معامل االرتباط قد تراوحت بين ) 6يتضح من الجدول ) 
(، نجد أن جميع فقرات المقياس 0.05( وأمام مستوى معنوية )253معامل االرتباط عند درجة حرية )جداول داللة 

بلغت )  التمييز على فقراته  بعد اجراء عملية  المستبعدة من المقياس  الفقرات  ( 8كانت مميزة، وبذلك أصبح عدد 
 (9الجدول )                        ( يبين ذلك9فقرات والجدول رقم )

 الفقرات المستبعدة من مقياس الحضور الوجودي 

ص
خا

 ال
لم

عا
ال

 

ك
ار

ش
لم

 ا
لم

عا
ال
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 المحور الذي يمثلها الفقرات المستبعدة  ت 
 العالم الخاص  34 1
 العالم المشارك -- 2
 العالم الخارجي   3،5،8،12،15،28،41 3

 

 : Scales Reliabilityثبات المقياس   2-3-1-8

تقدم الصدق عليه، ألن المقياس   يعد الثبات من الخصائص القياسية االساسية للمقاييس النفسية مع اعتبار 
كل   بأن  القول  ويمكن  صادقا،  الثابت  المقياس  يكون  ال  قد  فيما  ثابتا،  يعد  ثابت   اختبار الصادق  هو  صادق 

االحصائية الخاصة بالظاهرة المدروسة والتي من  ويوفر معامل الثبات كثيرًا من المؤشرات    (143  :2بالضرورة )
القياس على  ادوات  تكون  أن  بالثبات  ويقصد  القياس.  في  أستعمل  الذي  المقياس  دقة  الحكم على  يمكن  خاللها 
المفحوص  السلوك  عن  بيانات  من  به  تزودنا  فيما  واالتساق  واإلتقان  الدقة  من  عالية                               .  درجة 

(5: 113)   

 وقد استخرج ثبات مقياس بالطريقتين اآلتيتين: 

 النصفية: طريقة التجزئة  2-3-1-8-1
( "وتعتمد اساسا على تقسيم  144  :7وتسمى بمعامل الثبات بطريقة االنصاف او معامل الثبات الداخلي )

عبارات )فقرات( المقياس على قسمين وحساب معامل االرتباط بين اجابات االفراد المفحوصين عن هذين القسمين"  
(29:6 ( عينة  59  :4(،و  استمارات  الثبات من خالل  الطريقة الستخراج  هذه  تطبيق  وتم  )   الثبات (  ( 40البالغة 

قرة، اذ قسمت عبارات المقياس على نصفين ضم النصف االول العبارات ذات  ( ف40استمارة وتضمنت كل منها )
درجتان،  فرد  لكل  اصبح  بحيث  الزوجية  التسلسالت  ذات  العبارات  الثاني  النصف  بينما ضم  الفردية  التسلسالت 

يقة االكثر االولى تمثل مجموع درجات الفقرات الفردية والثانية تمثل مجموع الدرجات الزوجية للفقرات، وهي الطر 
(، و 225  :12)                             شيوعا في االستخدام واالكثر مالءمة للحصول على نصفين متكافئين.  

(10: 235 ) 
وتم ايجاد معامل الثبات من خالل معامل االرتباط بيرسون بين درجات نصفي االختبار، اذ بلغت قيمة 

( ويشار الى "ان االرتباط بين درجات كل من نصفي االختبار يعد بمثابة  0,68بين نصفي االختبار )   rاالرتباط  
 .(300 :17)                                           االتساق الداخلي لنصف االختبار وليس االختبار كله". 

وهو   (،0,80قها )وللحصول على معامل الثبات الكلي تم استخدام معادلة سبيرمان بروان، إذ بلغ الثبات وف      
 ( فأعلى فانه يعد ثبات عالي" 75,0دال إحصائيًا مما يدل على ثبات المقياس، " إن معامل الثبات إذا بلغ )

                                                                                                (20 :33)    
 : Alpha Cronbachالفاكرونباخ طريقة  2-3-1-8-2
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"تعتمد هذه الطريقة على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى، وهذا يشير إلى قـوة االرتباطـات بـين الفقـرات 
تم حساب التباين لكـل فقـرة  (، ولحساب ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخNunnally,1978,320في االختبار" )

( وهو 0,77من فقرات مقياس الحضور الوجودي والتباين الكلي للمقياس، فكانت قيمة معامل الثبات بهذه الطريقة )
 معامل ثبات مقبول ومؤشر جيد على اتساق الفقرات وتجانسها.

 وصف المقياس بصورته النهائية: 2-3-1-9
في الخطـوات السـابقة، أصـبح مقيـاس الحضـور الوجـودي فـي صـيغته  انبعد اإلجراءات التي قام بها الباحث

( فقـرة، والعـالم 16( أبعاد للمقياس، وهـي العـالم الخـاص ويتكـون مـن )3( فقرة موزعة على )40النهائية مكونا من )
نطبـق ( فقرات، وقد حددت أمام كل فقرة البـدائل )ت8( فقرة، والعالم الخارجي ويتكون من )16المشارك ويتكون من )

علي بدرجة كبيرة جدا، تنطبق علي بدرجة كبيرة، تنطبق علي بدرجة متوسطة، تنطبق علي بدرجة قليلة، ال تنطبـق 
( علـى التـوالي 1-2-3-4-5وقد شملت جميع فقرات المقياس عبـارات ايجابيـة وسـلبية وأعطيـت الـدرجات )،  علي(

( يبــين اوزان الفقــرات باالتجــاهين الســلبي 9والجــدول رقــم )( للفقــرات الســلبية 5-4-3-2-1للعبــارات اإليجابيــة و )
 (10وااليجابي وكما مبين في الجدول رقم )

 ( 10الجدول )
 اوزان الفقرات باالتجاهين السلبي وااليجابي 

 بدائل اإلجابة 
 
 وزن الفقرات 

تنطبق علي  
بدرجة كبيرة  

 جدا

تنطبق علي بدرجة  
 كبيرة

بدرجة   تنطبق علي
 متوسطة 

تنطبق علي  
 بدرجة قليلة  

ال تنطبق    
 علي

 1 2 3 4 5 االتجاه اإليجابي 

 5 4 3 2 1 االتجاه السلبي

(، ويشـير هـذا إلـى انـه 120( درجة بمتوسـط فرضـي )200 -40وتراوحت الدرجة الكلية للمقياس ما بين )
حضـــور وجـــودي عـــالي لـــدى الالعبـــين، وكلمـــا كلمـــا ارتفعـــت درجـــة المجيـــب علـــى المقيـــاس فانـــه يشـــير إلـــى درجـــة 

( فقـــرات 7انخفضــت درجـــة المجيــب فانـــه يشــير درجـــة حضــور وجـــودي مــنخفض وكانـــت فقــرات المقيـــاس الســلبية )
 (11( فقرة وموزعة على ابعاد المقياس الثالثة وكما مبين في الجدول رقم )33وكانت فقرات المقياس اإليجابية )

 ( 11الجدول )
 السلبية وااليجابي  المجاالت وفقراتها

 الفقرات السلبية الفقرات اإليجابية المجال  ت
 9،15،36 ،1،3،4،6،8،11،13،16،20،26،29،33،38 العالم الخاص 1
 30 2،5،7،10،14،17،19،22،24،27،28،31،34،37،40 العالم المشارك 2
 12،18،32 21،23،25،35،39 العالم الخارجي 3



 

963 
 

 بصيغته النهائية جاهزا للتطبيق على عينة البحث،وبذلك أصبح المقياس 
 التجربة االستطالعية للمقياس:  2-3-1-10

لإلجابة عن فقرات مقياس   2/2020/ 14( العب بتاريخ 30تم إجراء تجربة استطالعية على عينة قوامها )   
طلب من الالعبين قراءة التعليمات والفقرات، واالستفسار عن أي   وقد    ،( فقرة40الحضور الوجودي المتكون من )

فقد  واضحة،  والفقرات  واضحة،  التعليمات  كانت  وقد  اإلجابة،  أثناء  تواجههم  قد  التي  الصعوبات  وذكر  غموض 
( 22.5( دقائق وبمتوسط قدره )25 - 20أوضحت التجربة أن مدى الوقت المستغرق لإلجابة عن المقياسين بين )

 قة.دقي
 
 الوجودي: الحضور لمقياس التطبيق النهائي  2-4
ــًا، وهــي تمثــل نســبة )120تــم تطبيــق المقيــاس علــى عينــة التطبيــق البالغــة )       ( مــن عينــة %27,027( العب

البحث، وبعد تزويد العينة بالتعليمات حول كيفيـة االجابـة عـن المقيـاس استرشـادا بالمالحظـات الـوارد ذكرهـا سـابقا 
( 10وبعــد جمــع االســتمارات تــم اســتبعاد االســتمارات الغيــر صــالحة والبــالغ عــددها )تعليمــات المقيــاس(  )اعــداد فــي 

اســتمارات لعــدم اإلجابــة عــن كــل الفقــرات وبســبب وجــود أكثــر مــن إجابــة علــى بعــض الفقــرات وعليــه تصــبح عينــة 
 ( العب تم معالجة بياناتهم احصائيا. 110التطبيق )

 ئية: اإلحصاالوسائل  2-5
تحقيقا ألغراض البحث الحالي استخدمت الوسائل اإلحصائية والتي تم حسابها باستخدام برنامج الحاسوب اآللي  

(SPSS ):وهي 
 ( لعينة واحدة 2كامعادلة مربع كاي ) -1
 .المتوسط الفرضي -2

 ومناقشتها: عرض النتائج  -3
نتائج  3-1 ومناقشة  مقياس    عرض  بناء  األول:  الوجوديالهدف  القدم لدى    الحضور  كرة  اندية  العبي 

 المتقدمين في محافظة نينوى 
تحقق هذا الهدف من خالل بناء المقياس والذي استوفى الشروط الالزمة لهذا النوع من المقاييس النفسية    وتم

لة لتحقيق اهداف االدوات المهمة والمكم  أحد ويعد هذا المقياس    البحث.  اجراءات موضح بشكل تفصيلي في    وكما
  األخرى.البحث 

الحضور الوجودي لدى العبي اندية كرة القدم درجة  عرض ومناقشة نتائج الهدف الثاني: التعرف على    3-2
 المتقدمين في محافظة نينوى 

من اجل تحقيق الهدف الثاني تم قياس الحضور الوجودي لدى العبي اندية محافظة نينوى بكرة القدم من       
( العبا، وقد جرى 110افراد عينة البحث)التطبيق( والبالغ عددهم )خالل تطبيق مقياس الحضور الوجودي على 

( يبين  12اعتماد الدرجة الكلية للمقياس أساسا في التعرف على درجة الحضور الوجودي لدى الالعبين والجدول )
 ( 12الجدول )                                      تفاصيل ذلك.
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 ( لمقياس الحضور الوجوديSigوالمتوسط الفرضي وقيمة)ت( وقيمة ) المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
 لعينة البحث 

 المعالم االحصائية 
الوسط  العدد للمقياس 

 الحسابي 
االنحراف 

 المعياري 
المتوسط 
 الفرضي

قيمة  
)ت(  

 المحتسبة 

 قيمة )ت(
 قيمة    الجدولية

Sig 

 0,001 1,98  10,28 120 13,46 145,85 110 الوجودي  الحضور
 (  0,05معنوي عند مستوى معنوية > )

(ان المتوسط الحسابي للحضور الوجودي لالعبي اندية محافظة نينوى بكرة    12يتبين من الجدول رقم)           
( درجة ، وعند اجراء المقارنة بين الوسط الحسابي والمتوسط 13,46( وبانحراف معياري )  145,85القدم يبلغ ) 

( والبالغ  للمقياسين  اال120الفرضي  وباستعمال  الحسابي  الوسط  لصالح  معنوية  فروق  وجود  تبين  درجة  ختبار ( 
 (Sig)( وقيمة  10,28اتضح ان القيمة التائية المحسوبة تبلغ )  (One Sample T Testالتائي لعينة واحدة)

يدل على وجود حضور   ( فان ذلك0.05اصغر من قيمة مستوى المعنوية ) (Sig)( وبما ان قيمة  0.001بلغت )
نينوى  اندية محافظة  ان العبي  الى  يعني  وذلك  البحث،  افراد عينة  تأشيره على  يمكن    المتقدمين   وجودي واضح 

الواقع  مع  للتعامل  الكافية  الوجودي  الحضور  وقدرات  مهارات  من  مجموعة  الحالية  الدرجات  في ضوء  يمتلكون 
ب والوعي  الحياة  بمعنى  احساسهم  من خالل  االهداف الجديد  لتحقيق  المستقبل  نحو  تفاؤلية   نظرة  والنظر  ذواتهم 

يعيشون باهتمام وحيوية المستقبلية المرسومة. حيث تتفق هذه النتيجة مع وجهة النظر الوجودية الى ان افراد العينة 
إدراكهم  ونشاط بتفاعلهم مع البيئة من خالل عملية قهر الالعبين للظروف المحيطة بهم وتواصلهم مع اآلخرين، و 
أهدافهم   وتحقيق  فيها،  لوجودهم  معنى  لهم  ليكون  الحياة  مواصلة  في  سعيهم  وكذلك  وجودهم.  ووعيهم  ألهمية 

النفسية التي يتعرض لها الالعبين قد تكون متشابهة والصعوبات التي قد تعرقل  بذواتهم، فضال عن ان األجواء 
التفاؤلية إلى العمل والت فاني والتفكير الواقعي بمستقبلهم واإلحساس بمعنى الحياة. سير حياتهم، وامتالكهم للنظرة 

(16 :7)                                                                          
ان الحضور الوجودي لدى الالعبين يمكن ان يستخدمه الرياضي كأسلوب إلعادة بناء قدراته    ان ويرى الباحث      

وامكاناته البدنية والمهارية والنفسية من اجل ان يكون لحضوره معنى وذلك عن طريق تغيير حالة عدم الرغبة في 
الج فرضته  الذي  الجديد  الواقع  نتيجة  والمنافسات  اللعب  في  والمشاركة  التحدي التمرين  من  حالة  الى خلق  ائحة 

باالعتماد على قدراته ومواهبه وامكاناته الخاصة. تحقيقها  الى  فالحضور   "وخلق اهداف جديدة يسعى الرياضي 
شرط  إال  هو  ما  موجود(  )انا  بعبارة  يتمثل  والذي  معينة        الوجودي  مشاكل  لحل                           أولي 

(3 :425 ) 
وضع مستويات معيارية لالعبي اندية كرة القدم المتقدمين في  الهدف الثالث:  ومناقشة نتائج عرض   3-3

 محافظة نينوى على مقياس الحضور الوجودي 



 

965 
 

باستخراج المستويات الثالثة )العالي، المتوسط، المنخفض( لالعبي عينة التطبيق والبالغ عددها   انقام الباحث
 ( يبين تفاصيل ذلك.  13( العبا من العبي اندية محافظة نينوى بكرة القدم، والجدول )110)

 (13الجدول )
 يبين المستويات المعيارية لعينة التطبيق على مقياس الحضور الوجودي 

 االحصائية المعالم 
 للمقياس 

 المستوى المنخفض  المستوى المتوسط  المستوى العالي  العدد

 الحضور 
 110 الوجودي 

فما فوق  -152.59  139.12- 152.58 فما دون  -  139.11   
31 52 27 

        ( الجدول  من  المستوى  13يتبين  مدى  تراوح  فقد   , الوجودي  للحضور  مستويات  ثالث  هناك  ان   )
بين) العالي(  )  -152.59االول)المستوى  بواقع  فوق(   الثاني 31فما  المستوى  مدى  بلغ  حين  في  العب   )

  -  139.11( بينما بلغ مدى المستوى الثالث )المنخفض( بين ) 52( بواقع ) 152.58-139.12)المتوسط( بين )
( بواقع  دون(  ا27فما  تمركزت  حيث  البحث  لعينة  الجدول  ومن خالل مالحظة  عينة  ( العب  من  االكبر  لنسبة 

  ان ( العب من العبي اندية محافظة نينوى بكرة القدم, يعزو الباحث52البحث في المستوى الثاني )متوسط( بواقع )
العينة لخصوصية   تفهم افراد  النتيجة الى طبيعة عينة البحث ومستوى خبراتها الرياضية واالجتماعية ودرجة  هذه 
البحث مما اثر على طبيعة االجابات اذ وقعت معظم اجابات عينة البحث في المستوى المتوسط وذلك بسبب عدم  

ياس بحكم المتغيرات االجتماعية والشخصية المؤثرة  القدرة على اتخاذ القرار المناسب في االجابة على فقرات المق
مع تحديد معنى الحضور الوجودي من خالل المشاركة الرياضية والجانب الذاتي والخارجي وهذا ما يوضح طبيعة 

انها تمتلك  من االمكانات   ينذلك., فضال عن ان عينة البحث المتمثلة بالعبي اندية محافظة نينوى بكرة القدم
وا على الذاتية  للحفاظ  السلبية  التأثيرات  من  النفسية  االزمات  لتجاوز حدوث  كمصدات  تعمل  ان  يمكن  لشخصية 

التوازن النفسي والتي كثيرا ما تؤدي دورها في تحقيق التكيف الالزم مع الواقع وسط االجراءات المشددة صحيا أذ  
 دية او على شكل مجموعات صغيرة.  تعتبر مهمة شاقة على الرغم من لجوء بعض الالعبين الى التدريبات الفر 

 االستنتاجات والتوصيات   -4
   االستنتاجات 4-1

 ما يأتي: الباحثانفي ضوء نتائج البحث ومناقشتها في حدود العينة استنتج 

على    فعالية -1 وقدرته  نينوى  محافظة  في  المتقدمين  القدم  كرة  اندية  العبي  لدى  الوجودي  الحضور  مقياس 
 تشخيص الحضور الوجودي عند استخدامه كوسيلة للقياس.

 العبي اندية كرة القدم المتقدمين في محافظة نينوى لديهم مستويات متوسطة من الحضور الوجودي.  -2
 التوصيات:  4-2

 من استنتاجات توصي بما يأتي:  الباحثانفي ضوء ما وصلت إليه 
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 ان االستفادة من مقياس الحضور الوجودي لدى العبي اندية محافظة نينوى بكرة القدم والذي قام ببنائه الباحث   -1
 مع متغيرات نفسية أخرى. و   وإمكانية تطبيقه إلجراء بحوث مشابهة على فعاليات رياضية اخرى فردية وجماعية

المادي   -2 الدعم  وخصوصا  االجتماعي  الدعم  بأشكال  الجوانب  واالجتماعي  االهتمام  لتعزيز  النفسية وذلك 
في  على    فعالمن تأثير    ا لما له  ين االيجابية كرفع الروح المعنوية وبث الحماسة وزرع الثقة في نفوس الالعب 

 تعزيز الحضور الوجودي لالعبين. 
 : واالجنبيةقائمة المصادر العربية  

قوة التحمل النفسي لدى ضباط المرور وعالقتها باتجاههم نحو  ( 2002اإلبراهيمي, صفاء عبد الرسول ) .1
 .المستنصرية, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية اآلداب، الجامعة اآلخرين

 (: التقويم والقياس، دار الحكمة، بغداد. 1990األمام، مصطفى واخرون )  .2
 ، ترجمة فهد بن عبد هللا بن دليم، دار الحارثيمدخل إلى نظريات الشخصية( 1999انجلز, بربارا ) .3

 .للطباعة والنشر، السعودية
، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،  2( "النظرية الحديثة في القياس"، ط2013التقي، احمد محمد ) .4

 عمان. 
، مؤسسة عالء 1أساسيات بناء االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية,ط   ( :2005الجلبي، سوسن شاكر ) .5

 الدين للطباعة والتوزيع، دمشق، سوريا. 
، دار الحامد  1( "االختبارات والمقاييس النفسية"، ط2011الخطيب، محمد احمد والخطيب، احمد حامد ) .6

 للنشر والتوزيع، عمان، االردن. 
( "مبادئ القياس والتقويم في التربية"، مكتبة دار الثقافة للنشر  2002زكريا، محمد الظاهر وآخران ) .7

 والتوزيع، عمان، األردن. 
، دار الميسرة  2(: مدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم النفس. ط2009، محمد خليل وآخرون )عباس .8

 للنشر والتوزيع والطباعة، عمان. 
 دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة.( نظريات الشخصية، 1998عبد الرحمن، محمد السيد ) .9

 (، مقدمة في الصحة النفسية، دار النهضة العربية، القاهرة. 1976عبد الغفار. عبد السالم، ) .10
، دار المسيرة  5(: القياس والتقويم التربوي في العملية التدريسية، ط2015عالم، محمود صالح الدين ) .11

 االردن. للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 
 المجال في المهارية والنفسية االختبارات  ): 1987 ( الدين نصر محمد  ورضوان، حسن، محمد  عالوي، .12

 .القاهرة العربي، الفكر دار الرياضي،
، دار المسيرة للنشر والتوزيع  1(: القياس النفسي والتربوي، ط2010عمر، محمد احمد واخرون ) .13

 والطباعة، عمان، االردن.
14. -, )    فرحات  السيد  ,   2001ليلى  للنشر  الكتاب  , مركز  الرياضية  التربية  في  واالختبارات  القياس   :  )

 جامع حلوان , مصر . 
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)  مهدي، حسن  .15 التنبؤ2010صالح  التماسك   باإلنجاز  (:  و  االجتماعي  النفسي  التوافق  وفق  على    الفرقي 
بكرة   الممتاز  الدوري  في  المشاركة  للفريق  غير    السلة،الحركي  دكتوراه  كليةاطروحة  التربية    منشورة، 

 جامعة بابل.  الرياضية،
علي  .16 )  مهدي،  منتخبات جامعة  2011صالح  لدى العبي  الجسمية  الذات  بمفهوم  األنا وعالقتها  قوة   :)

 سية، جامعة الموصل.الموصل، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية االسا
( بحث )الحضور الوجودي لدى 2014)حسن صبار علوان عبد  ،  والسكافي  عبد العزيز حيدر الموسوي،   .17

 طلبة الجامعة(، كلية التربية، جامعة القادسية، العراق 
"، دار الحامد  SPSS( "القياس والتقويم منظور مع تطبيقات برمجية 2010النجار، نبيل جمعة صالح )  .18

 زيع، عمان، االردن.للنشر والتو 
19. Allen, M. and Yen, W. M. (1979) Introduction to Measurement Theory, 

Brook/Cole California. 
20. -Ebel. R.L. (1972) Essentials of Educational Measurement. Eugewood Cliffs 

prentice-all , New Jersey. 
21. Popham, W. T. (1978):Criterion Referenced Measurement Prentice, Hell, 

Englewood Cliffs, New Jersey. 
22. Feist, Jess & Feist, Gregory J. (2009). Theories Of  Personality, A Division of 

The McGraw-Hill Companies. 7th Edition.  
23. Park, James. (2001). Our Existential Predicament. Loneliness, 

Depression, Anxiety, & Death. PUBLISHER: Existential Books, 5th edition  
ISBN. 
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