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 بناء مقياس الذكاء االنفعايل لناشئي كرة القدم
 سماعيلإحمد فرج اهلل أ*د. 

 يزعز د العب**د. محمد على 
 رياضي بجامعه األزهرئي خصاأ*

 والرياضة رياضي بمديرية الشبابائي خصأ**
 ملخص البحث:

 لناشئ كرة القدم من خالل: االنفعايلناء مقياس الذكاء يهدف البحث إىل ب
 لناشئ كرة القدم. االنفعايلقياس الذكاء حتديد أبعاد م -1

 لناشئ كرة القدم. االنفعايلارات مقياس الذكاء عبحتديد  -2

 لناشئ كرة القدم االنفعايلني مقياس الذكاء قنبناء وت -3

ة ئ كر ناش (151) على بيعة الدراسة واشتملت عينة البحثمته لطءالدراسة املسحية ملال سلوبأي بفأستخدم الباحثان املنهج الوص
باالحتاد املصري لكرة القدم قيد البحث للموسم  سنه واملسجلني 15 )الناشئني( حتت نيعبميثلون الال العشوائيةقدم اختريوا بالطريقة 

( العب من 21اختيار )، ومت م( ألجراء الدراسة15/2/2115) إىل –( م 2/11/2112) ، يف القرتة منم 2115م/2112 الرياضي
 نةعيصورته النهائية ويف حدود  الثبات( للمقياس يف - قمية )الصدعلإلجراء املعامالت ال ةنديناشئ األ بني وائيا منشالناشئني ع

 االستنتاجات التالية: توصل الباحثان إىل العامليرت عنة نتائج التحليل فضوء ما أس يفالبحث و 
 االنفعايل لناشئ كرة القدم.ف على الذكاء عر التالله بناء مقياس ميكن من خ -1

 عربعبارة مجيعها ت 22 بعاد رئيسية حتتوى علىأسنه وذلك من خالل مخسه  15 بناء املقياس ومعايرته على الناشئني حتت مت -2
 االنفعايل لناشئ كرة القدمعن الذكاء 

 املقدمة ومشكله البحث:
ات النفسية املرتبطة بالنشاط املوضوع املنافسة الرياضية حيث يهتم ببحثيعترب علم النفس من العلوم اهلامة لعملييت التدريب و 

اخلصائص والسمات النفسية للشخصية اليت تشكل األساس الذايت للنشاط  ياضي يف خمتلف جماالته ومستوياته، كما يبحث يفالر 
 لف مشاكله التطبيقية.تحماولة إجياد احللول العلمية ملخهذا النوع من النشاط و  رالرياضي هبدف تطوي

حبسب املوقف املسبب هلا، إال أن  وبالرغم من أن االنفعاالت ختتلف ،ل التعبري عن تفاعالت داخليةأشكاوتعد االنفعاالت أحد 
 يف، و الداخلية ألعضاء اجلسم املختلفة بكثري من التغريات الفسيولوجية ها يعترب ضارا وترتبط االنفعاالتزيادهتا أو التطرف يف إظهار 

اضطراب أو أي هنا أب Emotion إىل أن قاموس أكسفورد يعرف االنفعال (2111 )األعسر وعالء كفايف هذا الصدد تشري صفاء
ن االنفعال أبGolman  (1995 ) ويشري جوملان يف احلالة العقلية،العقل أو املشاعر أو العواطف ، ومبعىن أخر أهنا استثارة  هتيج يف

 .(33: 2) عدادات متفاوتة للسلوك، حالة نفسية وبيولوجيه واستمشاعر معينة تصاحبها أفكار حمددةعبارة عن 
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األول عن تنظيم استجابتنا حيث  أن االنفعاالت باعتبارها املسئولإىل  Salovey et Mayer (2111)  مايريف و ويشري سالو 
ت عاالإهنا تتصل باحلالة النفسية للفرد وسواء كانت العواطف أو االنف ، كماداث اهلامةحيف االستجابات لألتظهر على شكل منوذجي 
 ( 229: 31) ثري قوى وفعال على األفرادأذات ت قصرية أو طويلة فإهنا تكون

حتدد  الذكاء"، فان االنفعاالت هي اليت" يفبني أساسيني مها اجلانب االنفعايل واجلانب املعر نوعلى ذلك فإن كل سلوك يشمل جا
الضرورية فعاالت حتدد الغايات واألهداف وتقدم الطاقة وعلى هذا فإن االن ما الذكاء هو الذي يؤمن الوسائل،اهلدف من السلوك بين

 .(285: 15ياضيني )ر ال السلوك يفرتض حقال إمجاليا يشمل نأيف إعطائه البيئة الالزمة، وهذا ميكن القول ب بينما ينحصر دور الذكاء
جانبا انفعاليا وجانبا سلوك يفرتض  نفعاالت والذكاء مرتبطان وأن كلأن االPaul and John(1998 )  ويضيف بول وجون

االنفعاالت ، وال  دون الشعور ببعض ي نشاط ذهينأينفصالن فال ميكن القيام ب املعرفية واحلياة االنفعالية ال معرفيا ، وبذلك فإن احلياة
 (.112:  31"الذكاء") بدون حد أدىن من الفهم والتمييز توجد انفعاالت

تساعد األفراد العاديني على حتقيق  ايل ميثل املهارات األساسية اليتء االنفع( إىل أن الذكا1995)  Goldman ويشري جوملان
 لف اجملاالت حىت يصبح أكثر استخداماتبشكل أكرب، نظرا لقيمته يف خمزايد التوافق واالنسجام ، لذلك جيب أن يتواجد على حنو مت

 .(28: 21يف السنوات القادمة )
حة النفسية وكذلك على بالص والتمتع يساعد الناشئني على التوافق النفسنفعايل توبذلك ميكن القول أن مهارات الذكاء اال

افق مهارات الذكاء االنفعايل إىل سوء تو  يف، وقد يؤدى القصور العالقات االجتماعية معهم اللجيايب مع اآلخرين من خالتواصل اإل
 بشكل –وانفعاالت اآلخرين يعانون م عوبة معرفة انفعاالهتحيث أن الرياضيني الذين يعانون من ص الالعب مع نفسه ومع اآلخرين،

 .(112: 8) عالقاهتم مع اآلخرين يفمن قصور  -مباشر
وميوله وما تتطلبه من أعمال  ( أن ذكاء الفرد يساعده على فهم نفسه واحلكم على قدراته1988" )محد زكى صاحل"أكما يؤكد 

البعد عن الواقع أي يف حدود قدراته ، ويشعر الفرد بالنجاح  موحه بعيدا كلذا ال يكون مستوى طخمتلفة من قدرات وصفات ، ل
 .(131: 1) ، وحينما ال يستطيع بلوغه يشعر بالفشل والنقص ويقل تقديره لنفسهداد اعتباره لنفسه مىت حقق طموحهويز 

من حيث  ا  اكتسبت شهرة كبرية جد اليت ات األساسية يف الذكاء االنفعايل، حيث أن هذه النظريات هيىل النظريإالباحثان ويشري 
 االستفادة التطبيقية الناجتة عنها. وأيضا من حيث -يع أحناء العام . يف مجانتشارها املكاين

 Bar – On (6111) نو نظرية بار. أ -0
ن أهم وأول ( إىل واحد م2115الشناوى ) براهيمإل وأمنية نقال عن اهلام عبد الرمحن خلي Bar- On" أون -بار"لقد توصل 
وهو من   Emotional Quaint Inventory (EQ-I)مفهوم نسبة الذكاء  معتمدا على االنفعايلدمة الذكاء املقاييس املستخ
واملهارات  سمات، وهو صمم خصيصا لقياس الإجابات الفرد على أسئلة املقياس الذايت حيث الدرجة تعكس مقاييس التقرير

 (.191: 8واالنفعايل للفرد ) االجتماعيآلمر عند تقييم الذكاء عرب يف هناية اواالنفعاالت واالجتماعية واليت ت
 Mayer et Selovey Theory (0660) فينظرية مايرو سالو  - 6

،ومها من أهم  (1991) منذ عام االنفعايل االهتمام مبفهوم الذكاء "Mayer et Solevey" يفبدأ كل من" جون ماير وبيرت سالو 
وقدما مفهوما جديدا يعرب عن االنفعال وهو الذكاء االنفعايل ، وقد قدما منوذجا   تغيري النظرة التقليدية للذكاءمهوا يفالعلماء الذين سا
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 هموتعتمد نظريت ، Imagination ،Cognation and Personality" اخليال واملعرفة الشخصية"يف كتاهبم  للذكاء االنفعايل
 (.189: 22بني العقل واالنفعال ) اخلاصة بالذكاء االنفعايل على الدمج

 :Danial Goleman Theory (0660- 6116) "دانيال جولمان"نظرية  - 0
ا ر ثأ، وبدأ متاالنفعايلللذكاء  Mayer et Solevey" يفماير وسالو "بنظرية ومنوذج "Golman  (1995)جوملان " ثرأت

كتاب حتت عنوان Golman ( "1995 ) ن"جوملا ، وأصدراالنفعايل اءملزيد من األحباث يف جمال الذكبكتاباهتم ونتائجهم يف إجراء ا
 (83: 21ساهم بدور زيادة اهتمام ولفت االنتباه إىل هذا املصطلح .) " والذياالنفعايلالذكاء "

نفعاىل النظريات حاولت تفسري الذكاء اال فسرة للذكاء االنفعاىل دجد انهذا العرض للنظريات امل اللويشري الباحثان انه من خ
 الل، ومن مث فهم وإدارة االنفعاالت ، وكيفية استغاآليت: كيف يدرك األفراد ني وهو حماولة اإلجابة عن السؤالوالبحث عن هدف مع

 ة احلياة املختلفة.وصول الفرد إىل مستوى عال من الكفاءة الشخصية يف مجيع أنشط ذلك يف سبيل
 هو معرفة كيف يقوم الفرد باآليت:و  ات اليت تناولت الذكاء االنفعايلالنظري لك يكون قد حدد الباحثان اهلدف الرئيسي منذوب

 إدراك االنفعاالت
 فهم االنفعاالت
 إدارة االنفعاالت

يعد جانبا هاما من جوانب  وتقييمي تشخيصييل لناشئ كرة القدم كجانب ن حتديد وتقييم درجة الذكاء االنفعاأيرى الباحثان 
 ء االنفعاىل لدى ناشئي كرة القدم.مبحاولة بناء مقياس للذكا ىل القيامإة القدم وهذا ما دفعهما لناشئ كر اإلعداد النفسي 

 مشكله البحث:
ئصه وإسهاماته يف واالستفادة من خصا ع خطوات منطقية للتعامل معهبد يف الرتاث السيكولوجي يتطلب أر إن ظهور مفهوم جدي

استقالليته  كد منأواألدوات لقياسه وتقديره مث الت حتديد مفهوم وإعداد املقياس" يف ، وتتمثل تلك اخلطواتللناشئ النمو االنفعايل
  لناشئيالذكاء االنفعاىل  يوضح مفهوم يبم يظهر حىت اآلن تناول عر  همن املتغريات الشخصية األخرى، وحيث أن جزئيا وكليا عن غرية

ته ، ومن أو مكونا هس للذكاء االنفعايل وحتديد أبعادمقيا بحث يف بناءمن هنا تكمن مشكلة ال، و قياسه كرة القدم وكيفية تقديره أو
دراسته لعلم النفس  اللمن خ والثاين -األخرى  األنديةالقدم بنادي الصيد والعديد من  ول كمدرب لكرةاأل -خالل عمل الباحثان 

)داخل وخارج  داخليه ة من مؤثرات خارجية،باريات ناجتالحظ الباحثان أن الالعب يتعرض النفعاالت عديدة أثناء املي الرياض
ؤثرات ىل تشتت معظم الناشئني وادجذاهبم إىل هذه املإيؤدى ذلك  الالعبني املنافسني، -احلكام  -ر: اجلمهو امللعب(، على سبيل املثال
ومن العرض   سل ي على الفريق ككل،ثريأيف املباراة وبالتايل يؤثر ت الفعالةالناشئ بالسلب ويفقده املشاركة أداء مما ينعكس على مستوى 

كرة القدم    لناشئيوتقييم درجة الذكاء االنفعايل  الذكاء االنفعاىل مع حتديد يفمهية استخدام املهارات النفسية متمثلة أالسابق ظهرت 
ق ومواقف اللعب ر جوانب اإلعداد النفسي للناشئني والذى ميكن استخدامه يف ط ي وتقييمي مما يعد جانبا هاما منكجانب تشخيص

سلوب علمي مما دفع أب املني مبجال كرة القدم استخدامهاالتشخيص والتقييم حيتاج إىل وسيلة قياس علمية يستطيع الع املختلفة ، وهذا
 .الظاهرة قيد البحث لناشئ كرة القدم للتغلب على هذه الباحثان إىل بناء مقياس الذكاء االنفعايل

 أهمية البحث واحلاجة إليه:
 :فيل ثاألهمية النظرية وتتم -0
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ثريا سلبيا أهلا ناشئ كرة القدم ، وتؤثر ت أهم املشكالت النفسية اليت يتعرضكوهنا تتناول مشكلة من   يفتى أمهية تلك الدراسة أت
الرياضة املصرية  ن واقعم الرياضياجملال  يفبقدر وافر من االهتمام والدراسة  رضية ، حيث أن هذا اجملال م حيظعلى حتقيقه إدجازات م

 خرى على الناشئني.أوبصورة أو ب بوجه عام
 :فيل ثاألهمية التطبيقية وتتم - 6

القدرة على التعامل مع ناشئ   يفقد تسهم  إن حماولة التعرف على أبعاد ومكونات الذكاء االنفعايل يعترب من العوامل اهلامة ، واليت
احللول والتوجيهات املناسبة  لك على وضعذى الطموح ، مما يساعد وحتقيق مستو  بنيقدرات وميول الالع يفكرة القدم وحماولة التحكم 

العواطف واالنفعاالت  ، كما أن بناء مقياس الذكاء االنفعايل هام ومميز يف فهمناشئ على التغلب على هذه الظاهرةال تساعد اليت
ثرياته اإلجيابية أحثني ألمهية الذكاء االنفعايل وتاهتمام البا توجيهو التنبوء مبستوى أداء ناشئي كرة القدم ،  يفللناشئ الرياضي وكذلك 

 مستوى األداء الرياضي للناشئني. على
 أهداف البحث:

 :لناشئ كرة القدم من خالل االنفعالييهدف البحث إلى بناء مقياس الذكاء 
 لناشئ كرة القدم. االنفعايللذكاء حتديد أبعاد مقياس ا -1

 لناشئ كرة القدم. االنفعايلكاء حتديد عبارات مقياس الذ  -2

 لناشئ كرة القدم. االنفعايللذكاء تقنني مقياس ابناء و  -3

 تساؤالت البحث:
 ت التالية:الؤ وحدوده توصل الباحثان إلى التسا ضوء أهداف البحث في

 بعاد الذكاء االنفعايل للناشئني؟ما مدى دالله أ -1

 س؟املقياما مدى دالله الذكاء االنفعايل يف ضوء أبعاد  -2

 كاء االنفعايل لناشئ كرة القدم ؟ما مدى دالله التحقق من صدق وثبات مقياس الذ  -3

 البحث: يفاملصطلحات املستخدمة 
 Emotional Intelligence الذكاء االنفعالى

 ماعية اليتاقف االجتاملو  يفوالتعامل  نظيمها وفق فهم انفعاالت اآلخرينهو القدرة على فهم االنفعاالت الذاتية والتحكم فيها وت
نظيمها وفقا ملراقبة لالنفعاالت واملشاعر الذاتية وفهمها وصياغتها بوضوح وت مة للنجاح املهين واإلدراك اجليديتمتع هبا الفرد والالز 

 العقليعلى الرقى  جيابية تساعد الفردإلعالقات انفعالية اجتماعية  يفالنفعاالت اآلخرين ومشاعرهم للدخول معهم  وأدراك دقيق
 (.311: 31جيابية للحياة )ايل وتعلم املزيد من املهارات اإلالنفعوا

 Management Emotional  إدارة االنفعاالت

، ومن أمثلة إدارة جيابيةإإىل انفعاالت  وكسب الوقت للتحكم فيها وحتويلهاوتشري إىل القدرة على التحكم يف االنفعاالت السلبية 
ستطيعون . فاألفراد الذين يوجهون انفعاالهتم جيدا يمهارات احلياة بفعالية اب وممارسةئلق واالكتهزمية الق االنفعاالت قدرة الفرد على

 .(515: 11احلياة ) أن يرتدوا بسرعة إىل حيز
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 Empathy التعاطف

لوك حممال واالتصال هبم دون أن يكون الس توحد معهم انفعاليا وفهم مشاعرهمويشري إىل القدرة على إدراك انفعاالت اآلخرين وال
 (111 :8باالنفعاالت الشخصية )

  Regulating Emotions   تنظيم االنفعاالت

صنع  يفواستعمال املشاعر واالنفعاالت  يهها إىل حتقيق اإلدجاز والتفوق،يشري إىل القدرة على تنظيم االنفعاالت واملشاعر وتوج
إىل أخرى ، وخلق الدوافع  ، وكيفية حتويل االنفعاالت من مرحلةةاملختلف كيف يتعامل اآلخرون باالنفعاالت  أفضل القرارات ، وفهم

 .  (221: 21) والتميز والوصول إىل األداء املميز تساعد على النجاح اليت

 Emotional Cognitive المعرفة االنفعالية

فعاالت واملشاعر الذاتية وحسن التمييز لالن درة على االنتباه واإلدراك اجليدالق يف، وتتمثل ركيزة األساسية للذكاء االنفعايلال هيو 
فالناس الذين ميتلكون االنفعايل والوعي بالعالقة بني األفكار واملشاعر واألحداث ،  الذى يرتكز علية الذكاء األساسي احملك هيبينها 

ول قدراهتم ح يهم إحساسا موكدا بكيفية إحساسهم، فان لدحياهتم يفمشاعرهم حبيث يكونون مرشدين جيدين  اليقني حول
 (.311 :11الشخصية )

 Communication التواصل

ومعرفة مىت تقود ومىت تتبع اآلخرين وتساندهم ،  ومشاعرهم ماآلخرين عن طريق إدراك انفعاالهت يفجيايب والقوى ثري اإلأويشري إىل الت
ناسبة للحالة لى اإلدراك واالستجابة املمن العبارات للتعرف على قدرة الفرد ع بطريقة الئقة ، ومت تصميم العديدوالتصرف معهم 

 (.212: 31البالغة ورغبات اآلخرين ) املزاجية واحلساسية
 :Jointure  الناشئ

 (.إجرائيسنه )تعريف  19 نأقل م حىت 13 هو الالعب الذي يرتاوح عمره الزمىن من
 الدراسات السابقة المرتبطة بالبحث:

واملرتبطة هبدف االسرتشاد هبا، وفيما يلى  حباث والقراءات النظرية املشاهبةراسات واألعلى العديد من الد باالطالعقام الباحثان 
 :هيالتوصل إليها، وقام الباحثان برتتيبها حسب تواريخ إجرائها و  أمكن ض هذه األحباث وتلك الدراسات اليتعرض لبع

 ية:بال: الدراسات العر و أ
أداة عملية تستخدم لقياس  (، بدراسة هتدف إىل تصميم2112ع )ميحممد عبد السام كال من فاروق السيد عثمان ، و ق -1

ية جامعة بطالب وطالبة من طالب كلية الرت  131 ه ومكوناته ، واشتملت العينة علىوالكشف عن أبعاد االنفعايلالذكاء 
لية للذكاء االنفعايل املتعامد، وأسفر عن مخس عوامل أساسية كمكونات فع العاملي املنصورة ، ومت استخدام أسلوب التحليل

 (.5فعالية ، التواصل االجتماعي )، املعرفة االناالنفعاالت، التعاطف، تنظيم االنفعاالت :إدارة هيو 

الدراسي والقدرة على التفكري  ذكاء االنفعايل وعالقته بالتحصيلال"م( بدراسة بعنوان 2111" )راضيفوقية حممد قامت " -2
بني اإلناث والذكور يف أبعاد الذكاء االنفعايل )ضبط  الدراسة إىل معرفة الفروق وهدفت "لدى طالب اجلامعة االبتكاري

ة بني الذكاء االنفعايل (، كما هدفت الدراسة إىل حتديد العالقالدرجة الكلية -الذاتية  -الدافعية -التعاطف  -النفعاالت ا
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جامعة املنصورة ،  يةبالفرقة الرابعة من كلية الرت الب طالبا من ط 289، وتناولت الدراسة عينة مكونة االبتكاري والتفكري
هناك فروق بني الذكور واإلناث يف مكونات الذكاء  االنفعايل، وأظهرت النتائج أن:واستخدمت الباحثة اختبار لقياس الذكاء 

ني مكونات الذكاء يوجد فروق بينهما يف ضبط االنفعاالت ، وتوجد عالقة موجبة ب يل وذلك لصاحل اإلناث ، بينما الاالنفعا
يف درجة  ني الطالب منخفضي ومرتفعي الذكاء، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية باالبتكاريوالتفكري  االنفعايل

 (.1حل مرتفعي الذكاء االنفعايل )لصا االبتكاريالتفكري  يفالتحصيل الدراسي و 

 ثانيا: الدراسات األجنبية:
العالقة بني الذكاء االنفعايل " بدراسة بعنوان( م2112)  Jennifer Van Sickle - Louiseام" جينيفر فانسكيل لويز"ق -3

( من املديرين الفنيني والعبيهم يف رياضة 11"، وخضع )الناعمة ألول لدى املديرين الفنيني للكرةوفاعلية املدرب يف القسم ا
 لذكاء االنفعايل، ومت تطبيق أيضا استبيان رضال( كمقياس ائمة الكفاءة االنفعاليةملقياس )ق الكرة الناعمة من القسم األول

الالعب وعدد سنوات تدريبه دور  استبيان رضا الالعب ، من منطلق، ومت إجراء مقارنة بني قائمة الكفاءة االنفعالية و الالعب
ات التدريبية دار التعليمهناك عالقة بني الذكاء االنفعايل وفاعلية إص ه احلايل وعدد املنح الرياضية، ومن أهم النتائج أنبمع مدر 

 (.32سنوات اخلربة ورضا الالعب ) سلبية بني سنوات اخلربة والذكاء االنفعايل ، وكذلك بني ، وكذلك وجود عالقة

"، وهدفت الدراسة إىل عايلاالنف بعنوان "تقييم البناء يف الذكاء بدراسة مCiarrochi et al(2111 ) ام كياروش وآخرونق -2
يف سن قبل التخرج ،  األسرتالينيالدراسة جمموعة من الطالب  عددة للذكاء االنفعايل ، وتناولتاملت تقييم مقياس العوامل

 األفراد الذين ترتفع لديهم نسبة ، واعتمد الباحث على فحصمنها مقياس للرضا عن احلياة للشخصيةييس واستخدمت مقا
وهل هم قادرون على منعها  ،املزاجية ن غريهم يف إدارة حاالهتمأفضل م الذكاء االنفعايل عن اآلخرين ملعرفة هل هؤالء األفراد

ء العقلي ، وارتبطت الذكااط بني معامل الذكاء االنفعايل و أنه يوجد ارتب ق العام أم ال؟ . وأظهرت النتائجثري على التوافأمن الت
ثري أاملزاجية من الت  القدرة على منع احلالة، ولكن ليس يففراد على إدارة حاالهتم املزاجية، األاالنفعايل بقدرة قدرات الذكاء

ء هام ومميز وان على أمهية الذكاء االنفعايل وانه بنا الذكاء العقلي باحلالة املزاجية، وأكدت النتائج ، وارتبطعلى التوافق العام
 (11فهم العواطف واالنفعاالت ) ا يكون هاما أيضا يفمبالذكاء العقلي ر 

، وهدفت الدراسة إىل يني"العاد الذكاء االنفعايل: تطبيقات على أداء األفراد"بدراسة بعنوان ( م1998)  Laura امت لوراق -5
 كن أن يؤثر على األداء الفردي رغم الضغوط( ميتنظيم االنفعال -الفهم -اإلدراك  -عايل )التقديرمعرفة مكونات الذكاء االنف

 خلية على التغلب على درجة األداءذكاء العقلي والتفهم والقدرة الداثري الأاألفراد، ومعرفة درجة ت اليت ميكن أن يتعرض هلا
ثريها على أالتغلب ملعرفة ت لي والتفهم والقدرة الداخلية على، كما اهتمت الدراسة بقياس الذكاء االنفعايل والذكاء العقالفردي

األفراد،  الشخصي حيث ارتبط بارتفاع يف أداء باألداء  الذكاء االنفعايل له عالقة قوية مستويات األداء، وأظهرت النتائج أن
 (.22ومكونات الذكاء االنفعايل ) كما أنه هناك عالقة بني التفهم داء الشخص،أكما انه ميكن أن ينبئ ب

 على الدراسات السابقة المرتبطة ومدى االستفادة منها:عليق الت
هذه  للباحثان االستفادة يف الدراسة احلالية من االنفعايل، أمكنلت حتديد أبعاد الذكاء عرض الدراسات السابقة اليت تناو  اللمن خ

 الدراسات على النحو التايل:
 أبعادة(. ديدحت – خصائصه–مساعدة الباحثان يف مجع إطار نظري شامل )ملفهوم الذكاء االنفعايل  -1
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 الذكاء االنفعايل بالنسبة لالعب.التعرف على املزيد من املتغريات اليت قد تؤدى إىل  -2

د الضغوط الواقعة عليهم واليت تزي ستويات العليا نظرا ألمهية دراسةتوجيه الباحثان إىل االهتمام بإجراء الدراسة على الع ي امل -3
 بزيادة مستوى ناشئ كرة القدم .

 .فيمت حتديد املنهج العلمي املناسب هلذه الدراسة وهو املنهج الوص -2

 ي.مقياس نوعى خاص باجملال الرياضضرورة استخدام  -5

 إجراءات البحث:
 ال: منهج البحث:و أ

 ته لطبيعة الدراسة.ءمسلوب الدراسة املسحية ملالأأستخدم الباحثان املنهج الوصفي ب
 ثانيا: عينة البحث:

سنه واملسجلني  15 الالعبني )الناشئني( حتت ميثلون العشوائيةقة ( ناشئ كرة قدم اختريوا بالطري151اشتملت عينة البحث على )
 إىل –م ( 2/11/2112) م ، يف الفرتة من2115م/ 2112الرياضي  د املصري لكرة القدم قيد البحث للموسمباالحتا

عامالت العلمية امل إلجراء األندية( العب من الناشئني عشوائيا من بني ناشئ 21ألجراء الدراسة ، ومت اختيار )م ( 15/2/2115)
 صورته النهائية. يف( للمقياس الثبات -)الصدق 

 البحث. الرياضية قيد األنديةالبحث على  ( تصنيف وتوزيع عينة1وضح اجلدول التايل رقم )وي
 (0جدول رقم )

 الرياضية قيد البحث. األنديةنة البحث على عي زيعتصنيف وتو 
 المجموع الكلي عينة التقنين العينة األساسية اسم النادي م
 21 5 11 الزمالك 1
 25 1 19 صيد الدقي 2
 21 2 11 توبرصيد أك 3
 22 2 18 أكتوبر 2
 21 2 11 الرتسانة 5
 22 1 21 أهلي 1
 32 1 21 الشمس 2
 23 5 18 هليوبوليس 8

 191 21 151 اجملموع 
لكلى لناشئ كرة العلمية للمقياس والعدد ا ت( عدد الع ي كرة القدم قيد عينة الدراسة وعدد عينة املعامال1يوضح جدول رقم )

 .القدم قيد البحث
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وسنوات املمارسة والتفلطح ملتغريات السن  تواءاللحنراف املعياري والوسيط ومعامل اوقد قام الباحثان حبساب املتوسط احلسايب واال
 ( يوضح ذلك.2التايل رقم ) ، واجلدولاعتدالياكد من توزيع العينة ألعينة البحث للت

 (6جدول رقم )
 (051= نط ومعامل االلتواء لعينة البحث )لوسياري واعيواالنحراف المبي حساب المتوسط الحسا

 التفلطح معامل االلتواء الوسيط االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغيرات م
 1.938- 1.132- 15.11 1.92 12.15 السن 1
 1.129 1.888 5.11 1.83 2.22 سنوات املمارسة 2
 رب رقمني عشرينألقاألرقام مقربه 

وباحنراف ( 2.22ىل )إو  ( 12.15)ين وسنوات املمارسة تنحصر ما بنيأن املتوسط احلسايب للعمر الزم (2يتضح من جدول رقم )
لعينة ( مما يعىن ذلك أن ا 3ما بني ) االلتواءاملمارسة، وقد تراوح معامل  لسنوات ( 1.83) ،للعمر الزمين( 1.92) معياري قيمته

 .اعتدالياتتوزع 
 نفعالى:ثالثا: بناء مقياس الذكاء اال

 :خطوات بناء المقياس
الرياضي واليت تناولت موضوع الذكاء االنفعايل  ية واألجنبية يف جمال علم النفسبعلى املراجع والبحوث العر  باالطالعقام الباحثان 

اليت حتكم  لك مت حتديد األبعادذضوء  يف(، و 33، 22، 25، 23، 22، 21، 18، 12،  12،  13،  12،  11،  9، 2، 3، 2)
 تنظيم االنفعاالت -Empathy التعاطف -  Management Emotional : إدارة االنفعاالتهياالنفعايل و  الذكاء

Regulating Emotions  - املعرفة االنفعالية Emotional Cognitive  - التواصل Communication . 

إدارة االنفعاالت التعاطف  -اخلمسة ) د املقرتحةعابنظري لألمث قام الباحثان بصياغة جمموعة من العبارات يف ضوء املفهوم ال -1
( عبارة موزعة على 91للمقياس من ) ةوليتكونت الصورة األ التواصل( حيث -ملعرفة االنفعالية ا -تنظيم االنفعاالت -

نفعالية ، ( املعرفة اال19( تنظيم االنفعاالت ، )21( التعاطف ، )21إدارة االنفعاالت ، )( 18عوامل املقياس كالتايل : )
 (.1التواصل. مرفق ) (19)

األساتذة املتخصصني يف جمال علم  ( من اخلرباء من9ولية على عدد )قام الباحثان بعرض العوامل والعبارات يف صورهتا األ -2
 غرض:( وذلك ب2م( مرفق )19/12/2112 إىل م3/11/2112 النفس والقياس والتقومي يف الفرتة من

 ملفهوم النظري للذكاء االنفعايل.ألبعاد للمقياس حسب اإبداء الرأي يف مدى مالئمة ا -

 عاد املقرتحة.بإضافة أو حذف أو تعديل لأل -

 عاد.برات املقرتحة من حيث متثيلها لألإبداء الرأي حول العبا -

 سالمة الصياغة اللفظية للعبارات. مدى -

 لإلجابة على العبارات.مدى مالئمة مقاييس التقدير  -

 أن العبارة ال تنطبق يعىن  1  اختيارك لرقم 
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 يعىن أن العبارة تنطبق نادرا   2  اختيارك لرقم 
 يعىن أن العبارة تنطبق أحيانا   3  اختيارك لرقم
 يعىن أن العبارة تنطبق عادة   2   اختيارك لرقم
 يعىن أن العبارة تنطبق دائما   5  اختيارك لرقم

املفهوم النظري للذكاء االنفعايل  على عوامل املقياس يف ضوء (%111وقد أسفر هذا العرض عن موافقة اخلرباء بنسبة ) -3
 ير بالنسبة لإلجابة على العبارات.وكذلك مقاييس التقد

( عبارة من بعد 12) هياخلرباء و  ن رأى( م%51قام الباحثان حبذف وتعديل صياغة العبارات اليت أتفق عليها أكثر من ) -2
( عبارات من بعد 3، ومت حذف )( عبارة12العبارات ) ليصبح عدد (.11،  12،  12،  9) هيإدارة االنفعاالت و 

( 3) هي( عبارة واحدة من بعد تنظيم االنفعاالت و 1( عبارة ، ومت حذف )15ليصبح )( 15، 12، 13) هيالتعاطف و 
عبارة  (12العبارات ) ( ليصبح عدد11 ، 9) هي( عبارتني من بعد املعرفة االنفعالية و 2، وحذف )( عبارات12) ليصبح

( عبارة ، وبذلك يصبح 12يصبح عدد العبارات )( ل12 ،12 ،11،  2) هي( عبارات من بعد التواصل و 2، وحذف )
 ل العوامل اخلمسة االفرتاضية.ثعبارة مت (22)جمموع عبارات املقياس بعد احلذف 

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة:
ألفا كرونباخ والتجزئة  ةقالتفلطح ، حساب الثبات بطري -واءتاللمعامل ا -الوسيط  -االحنراف املعياري  -املتوسط احلسايب 

وعات عن طريق صدق التمييز بني اجملمالكلية و  النصفية ، حساب الصدق عن طريق االتساق الداخلي للعبارات واألبعاد والدرجة
 املتضادة )املقارنة الطرفية(.
 عرض ومناقشة النتائج:

 : مناقشة النتائج:الا و أ
غرض لتقدميها خاصة أعدت هلذا ال عداد البيانات يف بطاقة مجاعيةأالنهائي للمقياس قام الباحثان ب د االنتهاء من التطبيقوبع

مبعهد   Pentium 511 يف هذا البحث باستخدام احلاسب األىل موديل أجريت مجيع املعاجلات اإلحصائية ، وقدللمعاجلة اإلحصائية
خلطة التوصل إليها وفقا  ،وفيما يلي عرض للنتائج اليت مت ، اخلاص باملعاجلات اإلحصائيةامعة القاهرةاإلحصائية جب الدراسات والبحوث

 املقرتحة: اإلحصائيالتحليل 
 ةاالستطالعي ةلمتغيرات البحث للدراس في: اإلحصاء الوصالا و أ

م عينة البحث ألجراء اإلحصاء القد ى ناشئ كرةائية وذلك لتطبيقها علبطريقة عشو   22لـــ قام الباحثان بتوزيع عبارات املقياس ا
طات لك مصفوفة معامالت االرتباذمن حيث إجاباهتم على العبارات وك اعتدالياأن العينة تتوزع توزيعا كد من أللمتغريات للت فيصالو 

املعرفة  -تنظيم االنفعاالت  -ف التعاط - على األبعاد اخلمسة )إدارة االنفعاالت ةاالستطالعية الدراس البينية بني العبارات وأجراء
(، ويوضح 3يف صورته النهائية .مرفق ) لذكاء االنفعايل لناشئ كرة القدم( وكذلك املعامالت العلمية ملقياس االتواصل -االنفعالية 

 .ايل لناشئ كرة القدملذكاء االنفعوااللتواء والتفلطح لعبارات مقياس ا املعياري واالحنراف احلسايبحساب املتوسط  (3اجلدول التايل )
 (0جدول رقم )
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 ةالدراست مقياس الذكاء االنفعالي في لعبارا حلطفومعامل االلتواء والمدى والت المعياريواالنحراف  الحسابيالمتوسط 
 (11عية )ن= االستطال

 التفلطح المدى االلتواء االنحراف المعياري المتوسط الحسابي أرقام العبارات األبعاد

 االتإدارة االنفع

1 3.1511 1.9213 -1.53 2.11 1.198 
1 3.8251 1.1132 -1.181 2.11 -1.382 

11 3.2251 1.2292 -1.591 2.11 -1.151 
11 3.8111 1.1591 -1.522 2.11 -1.222 
21 3.3251 1.2525 -1.522 2.11 -1.291 
21 3.5251 1.3395 -1.595 2.11 -1.112 
31 3.3251 1.3528 -1.322 2.11 -1.182 
31 3.9251 1.1952 -1.831 2.11 -1.158 
21 3.8111 1.2121 -1.211 2.11 -1.389 
21 3.8251 1.1292 -1.211 2.11 1.185 
51 2.1511 1.1182 -1.155 2.11 1.282 
51 3.5111 1.2213 -1.212 2.11 -1.222 
11 3.2251 1.3321 -1.232 2.11 -1.229 
11 3.5251 1.1222 -1.291 2.11 -1.111 

 التعاطف

2 2.2111 1.9111 -1.913 3.11 -1.123 
2 3.2251 1.3585 -1.192 2.11 -1.151 

12 3.5251 1.2581 -1.513 2.11 -1.211 
12 3.1111 1.1223 -1.155 2.11 -1.122 
22 3.3251 1.2185 -1.221 2.11 -1.113 
22 3.8251 1.3233 1.912 2.11 -1.181 
32 2.8511 1.5251 1.111 2.11 -1.558 
32 2.2511 1.1811 -1.311 2.11 1.825 
22 3.8511 1.1222 -1.112 2.11 -1.521 
22 2.2251 1.8212 -1.112 3.11 1.221 
52 2.9111 1.2215 -1.112 2.11 -1.382 
52 2.2111 1.1918 -1.293 2.11 1.812 
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12 3.9111 1.1328 -1.123 2.11 1.128 
12 3.8511 1.9213 -1.113 3.11 -1.198 
21 3.1511 1.1991 1.112 3.11 -1.825 

تنظيم 
 االنفعاالت

3 2.1251 1.1125 -1.223 3.11 -1.819 
8 3.2111 1.2312 -1.315 2.11 -1.829 

13 2.1251 1.9311 -1.518 3.11 -1.122 
18 2.1251 1.9158 -1.811 3.11 -1.392 
23 2.2251 1.9818 -1.232 2.11 1.922 
28 3.9251 1.1223 -1.191 2.11 -1.122 
33 3.2111 1.1222 -1.191 2.11 -1.592 
38 2.1251 1.9388 -1.151 3.11 -1.212 
23 3.9251 1.9232 -1.151 3.11 -1.291 
28 3.2111 1.2851 -1.112 2.11 1.152 
53 2.1251 1.1522 -1.219 2.11 1.298 
58 3.3511 1.2111 -1.219 2.11 -1.282 
13 3.9111 1.1122 -1.222 3.11 -1.928 
18 3.3111 1.3231 -1.251 2.11 -1.931 

 املعرفة االنفعالية

2 3.2511 1.1511 -1.292 2.11 -1.532 
9 3.2511 1.2352 -1.521 2.11 -1.151 

12 3.1111 1.2221 -1.512 2.11 -1.251 
19 3.2251 1.3111 -1.531 2.11 -1.551 
22 3.1251 1.5251 -1.182 2.11 -1.282 
29 3.2111 1.2232 -1.531 2.11 -1.212 
32 3.2111 1.1318 -1.581 2.11 -1.221 
39 3.9251 1.2292 -1.918 2.11 -1.212 
22 3.3251 1.3122 -1.115 2.11 -1.123 
29 2.2251 1.1155 -1.282 2.11 1.329 
52 3.9251 1.1292 -1.928 2.11 1.322 
59 3.2511 1.2352 -1.222 2.11 -1.511 
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12 3.5511 1.3951 -1.115 2.11 -1.881 
19 3.2251 1.1292 -1.223 3.11 -1.195 

 التواصل

5 3.9251 1.9223 -1.229 3.11 -1.151 
11 2.1111 1.112 -1.182 3.11 -1.819 
15 2.2251 1.2821 -1.225 3.11 1.213 
51 2.9111 1.1298 1.152 2.11 -1.121 
25 3.9111 1.2153 -1.882 2.11 1.122 
31 3.2111 1.2232 -1.212 2.11 -1.251 
35 2.2251 1.8219 -2.182 2.11 1.199 
21 2.3251 1.9251 -1.252 3.11 1.228 
25 2.1111 1.9282 -1.219 3.11 -1.228 
51 3.9511 1.1182 -1.829 2.11 -1.1198 
55 2.3111 1.9115 -1.128 3.11 1.155 
11 3.1251 1.5222 -1.221 2.11 -1.255 
15 3.1511 1.1118 -1.189 2.11 1.118 
21 3.9251 1.1239 -1.251 2.11 1.212 
22 3.8251 1.1112 -1.212 3.11 -1.122 

شئ كرة القدم على تواء والتفلطح لدرجات استجابات نااللومعامل ا احلسابية واالحنرافات املعيارية ( املتوسطات3يوضح جدول )
 ا يدل على أن درجات ناشئ كرة القدم على العبارات تتوزعمم (3) تواء تنحصر ما بنياللمعامل ا عبارات املقياس، ويالحظ أن قيم

 .اعتدالياتوزيعا 
 (1قم )جدول ر 

 في الكلية والدرجةعالى فألبعاد مقياس الذكاء االن حلطفعامل االلتواء والمدى والتمو  المعياريواالنحراف  الحسابيالمتوسط 
 (11=  التجربة االستطالعية )ن

 المتوسط الحسابي األبعاد
االنحراف 
 المعياري

 التفلطح المدى االلتواء

 1.12- 32.11 1.19- 8.82 51.22 إدارة االنفعاالت
 1.59- 31.11 1.33- 2.82 55.52 التعاطف

 1.28- 21.11 1.12- 1.13 53.95 تنظيم االنفعاالت
 1.12- 22.11 1.11- 2.13 51.18 املعرفة االنفعالية
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 1.21- 25.11 1.12- 2.18 58.28 التواصل
 1.39- 115.11 1.12- 31.98 221.95 الدرجة الكلية

 ينرب رقمني عشر ألقاألرقام مقربه 
د املقياس تتوزع ناشئ كرة القدم على أبعا ( مما يدل على أن درجات3) تنحصر ما بني االلتواء( أن قيم معامل 2يوضح جدول )

 بالنسبة لناشئ كرة القدم. ناسبتها من حيث السهولة والصعوبة. وماعتدالياتوزيعا 
 
 

 المقياس: قصد -0
 internal Consistency الداخلي ألبعاد المقياس قاالتسا -أ

ببعض وارتباطها بالدرجة  ضهاعامل بعو ت ارتباط الالداخلي من خالل مصفوفة معامال قاالتسا ققام الباحثان حبساب صد
، للبحث ومن خارج عينه البحث األصليمن اجملتمع  عشوائية ( العب أختريو بطريقة21الكلية للمقياس على عينة تتكون من )

يوضح  (5رقم ) التايلالداخلي، واجلدول  قاالتسا قومت استخدام طريقه حساب صد( 1.833، 1.215بني ) قوقد تراوح الصد
 ذلك.

 االستطالعية الدراسة فيأبعاد مقياس دافعيه الذكاء االنفعالى لناشئ كرة القدم  قثانيا: حساب صد
 internal Consistency الداخلي ألبعاد المقياس قاالتسا قصد -أ

 :قياس والدرجة الكلية للمقياسالم االرتباط بين أبعاد -
 ( 5جدول رقم )

 مصفوفة معامالت االرتباطات البينية ألبعاد مقياس الذكاء االنفعالي وعالقته بالدرجة الكلية لناشئ 
 (11كرة القدم )ن= 

 التعاطف إدارة االنفعاالت األبعاد
تنظيم 

 االنفعاالت
المعرفة 
 االنفعالية

 الدرجة الكلية التواصل

 **1.883     - نفعاالتإدارة اال
 **1.282    - **1.113 التعاطف

 **1.833   - **1.522 **1.225 تنظيم االنفعاالت
 **1.215  - **1.521 **1.238 **1.518 املعرفة االنفعالية

 **1.889 - **1.135 **1.191 **1.152 **1.211 التواصل
 1.211 تساوى 1.11 قيمه ر عند مستوى * *

 1.315 تساوى 1.15مستوى * قيمه ر عند 
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ت عال، حيث أن مجيع معامال قتتميز بصد لذكاء االنفعاىل لناشئ كرة القدم( إن أبعاد الصورة النهائية ملقياس ا5يوضح جدول )
 هياملقياس على اعتبار أن الدرجة الكلية للمقياس  قتدل على صد هي، و 1.11 د مستوىنالداخلي له داله إحصائيا ع قاالتسا
 ق.دللص حمك

 والمقياس: عدبين العبارة والدرجة الكلية للب االرتباط -
 (2جدول رقم )

 ملناشئ كرة القد للمقياس عدته بمجموع البالقعاالت( وعف)إدارة االن األول عدرات البعباة معامالت االرتباطات البينية لوففمص
 (11)ن = 

أرقام 
 22 20 52 50 12 10 02 00 62 60 02 00 2 0 العبارات

رة إدا
 االنفعاالت

1 -              1.322 
1 1.311 -             1.222 

11 1.132 1.111 -            1.381 
11 1.321 1.318 1.223 -           1.515 
21 1.111 1.132 -1.122 1.111 -          1.311 
21 1.191 1.211 1.189 1.235 1.193 -         1.552 
31 1.121 1.132 1.325 1.122 1.111 1.221 -        1.598 
31 1.151 1.222 1.252 1.119 1.158 1.181 1.218 -       1.591 
21 1.128 1.325 1.125 1.155 1.151 1.121 1.331 1.228 -      1.121 
21 1.235 1.222 1.155 1.188 1.138 1.299 1.225 1.212 1.222 -     1.182 
51 1.118 1.151 1.159 1.118 1.121 1.221 1.2958 1.119 1.311 1.111 -    1.558 
51 1.112 1.112 1.125 1.339 1.112 1.255 1.212 1.129 1.152 1.312 1.298 -   1.535 
11 1.125 1.152 1.212 1.221 1.132 1.311 1.335 1.192 1.352 1.258 1.292 1.211 -  1.129 
11 1.121 -1.112 -1.121 -1.139 1.181 1.322 1.393 1.293 1.519 1.328 1.352 1.112 1.185 - 1.512 
 1.211 تساوى 1.11 قيمه ر عند مستوى * *

 1.315 تساوى 1.15* قيمه ر عند مستوى 
حيث  لناشئ كرة القدم تتميز بصدق عايل مقياس الذكاء االنفعاىل يف( ول )إدارة االنفعاالتن البعد األأ(  1يوضح اجلدول رقم )

تدل على صدق املقياس جملموع  هيو  ين معامالت االتساق الداخلأيدل على مما ( 1.15) بارات دالة عند مستوى داللهن بعض العأ
 .حمك للصدق هيالبعد 

للمقياس لناشئ  عد ته بمجموع البالق)التعاطف( وعثاني ت االرتباطات البينية لعبارات البعد المالوفة معاف( مص7جدول رقم )
 (11= )ن مكرة القد

رقام أ
 العبارات

 التعاطف 70 27 26 57 56 17 16 07 06 67 66 07 06 7 6
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2 -               1.589 
2 1.123 -              1.215 

12 1.231 1.121 -             1.513 
12 1.122 1.311 1.123 -            1.252 
22 1.233 -1.132 1.521 1.128 -           1.222 
22 1.158 1.129 1.311 1.228 1.232 -          1.252 
32 1.125 1.285 1.111 1.193 1.192 1.121 -         1.255 
32 1.123 -1.112 1.199 1.385 1.122 1.315 -1.138 -        1.291 
22 1.352 1.212 1.293 1.213 1.338 1.288 -1.128 1.322 -       1.511 
22 1.121 1.388 1.285 1.282 -1.252 -1.152 1.212 1.191 1.118 -      1.292 
52 1.121 1.122 -1.115 -1.152 -1.152 -1.323 1.532 -1.128 -1.151 1.113 -     1.351 
52 1.222 1.191 -1.81 1.122 -1.112 -1.182 -1.112 1.239 1.125 1.512 1.215 -    1.282 
12 1.232 1.122 1.115 1.112 1.151 1.192 1.122 1.511 1.222 1.321 1.111 1.522 -   1.115 
12 1.292 1.222 1.225 1.181 1.183 -1.152 1.252 1.221 1.112 1.292 1.123 1.182 1.332 -  1.518 
21 1.192 -1.121 -1.122 1.122 -1.121 1.111 -1.198 1.215 1.121 1.191 -1.118 -1.112 1.239 1.251 - 1.232 

ن بعض أحيث  عايلتتميز بصدق  لذكاء االنفعاىل لناشئ كرة القدممقياس ا يف( )التعاطف ن البعد الثاينأ(  2وضح اجلدول رقم )ي
 هيتدل على صدق املقياس جملموع البعد  هيو  الداخليمعامالت االتساق  مما يدل على ان( 1.15) العبارات دالة عند مستوى دالله

 حمك للصدق.
للمقياس  عدالب ته بمجموعالقعاالت( وعفنظيم االنعد الثالث )تارات البعباطات البينية لفة معامالت االرتبو فمص (0) جدول رقم

 (11=  )ن ملناشئ كرة القد
أرقام 
 العبارات

0 0 00 00 60 60 00 00 10 10 50 50 20 20 
تنظيم 

 االنفعاالت
3 -              1.525 
8 1.215 -             1.588 

13 1.221 1.251 -            1.592 
18 1.112 1.151 1.213 -           1.282 
23 1.221 1.312 1.332 1.122 -          1.312 
28 1.181 1.112 1.211 1.111 -1.129 -         1.323 
33 -1.218 1.129 1.129 1.235 -1.192 -1.112 -        1.128 
38 1.132 1.133 1.321 1.219 -1.121 1.253 -1.122 -       1.251 
23 1.219 1.212 1.121 1.185 1.182 1.251 -1.292 1.312 -      1.588 
28 1.323 1.122 1.312 1.191 -1.112 1.152 1.151 1.181 1.522 -     1.285 
53 1.221 1.328 1.112 1.211 1.225 1.152 -1.112 1.151 1.322 1.123 -    1.255 
58 1.255 1.128 1.181 1.115 -1.111 1.112 -1.111 1.121 1.195 1.211 -1.182 -   1.215 
13 1.238 1.281 1.212 1.121 1.152 1.113 1.181 1.312 1.218 1.251 1.319 1.219 -  1.232 
18 1.159 1.129 -1.121 -1.128 -1.199 -1.312 -1.112 -1.151 -1.123 -1.119 -1.251 1.155 -1.111 - 1.331 

 1.211 تساوى 1.11 ىقيمه ر عند مستو * * 
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  1.315تساوي  1.15* قيمة ر عند مستوى 
حيث  عايللناشئ كرة القدم تتميز بصدق  مقياس الذكاء االنفعاىل يف( ن البعد الثالث )تنظيم االنفعاالتأ( 8يوضح اجلدول رقم )

تدل على صدق املقياس جملموع  هيو  الداخليمما يدل على ان معامالت االتساق  (1.15ان بعض العبارات دالة عند مستوى دالله )
 حمك للصدق. هيالبعد 

 (6جدول رقم )
 ملناشئ كرة القد للمقياس عدته بمجموع البالق( وعاالنفعالية المعرفةالرابع ) عدت االرتباطات البينية لعبارات البمالوفة معافمص

 ( 11 )ن =
أرقام 

 العبارات
1 6 01 06 61 66 01 06 11 16 51 56 21 26 

فة المعر 
 االنفعالية

2 -              1.112 
9 1.119 -             1.531 

12 1.119 1.221 -            1.352 
19 1.189 1.329 1.112 -           1.252 
22 1.331 1.151 1.182 -1.128 -          1.212 
29 1.198 1.112 1.112 1.398 1.112 -         1.282 
32 1.2921 -1.132 -1.123 1.359 1.158 1.211 -        1.222 
39 1.229 1.113 -1.115 1.152 1.115 1.3131 1.115 -       1.392 
22 1.291 1.229 1.211 -1.132 1.151 -1.119 1.232 1.152 -      1.382 
29 1.119 1.122 1.111 1.332 -1.118 1.322 1.129 1.211 -1.151 -     1.312 
52 1.151 1.193 1.125 1.121 1.219 1.353 1.251 1.199 1.229 1.115 -    1.523 
59 1.182 1.121 -1.133 -1.112 1.225 1.111 1.118 1.151 1.183 -1.121 1.115 -   1.211 
12 1.322 1.211 -1.113 -1.1911 1.123 -1.181 1.121 -1.122 1.112 -1.123 1.151 1.523 -  1.211 
19 1.221 1.123 1.122 1.282 1.115 1.221 1.223 1.125 1.122 1.118 1.232 -1.153 -1.153 - 1.219 

 1.211 تساوى 1.11 قيمه ر عند مستوى * *
 1.315 تساوى 1.15* قيمه ر عند مستوى 

حيث ان  ايلعلناشئ كرة القدم تتميز بصدق  مقياس الذكاء االنفعاىل يف( االنفعالية املعرفة( ان البعد الرابع )9جلدول رقم )يوضح ا
تدل على صدق املقياس جملموع  هيو  يخلمما يدل على ان معامالت االتساق الدا( 1.15) بعض العبارات دالة عند مستوى دالله

 .حمك للصدق هيالبعد 
 (01جدول رقم )

= )ن مكرة القد للمقياس لناشئ عدته بمجموع البالقالخامس )التواصل( وع عدارات البعبفة معامالت االرتباطات البينية لو فمص
11) 

أرقام 
 العبارات

 التواصل 76 71 25 21 55 51 15 11 05 01 65 61 05 01 5

5 -               1.238 
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11 1.358 -              1.553 
15 1.182 1.291 -             1.222 
21 1.112 -1.125 -1.182 -            1.322 
25 -1.121 1.239 1.211 -1.212 -           1.522 
31 -1.112 1.222 1.129 1.255 1.221 -          1.531 
35 -1.151 1.223 1.231 -1.158 1.595 1.122 -         1.222 
21 -1.213 -1.112 1.223 -1.212 1.559 1.112 1.122 -        1.331 
25 1.212 1.231 1.181 -1.332 1.221 1.151 1.329 1.192 -       1.322 
51 -1.128 1.252 1.292 1.121 1.291 1.222 1.113 1.319 1.115 -      1.559 
55 1.121 1.329 1.215 1.155 1.521 1.222 1.221 1.221 1.121 1.122 -     1.122 
11 -1.131 1.112 -1.221 1.319 1.112 1.189 -1.128 -1.151 1.211 1.132 1.112 -    1.383 
15 1.192 1.212 1.158 1.325 1.183 1.228 1.122 -1.118 -1.112 1.125 1.222 1.229 -   1.589 
21 1.312 1.151 1.111 1.315 -1.121 1.111 1.121 1.111 1.128 -1.111 1.111 1.125 1.229 -  1.212 
22 1.112 1.298 1.221 1.111 1.381 1.215 1.231 1.129 1.221 1.118 1.351 1.221 1.511 1.211 - 1.121 
 1.211 تساوى 1.11 قيمه ر عند مستوى * *

 1.315 تساوى 1.15* قيمه ر عند مستوى 
حيث ان  عايللناشئي كرة القدم تتميز بصدق  مقياس الذكاء االنفعاىل يف( ان البعد اخلامس )التواصل (11يوضح اجلدول رقم )

تدل على صدق املقياس جملموع  هيو  لداخليامما يدل على ان معامالت االتساق  (1.15بعض العبارات دالة عند مستوى دالله )
 .حمك للصدق هيالبعد 
 عات المتضادة )المقارنة الطرفية(التمييز بين المجمو  قطريقه صد -ب 

واجملموعة الغري مميزة ، قاما الباحثان برتتيب درجات  يف التمييز بني اجملموعة املميزةوللتعرف على قدرة أبعاد املقياس والدرجة الكلية 
يع األدىن بيع األعلى والر بد اخلمسة والدرجة الكلية للمقياس، مث قاما بتحديد الر من األبعا يا بالنسبة لكل بعدكرة القدم ترتيبا تنازلناشئ  
جات ناشئ كرة القدم لدر  احلسابية واالحنرافات املعيارية ، مث قام الباحثان بعد ذلك حبساب املتوسطاتمن ناشئ كرة القدم 21 بواقع

 املتوسطات حلساب دالله الفروق بني T- Test توزيع "ت" دىن كل على حدة، مث قاما بتطبيقيع األبيع األعلى والر بالر  يف كل من
 ( يوضح ذلك.11التايل رقم ) يعني ، واجلدولباحلسابية لكل من الر 

 (00جدول رقم )
ناشئ كرة القدم  فراد مجموعهأمميزة من  ين المميزة والغيرعتاري لدرجات كل من المجمو عيالمتوسط الحسابي واالنحراف الم

بين متوسطات فروق ية للئاإلحصا المحسوبة والداللة "ت"عالى وقيمه فجة الكلية لمقياس الذكاء االنعلى األبعاد الخمسة والدر 
 (11 ين )ن=عتالمجمو 

 األبعاد

 المجموعة المميزة
 01الربيع األعلى = 

 المجموعة المميزة
ق بين الفر  01الربيع األعلى = 

 المتوسطات
قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
المتوسط  اإلحصائية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري
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 دال *3.82 2.133 3.511 21.211 2.292 25.533 إدارة االنفعاالت
 دال *1.18 2.533 2.225 21.533 1.533 25.111 التعاطف

 دال *2.32 3.333 2.153 21.211 2.113 22.111 تنظيم االنفعاالت

 دال *1.12 5.211 3.228 39.533 1.298 22.233 املعرفة االنفعالية

 دال *2.55 5.211 2.222 39.211 3.239 22.111 التواصل

 دال *2.11 32.211 12.812 311.211 8.929 395.111 الدرجة الكلية

 على التوايل( 2.18، 2.11) =  1.11، 1.15 قيمه "ت" عند مستوى *
والغري مميزة يف نتائج درجات أبعاد املقياس  إحصائيا بني اجملموعتني املميزة ( وجود فروق داله11) يتضح من اجلدول السابق رقم

بذلك أكرب من القيم  هي، و 3.82 إىل 2.11 حيث تراوحت قيمه "ت" احملسوبة من للمقياس لصاحل اجملموعة املميزة، والدرجة الكلية
 بني اجملموعتني. شئ كرة القدم كنتيجة على التمييز، مما يؤكد على صدق أبعاد مقياس الذكاء االنفعاىل لنااجلدولية رجةاحل
 ثبات المقياس: -6

  Split Half method التجزئة النصفية طريقه الباحثان استخدمإلجياد معامل ثبات أبعاد مقياس الذكاء االنفعايل قيد البحث ، 
التحقق من ثبات املقياس (.ومت 12، ويوضح ذلك جدول رقم )عينه البحث ناشئ من خارج 21 القدم والبالغ عددهم على ناشئ كرة

 ( بطريقه حساب :1.881 - 1.211 )، وقد تراوح معامل الثبات بنياخلمسة بعادهأاحلايل ب
 فيةت الثبات بطريقة التجزئة النصمعامال -أ

، حيث قام بتقسيم من أبعاد املقياس لكل بعد Split Half method ريقه التجزئة النصفيةقام الباحثان بإجياد معامل الثبات بط
الفردية ويضم النصف الثاين العبارات ذات األرقام الزوجية ، حيث يشري  لنصف األول العبارات ذات األرقامالبعد إىل نصفني يضم ا

مقياس  يوضح قيم معامالت الثبات ألبعاد (12دول التايل رقم )إىل معامل ثبات نصف االختبار، واجل - سوبمعامل االرتباط احمل
 الذكاء االنفعايل لناشئي كرة القدم والدرجة الكلية بطريقة التجزئة النصفية.

 (06جدول رقم )
 11 =ية نفة النصئوالدرجة الكلية بطريقة التجز نفعالي بات ألبعاد مقياس الذكاء االثقيم معامالت ال

 ثباتمعامل ال األبعاد م
 **1.211 إدارة االنفعاالت 1
 **1.283 التعاطف 2
 **1.285 تنظيم االنفعاالت 3
 **1.281 املعرفة االنفعالية 2
 **1.219 التواصل 5

 **1.881 الدرجة الكلية 
 1.11 عند مستوى دالله( 1.38) ر" اجلدولية تساوى"قيمة 
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ة الستخدام املقياس قثقيم تعطى ال هيو  ( ،1.11ند مستوى دالله )( أن قيم الثبات داله إحصائيا ع12يتضح من جدول رقم )
 ملقياس له درجة مقبولة من الثبات.ا ذكاء االنفعاىل لناشئي كرة القدم، وأنتقدير مستوى ال يف

النفعايل لناشئي  والتفلطح لعبارات مقياس الذكاء ا واملدى االلتواءومعامل  املعياريواالحنراف  احلسايبقام الباحثان حبساب املتوسط 
 يبني ذلك (13رقم ) التايل، واجلدول األساسية الدراسة يفكرة القدم 

 (00جدول رقم )
 الدراسة عالى فيفلعبارات مقياس الذكاء االن حلطفاري ومعامل االلتواء والمدى والتعيواالنحراف الم الحسابيالمتوسط 

 ( 051= )ن األساسية

 األبعاد
أرقام 

 العبارات
المتوسط 

 سابيالح
 التفلطح المدى االلتواء االنحراف المعياري

إدارة 
 االنفعاالت

1 3.8211 1.18118 -1.131 2.11 -1.115 
1 3.9933 1.12121 -1.112 2.11 1.221 

11 3.2933 1.11315 *1.1122 2.11 -1.228 
11 3.8211 1.12122 -1.215 2.11 -1.221 
21 3.5212 1.12321 -1.122 2.11 -1.323 
21 3.8133 1.21225 -1.212 2.11 -1.321 
31 3.2111 1.21322 -1.111 2.11 -1.521 
31 3.2211 1.19322 -1.832 2.11 -1.135 
21 3.8333 1.12211 -1.821 2.11 1.218 
21 3.9233 1.13591 -1.812 2.11 1.212 
51 3.8933 1.18222 -1.832 2.11 1.122 
51 3.9111 1.19259 -1.192 2.11 -1.281 
11 3.8112 1.11122 -1.282 2.11 1.112 
11 3.9133 1.18125 -1.215 2.11 -1.128 

 التعاطف

2 3.9212 1.12385 -1.151 2.11 -1.329 
2 3.8111 1.19911 -1.822 2.11 1.118 

12 3.2811 1.11311 -1.228 2.11 -1.213 
12 3.8333 1.11939 -1.525 2.11 -1.221 
22 3.5533 1.21211 -1.522 2.11 -1.593 
22 3.8211 1.11122 -1.599 2.11 -+1.525 
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32 3.2811 1.15282 -1.219 2.11 -1.191 
32 3.9111 1.12285 -1.828 2.11 1.121 
22 3.2533 1.12291 -1.123 2.11 -1.322 
22 3.9111 1.12285 -1.851 2.11 1.122 
52 3.1133 1.12518 -1.135 2.11 -1.133 
52 3.9211 1.98112 -1.391 3.11 -1.111 
12 3.8333 1.91291 -1.312 2.11 -1.229 
12 3.2233 1.11199 -1.239 2.11 -1.385 
21 3.1533 1.85911 -1.229 2.11 -1.228 

 3 2.1211 1.92228 -1.212 2.11 -1.228 

تنظيم 
 االنفعاالت

8 3.2133 1.11329 -1.152 2.11 -1.219 
13 3.1212 1.21211 -1.121 2.11 -1.293 
18 3.8112 1.99259 -1.139 2.11 1.111 
23 3.8811 1.11111 -1.212 2.11 1.333 
28 3.2111 1.11121 -1.222 2.11 -1.125 
33 3.5933 1.13523 -1.513 2.11 -1.222 
38 3.2812 1.11158 -1.255 2.11 -+1.312 
23 3.2333 1.15922 -1.122 2.11 -1.121 
28 3.2112 1.12912 -1.512 2.11 -1.518 
53 3.2212 1.181181 -1.112 2.11 -1.298 
58 3.1333 1.11228 -1.239 2.11 -1.211 
13 3.5233 1.11231 -1.293 2.11 -1.823 
18 3.2112 1.12158 -1.582 2.11 -1.115 

املعرفة 
 االنفعالية

2 2.1133 1.95529 -1.221 2.11 1.132 
9 3.9533 1.11881 -1.211 2.11 -1.259 

12 3.8812 1.12151 -1.833 2.11 1.222 
29 3.2812 1.11158 -1.215 2.11 -1.315 
32 3.9112 1.13222 -1.892 2.11 1.222 
39 3.8533 1.12525 -1.182 2.11 1.125 
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22 3.9133 1.93311 -1.128 2.11 1.228 
29 2.1812 1.91131 -1.938 2.11 1.339 
52 2.1233 1.11115 -1.321 2.11 1.219 
59 2.1111 1.11289 -1.825 2.11 -1.133 
12 2.1112 1.15338 -1.122 2.11 1.811 
19 2.1212 1.15512 -1.211 2.11 1.139 

 التواصل

5 2.1211 1.85925 -1.595 3.11 -1.113 
11 2.1111 1.95532 -1.515 2.11 -1.112 
15 2.2212 1.92292 -1.132 2.11 1.122 
21 3.8112 1.32251 -1.921 2.11 -1.332 
25 2.1212 1.11199 -1.213 2.11 1.211 
31 2.1212 1.11225 -1.911 2.11 1.312 
35 2.1111 1.91285 -1.231 2.11 1.211 
21 2.3112 1.89315 -1.539 2.11 1.951 
25 2.1333 1.93211 -1.911 2.11 1.535 
51 2.2212 1.91321 -1.292 2.11 1.112 
55 2.1111 1.19259 -1.115 2.11 1.232 
11 3.9133 1.18182 -1.123 2.11 1.135 
15 2.1812 1.12231 -1.221 2.11 1.128 
21 2.1212 1.98511 -1.152 2.11 1.921 
22 3.9812 1.99155 -1.839 2.11 1.115 

والتفلطح واملدى لدرجات استجابات ناشئي كرة القدم  االلتواء ومعامل املعياريواالحنراف  احلسايب( املتوسط 13يوضح جدول )
 ات ناشئي كرة القدم على العبارات( مما يدل على أن درج3) تنحصر ما بني االلتواءمعامل  املقياس، ويالحظ أن قيم على عبارات
 .اعتدالياتتوزع توزيعا 
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 (01جدول رقم )
عالى فاالن والمدى ألبعاد مقياس الذكاء حلطفسيط ومعامل االلتواء والتو سابية واالنحرافات المعيارية والالمتوسطات الح

 ( 051= )ن األساسية الدراسة في الكلية والدرجة

 المتوسط الحسابي األبعاد
االنحراف 
 المعياري

 التفلطح المدى االلتواء

 1.93- 32.11 21.3- 8.35 53.53 إدارة االنفعاالت
 1.12- 32.11 1.35- 2.12 51.81 التعاطف

 1.32- 35.11 1.32- 2.12 52.12 تنظيم االنفعاالت
 1.83 32.11 1.15- 2.32 55.38 املعرفة االنفعالية

 1.22- 32.11 1.91- 8.12 11.35 التواصل
 1.89- 112.11 1.31- 28.23 229.18 الدرجة الكلية

 ني عشرينرب رقمألقاألرقام مقريه 
د املقياس ناشئي كرة القدم على أبعا رجاتمما يدل على أن د (3) ( أن قيم معامل االلتواء تنحصر ما بني12يوضح جدول )

 بالنسبة لناشئي كرة القدم. ناسبتها من حيث السهولة والصعوبة. وماعتدالياتتوزع توزيعا 
 :ارة والدرجة الكلية للمقياسعباالرتباط بين ال

 (05)جدول رقم 
 ملناشئ كرة القد ياسللمق عدته بمجموع البالقعاالت( وعفاألول )إدارة االن عدارات البعبفة معامالت االرتباطات البينية لو فمص

 (051= )ن
 22 20 52 50 12 10 02 00 62 60 02 00 2 0 أرقام العبارات

الدرجة 
 الكلية

1 -              1.398 
1 1.212 -             1.211 

11 1.181 1.129 -            1.331 
11 1.292 1.192 1.319 -           1.212 
21 1.182 1.122 1.192 1.122 -          1.351 
21 1.212 1.323 1.222 1.285 1.323 -         1.581 
31 1.212 1.129 1.312 1.311 1.222 1.311 -        1.525 
31 1.138 1.119 1.199 1.115 1.128 1.129 1.112 -       1.283 
21 1.122 1.319 1.223 1.122 1.211 1.218 1.213 1.211 -      1.533 
21 1.223 1.318 1.182 1.193 1.222 1.223 1.321 1.151 1.319 -     1.528 
51 1.292 1.222 1.313 1.298 1.212 1.325 1.352 1.235 1.292 1.528 -    1.522 
51 1.211 1.228 1.121 1.339 1.131 1.323 1.351 1.235 1.139 1.215 1.323 -   1.212 
11 1.113 1.181 1.122 1.125 1.121 1.189 1.112 1.121 1.111 1.115 1.119 1.122 - 1 1.281 
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11 1.211 1.231 1.112 1.181 1.232 1.312 1.211 1.132 1.381 1.121 1.335 1.221 1.112 - 1.295 

  1.159 تساوى 1.11 وى داللهقيمه ر عند مست* * 
 1.218 تساوى 1.15 قيمه ر عند مستوى دالله* 

 (02جدول رقم )
= )ن مالقد اشئ كرةته بمجموع البعد للمقياس لنالق)التعاطف( وععد الثانيارات البعبفة معامالت االرتباطات البينية لو فمص

051) 
أرقام 

 العبارات
الدرجة  70 27 26 57 56 17 16 07 06 67 66 07 06 7 6

 الكلية
2 -               1.2952 
2 1.182 -              1.318 

12 1.155 1.121 -             1.318 
12 1.123 1.132 1.292 -            1.293 
22 1.229 -1.158 1.321 1.255 -           1.182 
22 1.129 1.215 1.321 1.312 1.291 -          1.221 
32 1.182 1.155 1.318 1.253 1.232 1.212 -         1.331 
32 1.158 1.121 1.111 1.255 1.131 1.212 1.122 -        1.211 
22 1.292 1.228 1.215 1.219 1.215 1.351 1.232 1.219 -       1.211 
22 1.111 1.218 1.213 1.193 1.122 1.199 1.221 1.182 1.131 -      1.229 
52 1.122 1.112 1.132 1.123 1.193 1.151 1.355 -1.115 1.111 1.221 -     1.328 
52 1.111 1.183 1.131 1.121 -1.112 1.115 1.131 1.259 1.122 1.221 1.181 -    1.195 
12 1.131 1.112 -1.122 -1.152 1.131 1.113 1.113 1.122 1.125 1.155 1.128 1.232 -   1.183 
12 1.121 1.128 1.218 1.182 1.222 1.121 1.192 1.121 1.193 1.338 1.151 1.129 1.222 -  1.382 
21 -1.52 1.111 -1.112 -1.115 -1.111 -1.132 -1.111 -1.111 1.118 -1.119 1.111 -1.111 -1.132 1.112 - 1.121 

 1.159 تساوى 1.11 قيمه ر عند مستوى دالله* * 
 1.218 ىتساو  1.15 قيمه ر عند مستوى دالله* 

 (07جدول رقم )
لناشئ كرة  سللمقيا عدالبع ته بمجمو القعاالت( وعفاالن)تنظيم  الثثالعد ارات البعبفة معامالت االرتباطات البينية لو فمص

 (051م )ن= القد
أرقام 
 العبارات

الدرجة  20 20 50 50 10 10 00 00 60 60 00 00 0 0
 الكلية

3 -              1.212 
8 1.322 -             1.518 

13 1.253 1.213 -            1.519 
18 1.222 1.125 1.311 -           1.293 
23 1.228 1.122 1.229 1.229 -          1.329 
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28 1.123 1.19 1.312 1.128 1.131 -         1.311 
33 1.119 1.215 1.128 1.112 1.155 1.191 -        1.322 
38 1.115 1.112 1.311 1.121 1.225 1.222 1.153 -       1.298 
23 1.215 1.118 1.251 1.191 1.113 1.382 1.121 1.351 -      1.321 
28 1.113 1.112 1.221 1.122 1.125 1.221 1.123 1.125 1.315 -     1.328 
53 1.233 1.118 1.113 1.129 1.321 1.111 1.112 1.118 1.239 1.125 -    1.312 
58 1.252 1.221 1.222 1.122 1.189 1.125 1.182 1.191 1.222 1.181 1.112 -   1.399 
13 1.121 1.191 1.221 1.215 1.125 1.129 1.182 1.191 1.292 1.221 1.111 1.212 -  1.328 
18 1.122 1.123 1.118 1.152 -1.118 1.119 -1.32 1.129 -1.152 -1.151 -1.121 1.182 -1.111 - 1.129 

 1.159 تساوى 1.11 قيمه ر عند مستوى دالله* * 

 1.218 تساوى 1.15 قيمه ر عند مستوى دالله* 
 (00جدول رقم )

 ملناشئ كرة القد اسللمقي عدته بمجموع البالق( وعاالنفعالية المعرفةالرابع ) عدت االرتباطات البينية لعبارات البمالوفة معافمص
 (051= )ن

أرقام 
 26 21 56 51 16 11 06 01 66 61 06 01 6 1 العبارات

الدرجة 
 الكلية

2 -              1.321 
9 1.125 -             1.221 

12 1.112 1.291 -            1.322 
19 1.191 1.282 1.319 -           1.222 
22 1.215 1.192 1.199 1.122 -          1.121 
29 1.151 1.128 1.359 1.322 1.212 -         1.221 
32 1.388 1.188 1.188 1.232 1.111 1.129 -        1.223 
39 1.229 1.111 1.151 1.118 1.132 1.335 1.191 -       1.132 
22 1.321 1.122 1.132 1.212 1.112 -1.192 1.338 1.118 -      1.211 
29 1.111 1.183 1.182 1.212 -1.122 1.231 1.151 1.111 1.99 -     1.323 
52 1.252 1.311 1.219 1.331 1.211 1.211 1.285 1.111 1.212 1.212 -    1.519 
59 1.231 1.215 1.222 1.313 1.115 1.181 1.311 1.212 1.213 1.188 1.391 -   1.252 
12 1.223 1.219 1.212 1.155 1.321 1.191 1.312 1.121 1.281 1.128 1.339 1.351 -  1.398 
19 1.299 1.152 1.215 1.221 1.121 1.133 1.282 1.153 1.181 1.228 1.325 1.311 1.312 - 1.218 

 1.159 تساوى 1.11 د مستوى داللهنيمه ر عق* * 
 1.218 تساوى 1.15 د مستوى داللهنقيمه ر ع* 
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 (06جدول رقم )
 )ن مكرة القد للمقياس لناشئ عدبمجموع الب تهالقالخامس )التواصل( وع عدارات البعبفة معامالت االرتباطات البينية لو فمص

 =051) 
أرقام 

 76 71 25 21 55 51 15 11 05 01 65 61 05 01 5 العبارات
الدرجة 
 الكلية

5 -               1.338 
11 1.181 -              1.218 
15 1.113 1.222 -             1.322 
21 1.195 1.112 1.122 -            1.381 
25 1.195 1.252 1.282 1.122 -           1.281 
31 1.111 1.252 1.222 1.382 1.335 -          1.281 
35 1.121 1.185 1.221 1.121 1.239 1.181 -         1.321 
21 1.128 1.113 1.321 1.112 1.321 1.285 1.222 -        1.381 
25 1.319 1.232 1.312 1.159 1.229 1.189 1.213 1.328 -       1.231 
51 1.122 1.221 1.125 1.282 1.335 1.333 1.122 1.322 1.212 -      1.511 
55 1.185 1.251 1.221 1.122 1.222 1.298 1.312 1.315 1.211 1.392 -     1.558 
11 1.151 1.121 -1.119 1.221 1.111 1.299 1.151 1.138 1.128 1.281 1.115 -    1.388 
15 1.111 1.211 1.153 1.391 1.212 1.289 1.113 1.319 1.212 1.328 1.313 1.381 -   1.281 
21 1.233 1.135 1.218 1.312 1.199 1.211 1.119 1.121 1.318 1.222 1.331 1.228 1.322 -  1.222 
22 1.198 1.221 1.222 1.211 1.381 1.182 1.221 1.222 1.225 1.152 1.225 1.181 1.351 1.319 - 1.511 

 1.159 تساوى 1.11 قيمه ر عند مستوى دالله* * 
 1.218 تساوى 1.15 قيمه ر عند مستوى دالله* 

ملقياس الذكاء االنفعاىل  الكلية بالدرجةبعاد وعالقته ه يوجد ارتباط قوى لكل بعد من األ( ان19 -15توضح اجلداول من أرقام )
مما يدل على ان معامالت االتساق ( 1.15) عند مستوى دالله بعض العبارات دالةحيث ان  عايلق كرة القدم تتميز بصد  لناشئي

 حمك للصدق. هياملقياس جملموع البعد  تدل على صدق هيو  الداخلي
 ت العلمية للمقياس:ثالثا: المعامال

 :التايلالنهائية على مخسه أبعاد أمكن ترتيبهم على النحو ته صور  يفاحتوى املقياس 
 ارات التالية:عبيف ال لثعاالت ويتمف: إدارة االناألول عدالب -

(1 ،1 ،11 ،11 ،21 ،21 ،31 ،31 ،21 ،21 ،51 ،51 ،11 ،11.) 
 ارات التالية:عبالثاين: التعاطف ويتمثل يف ال عدالب -

(2  ،2  ،12  ،12  ،22  ،22  ،32  ،32  ،22  ،22  ،52  ،52  ،12  ،12 ،21 ). 
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 ارات التالية:عبل يف الثعاالت ويتمفلثالث: تنظيم االنالبعد ا -
(3  ،8 ، 13 ،18 ،23 ،28 ،33 ،38 ،23 ،28 ،53 ،58 ،13 ،18.) 

 ارات التالية:عبة ويتمثل يف الاالنفعاليفة عر : املالرابع عدالب -
(2 ،9 ،12 ،19 ،22 ،29 ،32 ،39 ،22 ،29 ،52 ،59 ،12 ،19). 

 تالية:ارات العبيف ال لث: التواصل ويتماخلامس عدالب -
  (5 ،11 ،15 ،21 ،25 ،31 ،35 ،21 ،25 ،51 ،55 ،11 ،15 ،21 ،22.) 

العبارة تنطبق  :هياستجابات لكل عبارة و  ( عبارة ويتم تصحيح املقياس وفقا خلمسة22وبذلك يكون جمموع عبارات املقياس )
العبارة ال  ، يعىن أن 3 = ع حتديد إجابتك بدقة، يعىن إنك م تستطي 2 = أن العبارة تنطبق عليك بدرجة ما ، يعىن 5 عليك متاما=

 ( .5 -2 -3-2-1جيابية والعكسية )وهذا للعبارات اإل 1= ، يعىن أن العبارة ال تنطبق عليك إطالقا 2=  تنطبق عليك بدرجة ما
 رابعا: مناقشة النتائج

للمقياس  املقرتحةبعاد الدراسة حيث تطابقت األ دم حتقيقا هلدفوبذلك يكون قد مت بناء مقياس الذكاء االنفعاىل لناشئي كرة الق
 :التالية بعادسفرت عنة النتائج ، وفيما يلى األمع ما أ
 ارات التالية:عبعاالت ويتمثل يف الفاألول: إدارة االن عدالب -

(1 ،1 ،11 ،11 ،21 ،21 ،31 ،31 ،21 ،21 ،51 ،51 ،11 ،11). 
 لية:ارات التاعبيف ال : التعاطف ويتمثلالثاين عدالب -

(2 ،2 ،12 ،12 ،22 ،22 ،32 ،32 ،22 ،22 ،52 ،52 ،12 ،12 ،21.) 
 ارات التالية:عبيف ال لثعاالت ويتمفالثالث: تنظيم االن عدالب -

(3  ،8 ، 13 ،18 ،23 ،28 ،33 ،38 ،23 ،28 ،53 ،58 ،13 ،18.) 
 الية:ارات التعبة ويتمثل يف الاالنفعاليفة عر : املالرابع عدالب -

(2 ،9 ،12 ،19 ،22 ،29 ،32 ،39 ،22 ،29 ،52 ،59 ،12 ،19.) 
 ارات التالية:عبل يف الث: التواصل ويتماخلامس عدالب -

(5، 11 ،15 ،21 ،25 ،31 ،35 ،21 ،25 ،51 ،55 ،11 ،15 ،21 ،22) 
 صات:االستخال

 ت التالية:االستنتاجا الباحثان إىل توصل العامليضوء ما أسفرت عنة نتائج التحليل  يفيف حدود عينة البحث و 
 لذكاء االنفعايل لناشئ كرة القدم.بناء مقياس ميكن من خالله التعرف على ا -1

عبارة مجيعها  22 حتتوى على بعاد رئيسيةأسنه وذلك من خالل مخسه  15 مت بناء املقياس ومعايرته على الناشئني حتت -2
 النحو التايل: ت علىءتعرب عن الذكاء االنفعايل لناشئ كرة القدم ، وقد جا

 ارات التالية:عبل يف الثعاالت ويتمفالبعد األول: إدارة االن -
(1 ،1 ،11 ،11 ،21 ،21 ،31 ،31 ،21 ،21 ،51 ،51 ،11 ،11). 
 ارات التالية:عبالبعد الثاين: التعاطف ويتمثل يف ال -
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(2 ،2 ،12 ،12 ،22 ،22 ،32 ،32 ،22 ،22 ،52 ،52 ،12 ،12 ،21). 
 ارات التالية:عبيف ال لثعاالت ويتمفالثالث: تنظيم االن عدالب -
(3  ،8 ، 13 ،18 ،23 ،28 ،33 ،38 ،23 ،28 ،53 ،58 ،13 ،18.) 
 ارات التالية:عبة ويتمثل يف الاالنفعاليفة عر : املالبعد الرابع -
(2 ،9 ،12 ،19 ،22 ،29 ،32 ،39 ،22 ،29 ،52 ،59 ،12 ،19.) 
 تالية:ارات العبيف ال لث: التواصل ويتماخلامس عدالب -

(5 ،11 ،15 ،21 ،25 ،31 ،35 ،21 ،25 ،51 ،55 ،11 ،15 ،21 ،22.) 
 1.911 وقد بلغ معامل ثبات املقياس -
يعىن أن العبارة تنطبق  ،2 = ، يعىن أن العبارة تنطبق نادرا5امليزان التقديري للعبارات يعىن أن العبارة تنطبق دائما= -

جيابية والعكسية وهذا للعبارات اإل 1=  تنطبق دائما يعىن أن العبارة ال  2=  ، يعىن أن العبارة تنطبق عادة3أحيانا = 
(1- 2- 3- 2- 5.) 
 درجة. (52والدرجة الصغرى ) (285) الدرجة الكلية للمقياس -
 ( دقيقة.15الزمن التجري ي للمقياس ) -
 التوصيات :

 :يبحث ونتائجه يوصى الباحثان باالتضوء عينة ال في
 الرياضي. نوعى خاص للذكاء االنفعايل باجملالاستخدام مقياس  -1

 القومية بصفة خاصة. ري على الرياضيني وعلى املنتخباتضرورة االهتمام بتطبيق مقياس الذكاء االنفعايل بشكل دو  -2

 انطالق اإلعداد النفسي للناشئني.االهتمام ببناء مقاييس الذكاء لتكون قاعدة  -3

يف  النفسي مع الالعب لنفسية للناشئني وكيفية التعاملعداد النفسي والرعاية ااالهتمام بعمل دورات تدريبية خاصة باإل -2
 املواقف التنافسية املختلفة.

 ء االنفعايل للناشئني بصفه عامه.إعداد مشروع قومي يف الرياضة يتضمن قياس الذكا -5

 لرياضية.املنافسات ا ثناءاملهارات النفسية املختلفة أون فكرة االهتمام بتدريب الناشئني على بأن يتبىن املدر  -1
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