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الممتازة  العبي اندية الدرجةالتعرف على درجة الطالقة النفسية والذكاء االنفعالي الرياضي  لدى  -
 بالكرة الطائرة 

ندية الدرجة العبي االنفسية والذكاء االنفعالي الرياضي  لدى الطالقة  بين التعرف على العالقة -
 الممتازة بالكرة الطائرة

عبي اندية المجتمع البحث من تمثل  المنهج الوصــفي لمالءمته لطبيعة البحث، اناســتخدم الباحث
 والبالغ ( اندية6وبواقع )( 7102-7106الرياضي) للموسمالدرجة الممتازة بكرة الطائرة في العراق 

تم اختيار عينة البحث من العبي االندية المشاركة بعد استبعاد عينة الثبات    اً ( العب22) معدده
( واســــــــتيعاد 6( العبا واســـــــتبعاد عينة التجربة االســـــــتطالعية والبالغ عددهم )01والبالغ عددهم )

د عينة البحث ( وبـذلك بلغ افرا4الالعبين الـذين لم يكملوا االجـابـة على المقـاييس والبـالغ عـددهم )
 تينكأدا الذكاء االنفعالي الرياضــــــــيومقياس  الطالقة النفســــــــية واســــــــتخدم الباحث مقياس ( 52)

 ، وتم معالجة البيانات التي حصــــل عليها الباحث باســــتخدام)الوســــط الحســــابي،للقياس في البحث
لمتوســـــط ن امعامل االرتباط البســــيط )بيرســــون (،قانو  قانون النســــبة المئوية، االنحراف المعياري،

 وتوصل الباحث الى االستنتاجات االتية: الفرضي(
قة جيد من الطال العبي انـدية الدرجة الممتازة بكرة الطائرة في العراق بمســـــــــــــتوى  امتالك -

  النفسية والذكاء االنفعالي الرياضي
بين ابعاد الطالقة النفسية والذكاء االنفعالي لدى وجود عالقة ارتباطية دالة وموجبه  -

 اندية الدرجة الممتازة بكرة الطائرة. العبي

The  Flow state  and its relationship with Emotional intelligence athletes of 

volleyball players  . 

ABSTRACT 
The aim of this investigation is to realize the Flow state and with Emotional intelligence 

athletes of  the players of volleyball in the premier League as well as the nature of the 

relationship among Flow state and relationship with Emotional intelligence athletes of  

the players of volleyball in the premier Leagu in iraq. 

Researcher have used the descriptive method for being convenient with the nature of 

the research. The population of the research was represented by (78) excellent 

volleyball players  for the sport season (2017) in the amount of (6) clubs. The sample 

of the research has been chosen from players belong to clubs that took part in the 
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tournament according to a after excluding (10) players that represent the sample of 

invariability, (6) players that represent the sample of the exploratory experiment and 

(4) players who were not able to complete the answers on the scales. Thus, the total 

number of the research sample has become (58) players.  

Researcher have applied two measurement tools in the research, the Flow state scale 

and Emotional intelligence athletes scale. Data obtained by the researcher were 

handled through using (arithmetic mean, normative deviation, percentage law, 

Pearson's simple correlation coefficient and hypothetical mean law. Researchers have 

concluded the following 

-The players of volleyball in the premier League have a good level of  Flow state and 

Emotional intelligence athletes. 

- The existence of a relationship positive between the Flow state and  Emotional 

intelligence athletes of the players of volleyball in the premier League . 

 
 التعريف بالبحث -0
 المقدمة واهمية البحث 0-0

مما الشك فيه االتجاه الحديث في علم النفس الرياضي اهتم بموضوعات الخبرات والخصائص 
م في طرحه لموضوعات علم النفس االيجابي والقائ االيجابية للشخصية وهذا ما اكد عليه سيلجمان

اليجابية والمؤسسات االيجابي.                                                          على ثالثة اعمدة هي االنفعاالت االيجابية والسمات ا
                                                                                               (                                                                                                                             01، 7115)سيلجمان ،

ولعل اغلب الدراسات التي تناولت علم النفس االيجابي اكدت على اهمية وصول الرياضي الى 
الطالقة النفسية باعتبارها خبرة ذاتية تساهم بانهماك الرياضي في األداء وتكون مصاحبة له اثناء 

يكاد اي رياضي في اي فعالية بشكل عام وفعالية كرة الطائرة بشكل خاص ان المنافسات فال 
يتخلى او يستغني عن الوصول لها والسبب في انها ترفع من استعداد الرياضي على اداء المهارات 
الحركية المتنوعة ، فاذا كان القائم على عملية التدريب يتمكن من تنظيم الطاقة البدنية من خالل 

ن االحمال التدريبية والراحة فان عملية تنظيم الطاقة النفسية يتطلب تطوير وتنمية العالقة بي
الخصائص النفسية المرتبطة بالطاقة النفسية المثلى وذلك للوصول الى االهداف المتوقعة اثناء 

اد دالمنافسة . وبما ان المنافسة الرياضية هي االختبار الحقيقي لقدرات الالعبين وامكانياتهم فقد از 
التركيز عليها .ولعل من اهم المتغيرات التي تساعد العب كرة الطائرة في ظل اجواء المنافسة الى 
الوصول الى الطالقة النفسية هو وعيه باالنفعاالت التي تصاحب المنافسة فيقدر وعي الالعب 

ق المتزن لقلبمشاعر الحماس واالستمتاع بما يقوم من مهارات وخطط اثناء المباراة ووعيه بمشاعر ا
الذي بدوره يؤدي الى التركيز في االداء وبالتالي فانه يحقق االنجازات خالل المنافسات وهذا ما 

( بان قدرة الفرد على خلق التوازن مع العالم وزيادة فاعليته Hamachek, 2000أشار اليه )
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االنفعالي .                                              وادارته لذاته اكثر من العمل كرد فعل لمثيرات البيئة هو اهم عناصر الذكاء 
(Hamachek, 2000,35) 

من خالل ما تقدم فقد تناول الباحث في دراسته االبعاد الرئيسية لعلم النفس االيجابي والمتمثلة 
ية لبالطالقة النفسية كأحد اهم السمات النفسية ، والذكاء االنفعالي كمتغير رئيسي للخبرات االنفعا

هذا من جانب ، اما الجانب االخر فقد تناول الباحث تحليل وتفسير متغيري الطالقة النفسية والذكاء 
االنفعالي على اعتبارها متغيرات مصاحبة للمنافسة وهي البعد الثالث لعلم النفس االيجابي المتمثل 

 بالمؤسسات االيجابية.
ة عند قة بين المتغيرات النفسية قيد الدراسومن هنا تتجلى اهمية البحث في توضيح ومعرفة العال

اداء المنافسات الرياضية لالعبي كرة الطائرة سعيًا من الباحثان بان تكون نتائج هذا البحث عوناً 
العبي كرة الطائرة ومدربيهم من خالل توضيح ما يملكونه من سمات وانفعاالت تساعدهم على 

 تحقيق االنجازات اثناء المنافسات.
 ة البحثمشكل 0-7

تزايدت الحاجة الى البحث عن اهم الخصائص النفسية المرتبطة بالمنافسة الرياضية ولعل البحث 
في مواضيع كمتغيرات الطالقة النفسية والذكاء االنفعالي اصبح من المواضيع  الرياضية النفسية 

ع متغيرات المنافسة ن مالحديثة باعتبارهما يتناوالن الجانب النفسي االيجابي الذي يتعامل فيه الالعبي
بمختلف مواقفها من خالل تعبئة الالعب لمصادر الطاقة النفسية االيجابية والتي تكون بمثابة 
الحصن المنيع عند مواجهة مظاهر التوتر والقلق والغضب وغيرها من المظاهر السلبية المرتبط 

الت عب وادراكه لالنفعاظهورها الى حد كبير بالمنافسة الرياضية ، من جانب اخر فان وعي الال
السلبية وكيفية التعامل معها يعبر عنه من خالل استقرار الجوانب العاطفية والوجدانية لالعب و 
ان هذا االستقرار االنفعالي الذي يتكون لدى الرياضيين بشكل عام والعب كرة الطائرة بشكل خاص 

لقلق بية كاالستمتاع واالبتعاد عن االبد له من اساس قوي قد يكون لمصادر الطاقة النفسية االيجا
 والتركيز في االداء والثقة العالية اثر كبير في تكوينه لدى الالعبين .

ومن هنا تكمن مشكلة البحث من خالل تسليط الباحثان الضوء على  فهم وتحليل التداخل بين  
فعاالتهم وضبط انمتغيري الطالقة النفسية والذكاء االنفعالي والتي قد تمكن الالعبين من فهم 

وبالتالي تجعلهم يشعرون بانفعاالت ايجابية تعكس مدى قدراتهم  النفسية في التعامل مع متغيرات 
ومواقف المنافسة الرياضية ،اذا ما علمنا بان المنافسات الخاصة لالعبي اندية النخبة العراقية 

 ي الكبير .وى والطابع التنافسبالكرة الطائرة تستمر لفترات طويلة وان ما يميزها هو تقارب المست
 اهداف البحث  0-3
 التعرف على درجة الطالقة النفسية لدى العبي اندية الدرجة الممتازة بالكرة الطائرة .  -
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 التعرف على درجة الذكاء االنفعالي الرياضي لدى العبي اندية الدرجة الممتازة بالكرة الطائرة.  -
النفسية والذكاء االنفعالي الرياضي لدى العبي اندية الدرجة التعرف على العالقة بين الطالقة   -

 الممتازة بالكرة الطائرة. 
 فروض البحث:   0-4
دى العبي ل والذكاء االنفعالي الرياضي وجود فروق ذات داللة معنوية بين درجة الطالقة النفسية -

 .ينقياساندية الدرجة الممتازة بالكرة الطائرة وبين قيمة المتوسط الفرضي للم
وجود عالقة ذات داللة معنوية بين الطالقة النفسية والذكاء االنفعالي الرياضي لدى العبي اندية  -

 الدرجة الممتازة بالكرة الطائرة. 
 مجاالت البحث  0-5

المجال البشري : العبي أندية الدرجة الممتازة بالكرة الطائرة للرجال في الدوري العراقي الممتاز 
 7102ي للموسم الرياض

 المجال المكاني : قاعة الشعب في بغداد .
 7102/ 4/ 07-2المجال الزماني :

 تحديد المصطلحات  0-6
 الطالقة النفسية -0

( بأنها "حالة ايجابية شعورية ممتعة تظهر عندما تكون مهارتنا المدركة تكافئ 7112عرفها )محمد 
ذية الراجعة مباشرة وواضحة ونصبح التحديات أو تكون أعلى منها ،واألهداف الموضوعة والتغ

مستغرقين في األداء ونفقد اإلحساس بالذات والوقت وتكون هذه الخبرة ذاتية الهدف ممتعة". )محمد، 
7112 ،2) 

 الذكاء االنفعالي الرياضي-7
( بانه "القدرة على التعرف السريع على االستجابات وردود االفعال بشكل  7105عرفته )علوان 
مواقف الرياضية ، واستخدام المعرفة بطرق فعالة ، ودراسة مهارة الجماعة وضبط سريع تجاه ال

النفس والدافعية الداخلية واالحترام العالي للذات اضاف الى ان الذكاء االنفعالي يزداد في سن 
 الرشد ولكنه كبقية القدرات االخرى يمكن تنميته وتطويره حتى يمكن النجاح من خالله".      

 ( 75، 7105)علوان ،                                                                   
 االطار النظري والدراسات السابقة -7
 اإلطار النظري 7-0
 المفاهيم األساس لحالة الطالقة النفسية  7-0-0
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 لقد زاد في السنوات االخيرة االهتمام باستخالص تعريف للطالقة النفسية التي تصف الشعور بما
تؤدى ومعرفة نواحي القوة والقدرة على التحكم للحظة ولإلحساس بالسعادة، واستخدم لوصف ذلك 

في  اللعب-الشعور ببلوغ الذروة -مصطلحات عديدة من اكثرها شيوعا: )الخبرة المثلى لألداء
المنطقة( وسوف نستعرض العديد من وجهات النظر التي تعرف الطالقة النفسية، إذ يصفها 

بانها "احساس يطوره االنسان ليتعرف على انماط األداء  (Csikzenetmihalyi)هالي كسكزنتيم
 (.6، 7112التي تستحق االحتفاظ بها وتناقلها عبر الزمن" )محمد، 
 ( نقال عنJackson&S.A,1992ويرى كل من جاكسون وسوزان )

ي أي ان يستمع بها ف( ان الطالقة النفسية هي "حالة يستطيع الفرد الرياضي 7112)عبد العزيز، 
 ( 01، 7112مستوى من مستويات االشتراك في الرياضة. )عبد العزيز، 

واذا كان البعض من العلماء يعرف الطالقة النفسية محددا ان الفرد يكون في حالة وعي شعوري 
 في اثناء األداء فان البعض االخر يعرف الطالقة النفسية بكونها حالة استغراق الرياضيين باألداء
وال يكون لديهم وعي بما يحيط بهم مع الشعور باالستمتاع في اثناء األداء. أي انه خالل حدوث 
حالة الطالقة يكون لدى الفرد وعي ذاتي بما يؤدي ويفقد لحظيا الوعي بما يحيط به ولكنه يستمتع 

 (07، 7112باألداء ونتائجه. )عبد العزيز، 
 أهمية الطالقة النفسية  7-0-7

الطالقة النفسية على كيفية ادراكنا للمهارات والتحديات التي نواجهها، فيمكننا الشعور تعتمد     
بحالة قلق للحظة يتبعها ملل وبعدها تكون حالة الطالقة مباشرة وكما يمكننا تصور تحسن مستوى 

 المهارة فاننا يجب ان نواجه تحديات صعبة لتحقيق حالة الطالقة التي تحقق ما يأتي:     
 جعنا لتحسين انفسنا خاصة االفراد الذين يميلون لتكرار االنشطة التي يستمتعون بها.تش -
 تحقق الطالقة النفسية امكانية االستمتاع الذاتي. -
 تحقق الطالقة تدعيم ذاتي.  -
 تعطي الفرصة لتركيز االنتباه.    -
زء شعر االفراد بانهم جتتحسن حالة الطالقة من خالل التفاعل الداخلي والتاثير من بعد، إذ ي -

 من األداء.
االفراد ذوو الخبرة في الطالقة اكثر مزاحا كما انهم مكتشفون ولديهم االرادة للمحاولة في اشياء  -

 جديدة.
 تجعل االفراد يميلون للبقاء فترات طويلة فيما يؤدون. -
 تزيد التعلم لدى االفراد. -
 تجعل لدى االفراد سلوك استكشافي وايجابي  - 
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 تكون لدى االفراد خبرة ذاتية ايجابية. -
تحقق حالة الطالقة لدى االفراد متعة واستمتاع حقيقي وهذا يمكنهم من أداء اشياء جديدة بجودة  -

 (03،  7112كما انهم اكثر استغراقا في النشاط الممارس واكثر انتاجا. )محمد، 
 الذكاء االنفعالي في المجال الرياضي 7-0-3

الرياضي من اهم العلوم التي تطرقت الى مفهوم الذكاء االنفعالي عند الرياضيين  يعد علم النفس
حيث تم استخدام مصطلح "ذكاء اللعب " لإلشارة الى الذكاء العملي في النشاط الرياضي ويشير 
هذا المصطلح الى القدرة العقلية للفرد على سرعة وحسن التصرف اثناء مواقف اللعب المتعددة  

ى رسم الخطط وتنفيذها واستغالل ما لدى الفرد الرياضي من ذكاء على احسن وجه والقدرة عل
ممكن اثناء المنافسة الرياضية لتحقيق اقصى ما يمكن من نتائج وهذا يوضح انه كلما زادت نسبة 
ذكاء اللعب لدى الرياضي كلما اسهم ذلك في قدرته على تحقيق اعلى المستويات الرياضية وهذا 

 ( 30،  7103عية النشاط الرياضي الممارس.)عيسى ، يعتمد على نو 
ويعد الذكاء العام للفرد من الشروط الهامة لتعلم المهارات الحركية وخاصة مهارات االلعاب 
الجماعية كلعبة كرة الطائرة والتي تتطلب سرعة ادراك العالقات في مواقف اللعب المختلفة وسرعة 

عرفوا الذكاء بانه القدرة على التعلم حيث ان الفرد الذي  ومرونة التصرف حتى ان بعض العلماء قد
يتمتع بذكاء مرتفع اقدر من غيره على استيعاب المعلومات التي يتضمنها الموقف التعليمي وفهم 

 ( 72،  0921العالقات بين عناصره والتبصر بنتائج ادائه.) فوزي ، 
ي انه يتميز بالقدرة العقلية العامة فان الرياضي يحتاج الى ما يسمى الذكاء العملي أي ينبغي 

النواحي التطبيقية  وان مقاييس الذكاء اللفظية وغير اللفظية غير كافية لقياس الذكاء عند الرياضي 
بل ينبغي ان يتم قياس ذكاء الرياضي عن طريق تنفيذ ما اكتسبه من مهارات حركية او خططية 

عب ذكي لديه القدرة الكافية على تعديل خطط الفي مواقف اللعب المختلفة وان الشخص الرياضي ال
طبقا لظروف المواقف المتغيرة للعلب وسلوك المنافسين وهذا يؤكد انه يجب قياس نسبة الشخص 
الرياضي من ذكاء بواسطة اختبارات المواقف  وهذه االختبارات هي التي تعمل على خلق مواقف 

رات لى استجابات االفراد لها كما ان هذه االختباوظروف عملية لما يمارسه الفرد من نشاط للتعرف ع
تفتح المجال للمدرب الرياضي النتقاء االفراد ألنواع معينة من االنشطة الرياضية. ) عالوي وجالل 

 ،0922   ،325) 
 الدراسات السابقة 7-7
 ( 7100دراسة) الحسو واخران ، 7-7-0

تفوق الرياضي لدى العبات اندية الدرجة )العالقة بين الطالقة النفسية والتوجة نحو ابعاد ال
 الممتازة بكرة الطائرة(
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 العبات لدى الرياضي التفوق أبعاد نحو والتوجه النفسية الطالقة هدفت الدراسة الى التعرف عن
أبعاد  نحو والتوجه النفسية الطالقة بين لعالقةا والكشف عن  بالكرة الطائرة الممتازة الدرجة أندية
 .الطائرة بالكرة الممتازة الدرجة أندية العبات لدى الرياضي التفوق
 عينة وتكونت البحث، لطبيعة لمالءمته اإلرتباطي باألسلوب الوصفي المنهج الباحثون استخدم
جمع  تم وقد العبة،) ٥٠١ ( عددهم والبالغ الطائرة بالكرة الممتازة الدرجة أندية العبات من البحث
 .الرياضي التفوق أبعاد نحو التوجه ومقياس النفسية الطالقة مقياس باستخدام البيانات
 النفسية الطالقة من جيدة مستويات الطائرة بالكرة الممتازة الدرجة أندية العبات ان الباحثون واستنتج
 بين معنوية داللة ذات عالقة فضال عن وجود .الرياضي أبعاد التفوق نحو التوجه عن فضال

 .الطائرة بالكرة الممتازة الدرجة أندية لالعبات الرياضي عاد التفوقأب نحو والتوجه النفسية الطالقة
 لالعبات الرياضي أبعاد التفوق نحو والتوجه النفسية الطالقة تطوير على بالتأكيد الباحثون وأوصى
جراءو  .النفسية البرامج خالل من الطائرة بالكرة الممتازة الدرجة أندية  الطالقة لتقييم دورية اختبارات ا 

 .الطائرة بالكرة الممتازة الدرجة أندية لالعبات الرياضي أبعاد التفوق نحو والتوجه لنفسيةا
 اجراءات البحث -3
 منهج البحث 3-0

 تم استخدام المنهج الوصفي لمالءمته لمشكلة وطبيعة البحث
 مجتمع البحث وعينته 3-7

ري ، يشمركة سليمانية ، البحاالندية الرياضية )ب من كرة الطائرة يتّكون مجتمع البحث من العب
 الممتاز العراقيدورى الالمشاركين فى الشرطة ، غاز الجنوب ، الحبانية، الصناعة ( 

فقد تكونت عينة البحث اندية ،اما ( 6من مجموع ) اً ( العب22) م(  والبالغ عدده7102)للموسم
لى هذه األندية من مجتمع البحث األصلي موزعة ع( %24,35 )ًا يمثلون نسبة العب (52من )

 ين( العب6)لعدم اكمالهم االستبيانات الخاصة بالبحث فضال عن استبعاد (العبين4)وقد تم استبعاد 
( يبين 0والجدول )( العبين ألغراض الثبات ، 01و ) ضمن التجربة االستطالعية ملمشاركته

 فراد عينة البحث.أبعض المعلومات عن 
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 (0الجدول )                                       
 يبين مجتمع البحث وعينته والالعبين المستبعدين ونسبهم المئوية

 وسائل جمع البيانات  3-3
 االستبيان. -
 المصادر والمراجع العربية واالجنبية. -
 مقياسي الطالقة النفسية و الذكاء االنفعالي الرياضي.  -
 مقياس الطالقة النفسية وصفه وتصحيحه . 3-3-1

مقياس الطالقة النفسية المحلي المعد من قبل ) هويدة اسماعيل ( وهو مقياس  اناستخدم الباحث
( فقرة و ) مجال االبتعاد  ٥١مجاالت هي ) مجال االستمتاع ( وقد احتوى على ) (٤وي ) يح

( فقرات ومجال  ٩مجال التركيز في االداء  واحتوى على ) و فقرة (  ٥٥على القلق واحتوى على ) 
وقد كان بعض الفقرات بصياغة ايجابية ) تسير باتجاه  ( فقرات ١الثقة العالية  واحتوى على ) 

 اتجاه المجال ( علًما ان بدائل مجال الذي تنتمي اليه ( والبعض االخر سلبيه ) تسير عكسال
 االجابة ثالثة هي ) اوافق بدرجة كبيرة ، اوافق بدرجة متوسطة ، اوافق بدرجة قليلة (

(على التوالي وعكس ذلك للفقرات السلبية  ٥،٢،١وتعطى ازاءها للفقرات االيجابية درجات هي ) 
وقد روعي عدم ( درجة 21( درجة فيما بلغت الدرجة الدنيا )111على درجة للمقياس )وبلغت ا
 بشكل صريح عند تطبيقه على الالعبين لضمان مرغوبية االجابة عليه. اسم المقياس كتابة

 مقياس الذكاء االنفعالي الرياضي وصفه وتصحيحه 5-3-2
المعد من قبل)ســـــــــــــليمة عبدا   اضـــــــــــــياســـــــــــــتخـدم البـاحثان مقياس الذكاء االنفعالي الري        
( فقرة يقوم  21( لقيـاس الذكاء االنفعالي لدى الرياضـــــــــــــيين، ويتكون المقياس من ) 2111علوان،

الالعـب باإلجابة عليها وفق بدائل اجابة خماســـــــــــــية التدرج وهي ) معظم الوقت ، غالب الوقت ، 
 21درجة اما اقل درجة فهي )(111س هي)اذ كانت اعلى درجة على المقيااحيانًا ، نادرًا ، ابدًاً ( 

( وتعطى اوزان من  3،9،1،16،19،21. صـــــممت الفقرات باتجاهين الفقرات االيجابية ) درجة( 

 النسبة المئوية العدد العينة
 %011 22 مجتمع البحث

    %24835 52 العينة
عدم اكمالهم  الالعبين المستبعدين

 ناالستبيا
4 5807% 

 %07827 01 الثبات
 %2869 6 التجربة االستطالعية
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( اما باقي فقرات المقياس فهي فقرات ســــــــــلبية تعطى اوزان على عكس اوزان  3-2-1 -4 -1)
 الفقرات االيجابية .

 المعامالت العلمية للمقياسين 3-4
 صدق )الصدق الظاهري(ال 3-4-1

( على مجموعــة من الســـــــــــــادة الخبراء 2( )1بعرض المقيــاســـــــــــــين ملحق ) انقــام البــاحثــ 
في مجال علم النفس الرياضـي والقياس والتقويم للتعرف على مدى صالحية فقرات  14والمختصـين

نسبة بالمقياسـين، وبعد اسـتخراج نسـب اتفاق السادة الخبراء والمختصين تم قبول فقرات المقياسين 
بعد اجراء بعض التعديالت على صـــياغة بعض الفقرات  مما يدل على صــدق المقياســـين 111%

 هما على عينة البحث.طبيقت وباإلمكان واصبح
 الثبات )االختبار واعادة االختبار( 3-4-2

( 11على ) (الطالقة النفســــية والذكاء االنفعالي الرياضــــيبتطبيق مقياســــي ) انقام الباحث 
( ومن ثم اعادة 14/3/2119) ختيارهم بطريقة عشـــوائية من االندية المشـــاركة بتاريخالعبين تم ا

( وباســــتخراج معامل االرتباط بيرســـــون 29/3/2119تطبيق المقياســــين على نفس العينة بتاريخ )
في حين  (1.99يســاوي )لمقياس الطالقة النفسـية  بين نتائج االختبارين تبين ان معامل االرتباط 

وهو مؤشــــــــــر جيد لثبات ( 1،96عامل االرتباط لمقياس الذكاء االنفعالي الرياضــــــــــي)بلغت قيمة م
 المقياسين.

 التجربة االستطالعية: 3-5
العبين اختيرو بطريقة عشوائية من ( 6تم اجراء التجربة االستطالعية على عينة قوامها ) 

 وذلك بهدف ( 9/4/2119االندية المشاركة بتاريخ )
 .لالعبينعلى المقياسين من قبل ا جابةلإلمعرفة الوقت الالزم  -

 لفقرات المقياسين وقدرتهم على االجابة. العبينالتأكد من فهم ال -

وقد اظهرت التجربة االستطالعية انه ال يوجد غموض في فقرات المقياسين وتراوحت مدة االجابة 
 ( دقيقة.11-11حوالي )كل مقياس على 

 
 
 

                                                           
 لممصمأ.   ثاالي .م س عالقي                    ال ا   قالد م.م                         تلال الدر،ال البد ال قعلمي الر. ضل / ج مةل ا 14

      تر المت ا                      علم النفس الر. ضي                     تلال الدر،ال البد ال قعلمي الر. ضل / ج مةل الممصم       أ.     ظم ش 

 أ.ي.   سمار .م س محمم                   علم النفس الدر،مي                      تلال الدر،ال / ج مةل الممصم

 بدال فما              علم النفس الر. ضي                    تلال الدر،ال البد ال قعلمي الر. ضل / ج مةل الممصمأ.ي   اافا ا ا.س ع

 صم أ.ي.   قلاد ذ من .م س                     علم النفس الر. ضي                   تلال الدر،ال البد ال قعلمي الر. ضل / ج مةل المم

 من                     ال ا   قالد م.م                        تلال الدر،ال البد ال قعلمي الر. ضل / ج مةل الممصمأ.ي.   عمر سمار ذ 
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 التجربة الرئيسية 3-7
لطالقة اوتهيئة مقياســـي ) إلعدادلمعامالت والمســـتلزمات العلمية المطلوبة بعد اســـتكمال ا 

( وذلك للفترة 19( تم تطبيقهم على عينة البحث البالغ عددها )النفسـية والذكاء االنفعالي الرياضــي
 في مقرات اقامتهم. (12/4/2119( ولغاية )1/4/2119من )

 الوسائل االحصائية 3-8
 (spss)صــــائية من خالل االعتماد على الحقيبة االحصــــائية تم اســــتخراج الوســــائل االح 

 بواسطة الحاسب االلي وكما يلي:
 الوسط الحسابي. -

 االنحراف المعياري. -

 معامل االرتباط البسيط )بيرسون(. -

 اختبار )ت( لعينة واحدة -
ســــيتم عرض النتائج ومناقشــــتها من خالل البيانات االحصــــائية  عرض النتائج ومناقشـــتها: -4

تم الحصـــــــــــــول عليـه من خالل عينـة البحـث بغيـة التـأكد من مدى تحقيق اهداف الدراســـــــــــــة التي 
 وكاالتي:

 لدى افراد عينة البحث. الطالقة النفسيةعرض ومناقشة نتائج  4-0
لدى افراد عينة البحث من خالل تطبيق  الطالقة النفســــــــيةمن اجل تحقيق الهدف االول تم قياس 

د عينة البحث، وقد جرى اعتماد درجة ابعاد المقياس أســـاســـا في على أفرا الطالقة النفســـيةمقياس 
 ( يبين تفصيل ذلك .7لدى افراد عينة البحث ، والجدول ) الطالقة النفسيةالتعرف على درجة 

 (4الجدول )

  الطالقة النفسية على مقياسلدى افراد عينة البحث القيم االحصائية   يبين

ة ، الثقة العالي) الطالقة النفســـــــــيةبلغ الوســـــــــط الحســـــــــابي  إلجابات  عينة البحث على مقياس   
،  21.172،  25.948، 11.689) االبتعاد عن القلق ، التركيز في االداء ، االســـتمتاع( على التوالي 

،   2.764،   1.441، 1.867، 1.115( بـــــانحراف معيـــــاري على التوالي قـــــدره )86.665،  39.724

 المعالم االحصائية  
 المتغير

االنحراف  الحسابيالوسط 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 الداللة مستوى ت قيمة

 1.111 00.004 01 0.005 00.629 الثقة العالية 
 1.111 06.119 77 0.262 75.942 االبتعاد عن القلق
 1.111 06.227 02 0.441 70.027 التركيز في االداء

 1.111 05.221 34 7.264 39.274 االستمتاع
 1.111 5.372 24 3.295 26.665 المقياس ككل
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لى ع (. وعند إجراء المقارنة بين الوســـــــط الحســـــــابي والمتوســـــــط الفرضـــــــي للمقياس والبالغ3.795
( تبين وجود فروق معنوية لصــــــالح الوســــــط الحســــــابي إذ بلغت 42، 34، 02، 77، 01)التوالي

( وبمســــــــتوى 5.328،  15.771 ، 16.772 ، 16.119 ،11.114)على التوالي  قيمة )ت( المحتســــــــبة
( مما يدل على ارتفاع واضـــــــح في ٠,٠١(وهو اصـــــــغر من قيمة الداللة المعتمدة )1,111داللة )
 يمكن تأشيرها على أفراد عينة البحث . الطالقة النفسيةدرجة 

ومن خالل مالحظـة البــاحثـان لنتـائج الالعبين على بعـد الثقــة العـاليــة اعزو هــذه النتـائج الى ان  
ون بإمكانيات وقدرات جيدة ســــــــواء كانت بدينة او مهارية او ذهنية نتيجة جهدهم الالعبين  يتمتع

بان منافســـــات دوري كرة الطائرة  اخالل فترة  إعدادهم الطويل خالل الموســـــم خاصـــــة اذا ما علمن
تعتمـد على نظـام التجمعـات كـل فترة وهذه الفترات تكون متقاربة لذا فان اعدادهم يكون مســـــــــــــتمر 

هــذا االعــداد الجيــد جعــل الالعبين اكثر تفهم ومعرفــة لقــدراتهم االمر الــذي جعــل  وجيــد ، بــالتــالي
الالعبين ال يقفون عنــد التــأمــل بــالفوز بــل جعلهم اكثر واقعيــة في تحقيق الفوز وهــذا نتيجــة الثقــة 

 العالية بأنفسهم بانهم قادرين على تحقيق االنجازات  ،
 ئج مقابالت لرياضيين في فعاليات مختلفة عندماوهذا ما اشـار اليه كل من هونسن وهاري في نتا

عبر الكثير منهم بقولهم " انا ذاهب لفوز ، لدي ثقة عالية في ادائي بمســــــــــتوى عالي". ) محمد ، 
7115 ،722 ) 

اما فيما يخص بعد االبتعاد عن القلق فقد اعزى الباحثان الســـبب في النتائج الى ان ثقة الالعبين 
قدرات وخبرات تضــــــعه في موضـــــــع يبتعد فيه عن القلق المعوق او تحول العالية بما يملكونه من 

القلق لـديـه الى مـا يســـــــــــــمى بـالحـافز او الـدافع الـذي يظهر من خالل فهم الالعبين لقـدراتهم بـانها 
توازي المطلب الذي يتمثل في خوضـــــــــــهم للمنافســـــــــــات وانهم قادرون على تحقيق النتائج المرجوة 

( نقال  7100ل اهدافهم الواقعية . وهذا ما اشـــار اليه )الطائي ،والتي وضـــعوها ألنفســـهم من خال
( بـانـه حينمـا يتمكن الريـاضـــــــــــــي من تحقيق االتزان االيجـابي بين المهــارات  7115عن )محمـد ،

والتحديات انطالقا من االهداف الواضــــــحة فان هذا بدوره يؤدي الى خفض القلق الذي يشــــــعر به 
 فسات الرياضية مما ينعكس ايجابيا على طريقة ادائه. الرياضي في مواقف االداء في المنا

 ( 02، 7100) الطائي ،                                                            
ومن خالل مشـاهدة الباحثان ألكثر من تجمع  لمنافسات كرة الطائرة لعينة البحث تبين جليا بانها 

ا ع كبير على مســتوى المثيرات والمتغيرات ســواء كان هذمثل هذه المنافســات تحمل في طياتها تنو 
التنوع الذي يحدث في خطط الفريق وكيفية اســـــــتخدامها واســـــــتدعائها في الوقت المناســـــــب او في 
كيفيـة التعـامـل مع اســـــــــــــتراتيجيـات المنـافس والخطط التي ينفـذهـا هــذا كفيـل بـان يجعـل من هؤالء 

ف يقومون به من اداءات وخطط مع ما تم الالعبين على مســـــــــــــتوى عـالي من التركيز لما ســـــــــــــو 
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ظهر فضـــــال عن هذا فقد ي’ اســـــتقباله من قبل المدرب خالل فترات التدريب او المنافســـــة نفســـــها 
تركيز االنتباه بشـــــــــــكل كبير لدى العبي كرة الطائرة من خالل انها فعالية يزيد فيها تركيز االنتباه 

ــالتــالي فــان عزل مثــل هــذه عن بعض الفعــاليــات االخرى والتي يكون هنــالــك التحــ ام او احتكــاك ب
 المثيرات جديرة بان تكون النتائج في هذا البعد جيدة. 

( ان التركيز في االداء هم مكون مهم لوصـــول الالعب  (Crikszentmihalyi , 1990اذ يؤكد 
اء دالى الطالقة النفســية عندما يكون الالعب قادرا على اســـتبعاد وعزل االفكار غير المرتبطة باأل

 ( (Crikszentmihalyi , 1990,25والتناغم الكامل مع ما يؤدي. 
في حين يعزو الباحثان النتائج الحاصــــة على بعد االســــتمتاع من خالل ما ســــبق تبريره من تائج 
ألبعاد الطالقة النفســــــية والتي توضــــــح تركيز الالعبين في االداء وثقتهم العالية بقدراتهم ومقدرتهم 

مســـــــــــــاعــد في مواجهــة التحــديــات كــل هــذا العوامــل تجعلهم مقبلين على  على جعــل القلق عــامــل
المنـافســـــــــــــات بـدافعيـة وواقعية يضـــــــــــــمنها التحدي القائم على القدرة المتمثلة بجوانب االعداد كافة 
والمطلب المتمثل في خوض المنافســــــات باقتناع ورضــــــا تام يجعلهم مســــــتغرقين ومســــــتمتعين في 

( بان الرضــا الذاتي واالســتمتاع  7112اشــار اليه ) عبد المجيد ،االداء اثناء المنافســات وهذا ما 
يتحقق حينمـا يثق الريـاضـــــــــــــي في قدراته لمواجهة التحديات وعلى العكس من هذا التلذذ بالتحدي 
يالحظ بان الرياضـي ذو المسـتوى الجيد الذي يواجه رياضـي اخر ضـعيف المسـتوى ال يصل الى 

 ت ستكون عالية بينما التحديات ستكون منخفضة . مستوى استمتاع او تلذذ الن المهارا
 ( 92، 7112) عبد المجيد ،                                                         

 لدى افراد عينة البحث  ". الذكاء االنفعالي الرياضيعرض ومناقشة نتائج   4-7
 لدى افراد عينة البحث  من ضـــــــــــــيالذكاء االنفعالي الريامن اجـل تحقيق الهـدف الثاني تم قياس 

لدرجة اعلى أفراد عينة البحث، وقد جرى اعتماد  الذكاء االنفعالي الرياضـــــيخالل تطبيق مقياس 
البحث   لدى افراد عينة الذكاء االنفعالي الرياضــــيأســــاســــا في التعرف على درجة   الكلية للمقياس
 ( يبين تفصيل ذلك5، والجدول )

 (5الجدول )
 الذكاء االنفعالي الرياضي على مقياسلدى افراد عينة البحث حصائية  القيم اال يبين

 الذكاء االنفعالي الرياضــــــــــــيبلغ الوســــــــــــط الحســــــــــــابي  إلجابات عبنة البحث على مقياس       
وعند إجراء المقارنة بين الوســـــــــــط الحســـــــــــابي والمتوســـــــــــط ) 3.29(وبانحراف معياري )22.725)

 المعالم االحصائية                                                                           
 المتغيرات

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

قيمة ت 
 المحتسبة

 الداللة مستوى

 30333 37.501 61 3.292 22.725 فعالي الرياضيالذكاء االن
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الوســــط الحســـــابي إذ بلغت قيمة ( تبين وجود فروق معنوية لصــــالح 61لمقياس والبالغ)لالفرضــــي 
(وهو اصــــــــــغر من قيمة الداللة المعتمدة 1,111وبمســــــــــتوى داللة ) (37.501) )ت( المحتســــــــــبة

يمكن تأشـــــــيرها على عينة  الذكاء االنفعالي الرياضـــــــي( مما يدل على ارتفاع واضـــــــح في ٠,٠١)
  البحث .

ئة كرة الطائرة هم من فســــــــــبب في ذلك الى ان الالعبين المشــــــــــاركين في دوري ال انويعزو الباحث
المتقــدمين اي انهم يمتلكون من النضـــــــــــــج والخبرة مــا هو جــدير بــان يكونوا قــادرين على تنظيم 
انفعاالتهم نظرًا لمشــــــــــــاركاتهم العديدة في مثل هذه التجمعات ومعرفتهم بتقلباتها ومتغيراتها بالتالي 

ن لمشـــــــاعر زمالئهم الالعبي فانهم قادرين على كبح مشـــــــاعرهم الســـــــلبية وعلى قدر جيد من الفهم
ومنافسـيهم ولعل اهم ما يؤسس للذكاء االنفعالي والذي تمثل في نتائج اجابات الالعبين يدل على 
المعرفـة االنفعـالية والتعاطف فمعرفة الالعبين الناتجة عن خبرتهم في خوض غمار المنافســـــــــــــات 

ضـــــــاًل عن ان تفهم مشـــــــاعر وعلى مدار فترات طويلة اســـــــســـــــت هذه المعرفة االنفعالية لديهم ، ف
الالعبين االخرين ضـمن صـفوف الفريق المتأتي من خالل فهم الالعبين لبعضهم البعض ومعرفة 
شـــــخصـــــياتهم وكيفية التعامل مع ســـــلبيات كل شـــــخصـــــية االمر الذي اظهر تمتع الالعبين بذكاء 

 انفعالي عالي والذي انعكس من خالل اجابتهم .
( بـان المعرفة االنفعالية هي احد مكونات الذكاء االنفعالي  7100وهـذا مـا اشـــــــــــــار اليـه) العلوان 

والذي يمثل كفاية شـــخصـــية اون التعاطف او التفهم هو احد مكونات العالقات الشـــخصـــية والذي 
 ( 036، 7100يعد بمثابة كفاية اجتماعية . ) العلوان ، 

فراد إل فعالي الرياضـــيالذكاء االن و  عرض ومناقشـــة نتائج العالقة بين الطالقة النفســـية 4-7
 عينة البحث:

لبحث ألفراد عينة ا والذكاء االنفعالي الرياضــــــي  من اجل معرفة العالقة بين الطالقة النفســــــية   
 (6كان البد من استخراج معامل االرتباط البسيط بيرسون  كما في الجدول )

 (6الجدول )
 ألفراد عينة البحث لي الرياضيوالذكاء االنفعا  يبن معامل االرتباط بين الطالقة النفسية

 (Sig)( وبلغ مســـــــتوى الداللة ) بلغتمعامل االرتباط  ة( أن قيم4) من الجدول بينيت            
 (، مما يدل على وجود ارتباط معنوي. 1،15لة المعتمد )( وهو اصغر من مستوى الدال1,11)

 الذكاء االنفعالي الرياضي الطالقة النفسية المتغيرات
 ** 1،562  0 الطالقة النفسية

 0  الذكاء االنفعالي الرياضي
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الســـــــــبب في ذلك الى الصـــــــــفات او العوامل التي تضـــــــــمنها مقياس الطالقة  انويعزو الباحث     
النفســــــــــــية والتي اظهرت تمتع عينة البحث المتمثلة بالعبي كرة الطائرة بالتركيز العالي في االداء 

اد عن القلق واالســـــــــتمتاع في خوض المنافســـــــــات ما هو اال دليل والثقة العالية والقدرة على االبتع
قـاطع على تمتع العبي كرة الطـائرة بـالـذكاء االنفعالي الذي يعتبر اهم مهارات قمة االداء في هرم 
التعامل االيجابي مع التوتر والضـــــغوطات النفســـــية وادارة االنفعاالت في المنافســـــات والذي يندرج 

يجابي واهميته في تحقيق وقاية وحصـــن منيع للرايضـــين بشـــكل عام في اســـاســـيات علم النفس اال
والعبي كرة الطائرة بشكل خاص من تاثيرات وتقلبات المنافسات ومايحطيها من انفعاالت واحداث 
ســـــــلبية وصـــــــواًل بالالعبين الى حالة من االســـــــتغراق واالندماج باالداء او مايعرف بحالة الطالقة 

 النفسية.
( من حيث ان الوعي باالنفعاالت والمشــــاعر هو الكفاءة  7111وبنســــن وجاك، )ر  هوهذا ما يؤكد

الوجدانية االساسية التي يبنى عليها العديد من الكفاءات الشخصية مثل ضبط النفس والقدرة على 
مواجهة القلق والتركيز الجيد في االداء ، اذ ان المشـاعر تلعب دورًا اســاســيًا في تســيير الحياة وما 

ه مشاعر الحماس واالثارة واالستمتاع بما نقوم ب امن القرارات الشخصية وبقدر ما تدفعن ايصـاحبه
من فضـاًل عن مشاعر القلق المتزن االيجابي فأننا نحقق االنجازات بمستوى تتالءم فيه التحديات 

 مع المطالب والتي تتجسد عندها التعبئة النفسية المثلى لالعبين) الطالقة النفسية لالعبين(. 
 (45، 7111) روبســــــن وجاك ،                                                                

 المصادر

 ( 7115ابراهيم ، هويدة اسماعيل :) بناء مقياس الطالقة النفسية لدى العبي اندية الدرجة
ياضية ، ر ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ا الممتازة بالكرة الطائرة في العراق

 جامعة بغداد ، العراق.
 ( 7111روبنسن ، بام و جاك ، سكوت :)ترجمة صفاء االعسر و عالء  الذكاء الوجداني ،

 الدين كفافي ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر.
 (7115سيلجمان ، مارتن:)دار العين للنشر ، ترجمة صفاء االعسر  السعادة الحقيقية ،

 ، القاهرة . واخرون 
  ( 7100الطائي ، محمد خيرالدين صالح:) عالقة الطالقة النفسية والتوتر النفسي واالستثارة

ير غ ، رسالة ماجستيراالنفعالية بمستوى اإلنجاز المهاري لدى العبي خماسي  كرة القدم
 منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة الموصل ، الموصل ، العراق.
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 (: بناء مقياس لحالة الطالقة النفسية للرياضيين،  7112ماء عبد العزيز )عبد المجيد، اس
 اطروحة دكتواره، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان، القاهرة.

 دار المعارف  (:علم النفس الرياضي التربوي الرياضي0922)عالوي ، محمد وجالل ، سعيد ،
 وان ، مصر .، كلية التربية الرياضية ، جامعة حل 06، ط

  ( 7100العلوان ، احمد  ) الذكاء االنفعالي وعالقته بالمهارات االجتماعية وانماط التعلق
ة ، المجلة االردني لدى طلبة الجامعة في ضوء متغيري التخصص والنوع االجتماعي للطالب

 ، عمان ، االردن. 7في العلوم التربوية ، العدد
 (  7105علوان ، سليمة عبدا :)الذكاء االنفعالي الرياضي بدقة المهارات االساسية  عالقة

 ، العراق. 29، العدد  70، مجلة كلية التربية االساسية ،المجلد  في الكرة الطائرة
 (7103عيسى ، اياد كمال:) العالقة بين الروح الرياضية والذكاء االنفعالي لدى العبي فرق

ر ، اطروحة دكتوراه غي لضفة الغربيةااللعاب الجماعية للمستويات الرياضية العليا في ا
 منشورة ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، فلسطين. 

 ( 0921فوزي ، احمد امين :)دار المعارف  سيكولوجية التعلم للمهارات الحركية الرياضية ،
 ، كلية التربية الرياضية ، جامعة حلوان ، مصر .

  ( 7115محمد، عبد العزيز عبد المجيد:)مواجهة الضغوط في المجال الرياضي سيكولوجية ،
 مركز الكتاب للنشر، القاهرة .

 ( 2119محمد، عبد العزيز عبد المجيد  :)مدينة نصر، القاهرة. 2، طالطالقة النفسية ، 
  ( 7112محمد، عبد العزيز عبد المجيد  :)مدينة نصر، القاهرة.7، طالطالقة النفسية ، 

 14- Ebel , R (1972): Essentials of education al measurement , 

prentice ttall,New jersey 

 15-  Hamachek, D. (2000). "Dynamics of self- understand and self- 
 Knowledge: Acquisition advantages, and relation to emotional 
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 (0ملحق )
 مقياس الطالقة النفسية الذي تم عرضه على الخبراء

 

 تصلح بعد التعديل التصلح تصلح الفقرات ت
    المن فسل ض مط م  ، لرتم ا اء افضم تح اق في الث ل لدي 0
    المن فس اؤ.ل عند النداجل تميا اسدطاا 7
    المن فسل صةم،ل ت    مهم  اهدافي تح اق اسدطاا 3
    المن فسل اثن ء الن فس تفمق خ يال ا 4
    الدحدي تدطلب الدي المايف في ا ائي .دحس  5
    الف م حدقث عند النج ح اسدة  ة عل: الم داة لدي 6
    المب ااة اثن ء  فسي في ال ك لدى 2
     داجده  عل: سلباً  .ؤثر مم  المب ااة  داجل ت  لني 2
    الخططال الماجب ت ،بةض اهدم  يأل المب ااة اخط ًء في ااتك ب 9
    الدرتاز عل: ال داة اف د عنده  تثارة اخط ء ااتك ب 01
    المن فس ت في الديل ال: .فد د المه اي ا ائي 00
    المن فسل اثن ء ا اء افضم تح اق في الف م اخ : 07
    ضةاف من فس م  للهز.مل الدةرض اخ ي 03
    المن فسل في اشدراتي يبم سر.ةل يلبي ضر، ت ، ن اشةر 04
    المن فسل اثن ء م دق  جسمي ، ن اشةر 05
    المن فسل اثن ء مدمتر جسدي اشةر 06
    المن فسل في جهد ايصي ا،ذل 02
    ، أل اء اسدمد ًع  اتثر تن  المب ااة اهمال زا ت تلم  02
    المن فس ام ي ا فة التي ضبط عل: ال داة لدي 09
    المن فسل اق المب ااة فدرة طمال ا فة التي في اتحكم 71
    خ طئ ل راا تةرض  اذا ا فة التي في اتحكم 70
    المب ااة م  الصةبل اللحظ ت في الدصرف احس  77
    المب ااة اثن ء اث اتي السهملل م  73
    المن فسل في ا ائي تحسا  في .سهم ، إلث اة احس سي 74
    المن فسل اثن ء اال اء ات  ن عل: ل داةا لدى 75
    المن فسل في اال اء اثن ء ، السدمد ع اشةر 76
    ، لمن فسل اهدم مثلم  ، لددا.ب ال اهدم 72
    اله مل المن فس ت في ث ،  قتار مدذ،ذب ا ائي 72
    المن فسل في المه اي اال اء يمل ال: اصم 79
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    ا دب هي  د ق. الجمهما اااء . ل ني 31
    قمه ااتي يدااتي م  مدأتد ا   30
    اال اء سرعل تدطلب الدي الحرت ت اجاد 37
    المن فس لدحرت ت السر.ا الدحلام اجاد 33
    المن فسل اق المب ااة اثن ء الذهني ، السدرخ ء اشةر 34
    المب ااة  ه .ل ،ةد اللةب في حدث م  تذتر اسدطاا 35
    المب ااة في اص ،دي احدم ل م  اخ : 36
    المب ااة في اهدافي تح اق عند سةاًدا اتمن 32
    الضةافل المب ا. ت في االشدراك عند الرض  ،ةدي اشةر 32
    المن فسا  احد .ض . ني عندم  ا فة التي في الدحكم ال اسدطاا 39
    المدميةل تار المب ااة ظرقف ما الدكاف اسدطاا 41
    قاتبل ، مق المن فسل ا دظر 40
    المب ااة .مي قاالت  ن الديل م  ع لال  اجل ال: اصم 47
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 (7ملحق )
 مقياس الذكاء االنفعالي الرياضي الذي تم عرضه على الخبراء

 

 
 
 
 

تصلح بعد  ال تصلح تصلح الفقرات ت
 التعديل

    اق م  هم ال يء الذي ازعجني عندم  اشةر ، ال زع ج ، ال اعرف م  ازعجني 0
    هن لك اشا ء تثارة خ ط ل عندي في ا اء المه اات قلذا ال اسدطاا ان احب  فسي 7
    اح قل الساطرة عل: مللي م  الممايف الدي تند ،ني 3
    ،ةض الالعبا  .جةلم ي اشةر ا ني العب سيء مهم  فةل  4

ي عب اات تحطم م   فسي مثم ف شم قال عندم  اخطأ في المب ااة ايمل ع   فس 5

 اسدطاا ان ا جح
   

    اشةر ، لحرج قاالاتب ك عندم  .دميا مني ان اظهر عماطفي 6

    تأتاني ح الت مزاجال اشةر  فاه  ا ني يمي قي  ا قتفمء 2

ال اسدطاا الدميف ع  الدفكار في م كالتي الدي تماجهني في المب ااة ق،ةد  2

 المب ااة
   

    م  االفضم ان ا، : ، ا  قحا  ي ال: ان اعرف شخصال االخار.  ، كم جاد 9
    لدي صةم،ل في يمل اشا ء مثم االعج ب حد: عندم  اشةر ،ذلك ، كم ح ا ي 01
    اشةر ، لضجر )الملم ، السأي( 00
    ايلق عل: امما تخص المب ااة ال .فكر فاه  االخرقن ع  ة 07
    ا م  شخصال م  تي ات ،ا مسارياحد ج ال: الدف 03

    حا تي الدااسال ملا ل ، لطرق الم ل ل 04
    لس  ااٍض ع  ا ائي اال اذا امددحني شخص م  05
    ا ظم تفكاري في مدطلب ت المب ااة يبم المن فسل 06
    اعمد ال: ت اام م  أ دجه تفكاري 02

    م كالت ص ارة . مل لي االخر.  ا ني ا، لغ في ا ق ي عل: 02
    لس  سةاداً ألسب ب ال أفهمه  09
    اتخام في ع لي صما لممايف المب ااة 71


