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الذكاء االنفعالٌ وعالقته مبستىى أداء بعض املهارات االساسًُ بالكزَ الطائزَ لدى
العبات نادٍ قزه قىش الزياضٌ
م.م سعد بههان جزجًس

م.د ربًع حاسم سلمان

مديرية تربية نينوى تربية الحمدانية

جامعة الحمدانية كلية التربية
قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة

تاريخ تدليم البحث  0202/3/17 :؛ تاريخ قبهل الشذخ 0202/5/3 :

ملخص البحث :
ىجف البحث التعخف عمى العالقة بيؽ الحكاء االنفعالي وعالقتو بسدتؾى بأداء السيارات بالكخة
الظائخة لجى العبات نادي قخه قؾش الخياضي.واستخجم الباحثان السشيج الؾصفي,وتألفت العيشة

مؽ()41العبة تؼ اختيارىا عسجيا مؽ مجتسع البحث السؤلف مؽ ()02العبة.استخجم الباحثان مكياس
الحكاء االنفعالي واالختبارت السيارية لجسع البيانات .وتؼ استخجم نغام ()SPSSلسعالجة البيانات

إحرائيا.واىؼ ماتؾصل اليو الباحثان مؽ استشتاجات :امتالك العيشة مدتؾى متؾسط مؽ الحكاء

االنفعالي ،وكحلػ وجؾد عالقة معشؾية بيؽ الحكاء االنفعالي وبيؽ ميارة التسخيخ،وغيخ معشؾية بيؽ

الحكاء االنفعالي وبيؽ ميارتي االرسال والزخب الداحق بالكخة الظائخة لجى العيشة .وفي االستشتاجات
أوصى الباحثان االىتسام باالعجاد الشفدي لمفخيق وإدراجو ضسؽ السشياج ألتجربي وذلػ لسا لو مؽ

التأثخ االيجابي عمى عشاصخ التجريب االخخى.واالىتسام والتخكيد عمى بعض البخامج التجريبية
والتعميسية التي يسكؽ مؽ خالليا تشسية الحكاء االنفعالي لجى الالعبات.
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Emotional intelligence and its relationship to the level of
performance of some basic volleyball skills among
Qaraqosh sports club female players
Researcher Rabea H Salman
Saad B Gargeas

Abstract:
The aim of the research was to identify the relationship between
emotional intelligence and its relationship to the level of performance of

some basic volleyball skills among Qaraqosh Sports Club female players.
Both researchers used the descriptive approach to its suitability to the

nature of the problem, and the sample consisted of (14) female players

from Qaraqosh Sports Club in volleyball, who were deliberately selected
from the research community consisting of (20) players. The researchers
used emotional intelligence and skill tests to collect data. The SPSS

system was used to statistically process the data. The most important

findings of the researchers were: The sample possesses an average level
of emotional intelligence, as well as a significant relationship between
emotional intelligence and passing skill, and non-emotional between

emotional intelligence and the skills of sending and crushing the volleyball
of the sample. . In light of the findings, the researchers recommended that

paying attention to the psychological preparation of the team and include it
in the training curriculum, because of its positive impact on other training

elements.Furthermore,attention and focus on some training and educational
programs through which players can develop emotional intelligence.
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1ــ 1السقجمة وأهسية البحث:
ناال الحكاء االنفعالي في الفتخة األخيخة باالىتسام الكبيخ مؽ قبل الكثيخ مؽ العمساء والخبخاء في

عمؼ الشفذ التخبؾي عامة وفي السجال الخياضي خاصة،كؾنو مؽ العؾامل السيسة التي تحجد الشجاح
في الحياة.وىحا ما أشار اليو(فيشدت" )0222،بأن الحكاء العام وحجه اليزسؽ نجاح الفخد وتفؾقو
وإنسا يحتاج إلى الحكاء االنفعالي الحي يعج مفتاح الشجاح في السجاالت العمسية

والعسمية".)Vincent,2003(".إذ بجاً التفكيخ بيحا السؾضؾع مؽ قبل عمساء الشفذ األمخيكييؽ أمثال
(ىاورد جارد يشيخ( و(بيتخ سالؾفي) و(جؾن مايخ) في التدعيشيات مؽ القخن العذخيؽ غيخ انو انتذخ

عمى يج( دانيال جؾلسان).وعخفو ىحا السفيؾم بعجة مرظمحات مشيا الحكاء الؾججاني والحكاء االنفعالي

والحكاء العاطفي والحكاء السذاعخ والحكاء الذخري "(ألعبيجي .)0226،49،ويرف كال م( سؾلفاي

ومايخ) ىحا السكؾن بأنو "يعكذ قجرة الفخد عمى إدراك االنفعاالت الحاتية واالنفعاالت الخاصة

باآلخخيؽ ويتزسؽ ذلػ الكفاءة في معخفة االنفعاالت التي تبجو عمى وجؾه اآلخخيؽ وفي الخسائل

غيخ المفغية الرادرة عشيؼ" ( .)Mayer&Salovy,1997,86ويذيخ (جؾلسان) إلى "أىسية تحمي

الذخص بالقجرات والكفاءات الؾججانية لمشجاح في الحياة ،ويؤكج عمى أن األشخاص الحيؽ يعخفؾن

جيجا ،ويتفيسؾن ويتفاعمؾن مع مذاعخ اآلخخيؽ برؾرة جيجة ىؼ أولئػ الحيؽ
مذاعخىؼ الخاصة ً
وخرؾصا حياتيؼ السيشية.)Goleman, 5. 1997( ".وال شػ أن
يتسيدون في كل مجاالت الحياة،
ً

نجاح الخياضييؽ في السدتؾيات العالية يتأّثخ بسجى تؾافقيؼ وتجانديؼ ومع اآلخخيؽ ،واالنفعاالت التي

تؤثخ عمى مدتؾى كفاءتيؼ اإلنتاجية.وبسا أن ميجان
يبجييا الخياضييؽ أثشاء التجريب أو السشافدات قج ّ
التخبية الخياضية ميجان يدعى دائسا لمشجاح والتفؾق والفؾز،فان دراسة الحكاء االنفعالي في ميجان
التخبية الخياضية تعج حاجة ممحة وضخورة مؽ اجل تظؾيخ السجال الخياضي والخقي بو.طالسا أن

الحكاء االنفعالي مكتدب وقابل لمتشسية.

والحكاء االنفعالي يعج مؽ الستغيخات السيسة في تعمؼ السيارات الحخكية الخياضية وخاصة ميارات كخة

الظائخة والتي تتظمب التخكيد الدخيع لمحاالت السختمفة والتي تتظمبيا مؾاقف المعب الستغيخة خالل

السباراة .وتعج لعبة كخة الظائخة مؽ األلعاب الفخقية والتي تذكل فييا مجسؾعة مؽ التأثيخات بيؽ

العبييا مؽ الشاحية االجتساعية والشفدية والتي تؤثخ بجورىا عمى أداء الالعبيؽ داخل وخارج السباراة،

ومؽ بيؽ ىحه التأثيخات االنفعاالت .وما تدببو مؽ فقجان التخكيد والتؾتخ والدمؾك العجواني .وىشا تأتي

أىسية الحكاء االنفعالي في الديظخة والتحكؼ وإدارة ىحه االنفعاالت واستخجاميا وتؾجيييا بالجانب
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االيجابي أثشاء التجريب والسشافدة وىحا ما أشار إليو (جابخ) "بحدؽ استخجام قجرات الالعبيؽ في

السشافدة دون تؾتخ "(.)Jaber,2013,63ومؽ خالل ما ذكخ أنفا تبخز أىسية البحث الحالي في

التعخف عمى مدتؾى الحكاء االنفعالي وبيان مجى ارتباطو بسدتؾى أداء بعض السيارات األساسية

بالكخة الظائخة لجى العبات نادي قخه قؾش الخياضي.وكحلػ تعخيف السيتسيؽ بسجال التجريب مالية

ىحا السكؾن وما ىي أىسيتو بالشدبة لالعبيؽ عامة والالعبات خاصة إثشاء التجريب والسشافدة مؽ

اجل تؾفيخ البيئة السشاسبة لتشسية ىحا السكؾن لجييؼ.
 0-1مذكلة البحث :

مؽ خالل الخبخة السيجانية لمباحثان في التجريب والتجريذ وكؾن احج الباحثيؽ مجرب فخيق نادي

قخه قؾش الخياضي بالكخة الظائخة الشدؾية.الحظ أن ىشاك تحبحب في مدتؾى أعزاء الفخيق وعجم

االستقخار عشج تشفيح وأداء بعض السيارات بالكخة الظائخة مشيا(اإلرسال السؾاجو مؽ األعمى،التسخيخ مؽ

أمام الخأس إلى األمام والزخب الداحق) أثشاء التجريب والسشافدة عمى الخغؼ مؽ الشتائج الستقجمة

التي حرل عمييا أعزاء الفخيق عمى مدتؾى األنجية العخاقية بالكخة الظائخة الشدؾية.ويعتقج الباحثان

ان سبب ذلػ قج يكؾن التخكيد باإلعجاد البجني والسياري أكثخ مؽ التخكيد بتشسية القجرات العقمية ومؽ
ضسشيا الحكاء االنفعالي لجييؼ.ونغ اخ لمشقص الحاصل في الجراسات ذات العالقة بسؾضؾع الحكاء
االنفعالي والسيارات األساسية بالكخة الظائخة الشدؾية ولمحاجة الساسة في دراسة ىكحا نؾع مؽ

اإلشكاليات ذات االرتباط الشفدي السياري.فقج وجج الباحثان مؽ األىسية بسكان متابعة ىحا الجانب

مؽ الدمؾك الخياضي في فتخة التجريب والسشافدة لمؾصؾل إلى نتائج أكثخ ايجابية واالرتقاء بالسدتؾى

السياري بسا يتشاسب مع صبغة اإلعجاد الشفدي وتشسية الحكاء االنفعالي لسا يخجم الفخق الخياضية في
مجال لعبة الكخة الظائخة .ومؽ خالل ما تقجم ذكخه يسكؽ تحجيج مذكمة البحث بالدؤال األتي:ىل

ىشاك عالقة بيؽ الحكاء االنفعالي ومدتؾى أداء بعض السيارات األساسية بالكخة الظائخة لجى العبات
نادي قخه قؾش الخياضي؟
 3-1أهجاف البحث:
 -1قياس مدتؾى الحكاء االنفعالي ومدتؾى أداء السيارات بكخة الظائخة لجى العبات نادي قخه قؾش
الخياضي.
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 -0معخفة العالقة بيؽ الحكاء االنفعالي ومدتؾى أداء السيارات بالكخة الظائخة لجى العبات نادي قخه
قؾش الخياضي.
 4-1فخض البحث:
 4-1-4وجؾد عالقة معشؾية بيؽ الحكاء االنفعالي ومدتؾى اداء السيارات بالكخة الظائخة لجى العبات
نادي قخه قؾش الخياضي.
 5-1مجاالت البحث:
 4-5-4البذخي :العبات نادي قخه قؾش الخياضي بالكخة الظائخة .
 0-5-4الدماني :لمفتخة مؽ  0249/44/4ولغاية .0202/2/4
 2-5-4السكاني  :ممعب نادي قخه قؾش الخياضي.
 6-1تحجيج السرظلحات:
 1-6-1الحكاء االنفعالي:عخفو الشاشئ (  ) 0225بأنو " قجرة الفخد عمى إدراك مذاعخه الحاتية ٕوا
دارة انفعاالتو بذكل جيج ،وتحفيد ذاتو لديادة دافعيتو وتعاطفو مع اآلخخيؽ وادراك مذاعخ اآلخخيؽ ٕوا
دارة عالقتيؼ معو " (الشاشئ .)0225،42 ،
 0-6-1السيارات االساسية بالكخة الظائخة:عخفيا(الرفار )4996،بأنيا ":جسيع الحخكات الخاصة

بالكخة الظائخة والتي يؤدييا الالعبؾن بأسمؾب ىادف واقترادي مع مخاعاة قانؾن تمػ المعبة في إثشاء

الكيام بالحخكة والغخض مشيا تحقيق الفؾز والؾصؾل إلى مدتؾى رياضي عال "(.الرفار ،
.)4996،5

 -3إجخاءات البحث
 1-3مشهج البحث
استخجم الباحثان السشيج الؾصفي باألسمؾب السدحي.
 0-3مجتسع البحث وعيشته:
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اختار الباحثان عيشة عسجيا مؽ العبات نادي قخه قؾش الخياضي بالكخة الظائخة والسؤلفة مؽ

( )41العبة يسثمؾن ندبة ( )%72مؽ السجتسع الستكؾن مؽ ( )02العبة .حيث تؼ استبعاد ()6
العبات مؽ التجخبة الشيائية لكؾنيؼ اجخوا التجخبة االستظالعية لمثبات.
 3-3وسائل جسع البيانات:
السرادر العخبية واألجشبية ،السقابمة ,االختبارات السيارية ومكياس الحكاء االنفعالي.
 4 – 3األجهدة واألدوات السدتخجمة في البحث:
ممعب لمكخة طائخة  ،شخيط قياس ،شخيط الصق ،كخات طائخة عجد  ،45استسارات لسكياس الحكاء

االنفعالي.

 5-3إجخاءات البحث السيجانية:
 1-5-3مقياس الحكاء االنفعالي:
لكياس الحكاء االنفعالي تؼ اعتساد السكياس السعج مؽ قبل (عمؾان" )0245 ،والستكؾن مؽ ( 02

فقخة يقابل كل فقخة مؽ فقخات السكياس خسدة بجائل ىي )معغؼ الؾقت ،غالب االوقات ،أحيانا،
نادرا،أبجا تقخيبا( ويرحح السكياس بإعظاء الجرجات)(2,0,4,5,1امام البجائل لمفقخات

االيجابية(.)2،7،9،46،47،02اما الفقخات()49،48،45،41،42،40،44،42،8،6،5،1،0،4

فيي فقخات سالبة والتي ترحح بظخيقة معكؾسة وتؼ احتداب الجرجة الكمية لمسكياس مؽ خالل جسع
الجرجات التي حرل عمييا السدتجيب عبخ بجائل السكياس والتي تتخاوح بيؽ ( )422-02درجة".

 1-1-5-3السهاصفات العلسية للسقياس:
 -1صجق السقياس:

تؼ التحقق مؽ صجق السكياس باستخجام الرجق الغاىخي مؽ خالل عخض فقخاتو برؾرتيا

األولية.ممحق( )4عمى عجد مؽ الدادة الخبخاء ممحق( )0في مجال عمؼ الشفذ الخياضي لغخض أبجا

مالحغاتؼ وارائيؼ في مجى صالحية السكياس ٕواجخاء التعجيالت الالزمة مؽ خالل ححف او إضافة
أي مؽ الفقخات .وبعج جسع االستسارات تبيؽ لمباحثان ان ندبة اتفاق بيؽ الدادة الستخرريؽ

كانت(.)%422

 -0ثبات السقياس(:االختبار وإعادة االختبار)
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لغخض الحرؾل عمى ثبات السكياس تؼ تؾزيع استسارات عمى ( )6العبات مؽ خارج عيشة
التجخبة الخئيدية  0248/44/00وبعج اسبؾع تؼ تؾزيع االستسارات عمى نفذ الالعبات.وبعج جسعيا

تؼ معالجتيا إحرائياً باستخجام معامل االرتباط البديط (بيخسؾن) بيؽ درجات التظبيق االول والثاني

وعيخت قيستو (.)%92وىحا يجل عمى وجؾد معال ثبات عالي لمسكياس.
 0-5-3االختبارات السهارية:

تؼ اختيار مجسؾعة مؽ االختبارات السيارة ذات الذخوط العمسية والتي تيجف إلى قياس مدتؾى

األداء لسيارات (االرسال،التسخيخ،الزخب الداحق) .وعخضت عمى مجسؾعة مؽ الخبخاء.السمحق ()0

لسعخفة واختيار االفزل والحي ييجف الى قياس مدتؾى االداء ميارات قيج البحث .وبعج جسع
االستبيانات وتفخيغيا كانت ندبة اتفاق ( )%75فاكثخ عمى االختبارات االتية.:

")1اختبار االرسال :قياس ميارة االرسال لجى العب الكخة الظائخة في مؾقف مذابو لمسباريات".
")0اختبار التسخيخ:قياس ميارة التسخيخ لجى العبي الكخة الظائخة مؽ السشظقة الخمفية نحؾ الذبكة".
" )2اختبار دقة مهارة الزخب الداحق السدتقيم:قياس دقة ميارة الزخب الداحق السدتكيؼ في
السثمث الجاخمي مؽ ممعب السشافذ"(.حدانيؽ وعبج السشعؼ  )4997،460،والسمحق ( )2يبيؽ
مؾاصفات االختبارات السخشحة.
 1 – 0-5-3السهاصفات العلسية لالختبارات السهارية:
 -1الرجق :
لقج تؼ التحقق مؽ صجق االختبارات السيارية مؽ خالل إيجاد الرجق الغاىخي وذلػ بعخضيا
عمى مجسؾعة مؽ الخبخاء السمحق (.)0والحيؽ اتفقؾا عمى أن االختبارات صالحة لكياس ما وضعت

ألجمو حيث كانت ندبة االتفاق(.)%422
-0الثبات :

تؼ حداب معامل ثبات االختبار عؽ طخيق( االختبار وإعادة االختبار) عمى ( )6العبات ،في

الداعة الخابعة عر اخ بتاريخ  0248/44/00وبعج أربعة أيام مؽ اإلجخاء األول تؼ إعادة االختبارات
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عمى العيشة.تؼ إيجاد معامل االرتباط البديط ( معامل الثبات) بيؽ االجخائيؽ األول والثاني والبالغ

( )2,81الختبار اإلرسال و( )2,82الختبار التسخيخ.و( )2،80الختبار الزخب الداحق.
 6-3التجخبة االستظالعية:

أجخيت التجخبة لمسكياس واختبارات السيارات بتاريخ ( )0248/44/00عمى عيشة مؤلفة مؽ
( )6العبات مؽ خارج عيشة البحث الخئيدة وعمى ممعب نادي قخه قؾش الخياضي ،الغخض مشيا

التأكج مؽ مالئسة مكياس الحكاء االنفعالي واالختبارات السيارية لمعيشة والؾقؾف عمى السذكالت التي

مؽ السسكؽ أن تعخض الباحثان عشج تشفيح التجخبة الخئيدة.
 7-3التجخبة الخئيدية:
تؼ أجخاء التجخبة الخئيدية بتاريخ ( )0248/40/1حيث تؼ تؾزيع مكياس الحكاء االنفعالي عمى

العيشة.وبعجىا قام الباحثان بأجخاء االختبارات وبعج ذلػ تؼ تدجيل الشتائج في استسارات خاصة أعجت

ليحا الغخض.

 8-3السعالجات اإلحرائية :تؼ تحميل البيانات إحرائيا باستخجام نغام (.)SPSSباالعتساد عمى

الؾسائل اآلتية"(الؾسط الحدابي،االنحخاف السعياري،الؾسط الفخضي،اختبار(ت)لمعيشة السختبظة،ارتباط
بيخسؾن)"(التكخيتي،دمحم.)4996،

 -4عخض الشتائج ومشاقذتها:
 1-4عخض نتائج الحكاء االنفعالي وبعض السهارات األساسية بالكخة الظائخة وتحليلها:
الججول ()1
يبين القيم اإلحرائية ألفخاد عيشة البحث على مقياس الحكاء االنفعالي ومهارات قيج البحث
السعالؼ اإلحرائية
الستغيخات

الجرجة

الؾسط

الكمية

مكياس الحكاء االنفعالي 422

االنحخاف

الستؾسط

الحدابي

السعياري

الفخضي

67,274

8,994

62
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0،912

2،244
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ميارة االرسال

12

07,410

0,71

ميارة التسخيخة

02

41,741

0,75

ميارة الزخب الداحق

05

42,085

0,22

مؽ الججول ( )4تبيؽ لمباحثان بأن الؾسط الحدابي لمستغيخات (الحكاء

االنفعالي،اإلرسال،التسخيخة،الزخب الداحق)عمى التؾالي

ىي( )67,274،07,410،41,741،42,085وبانحخاف معياري ()8,994،0,71،0,75،0,22

وعشج مقارنة الؾسط الحدابي مع الستؾسط الفخضي لمسكياس البالغ ( )62نالحظ وجؾد فخوق لرالح

الؾسط الحدابي حيث بمغت قيسة (ت) السحتدبة( )0،912وعشج داللة ( )2،244وىي اصغخ مؽ

قيسة الجاللة السعتسجة ( )2،25وىحا يؾكج بان العيشة تتستع بحكاء انفعالي ولكؽ بجرجة متؾسظة اذا ما
قؾرنت بالشدبة السؤوية باعتبار الجرجة الكمية لمسكياس(.)422وبيحا اإلجخاء تؼ التحقق مؽ اليجف

األول مؽ أىجاف البحث حيث تؼ قياس الحكاء االنفعالي ومدتؾى ميارات(االرسال،التسخيخ،الزخب
الداحق) بالكخة الظائخة .
 0-4عخض نتائج العالقة بين الحكاء االنفعالي وبعض السهارات االساسية بالكخة الظائخة وتحليلها:
الججول ()0
يبين معامل االرتباط بين الحكاء االنفعالي وبين السهارات قيج البحث
السعالؼ االحرائية

الؾسط

االنحخاف

الحدابي

السعياري

مكياس الحكاء االنفعالي

67،274

8،994

االرسال السؾاجو مؽ االعمى

07,410

0,71

الستغيخات

846

قيسة(ر)

2،274

الجاللة

2،490
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مكياس الحكاء االنفعالي

67،274

8،994

التسخيخ مؽ امام الخأس

41,741

0،75

مكياس الحكاء االنفعالي

67،274

8،994

ميارة الزخب الداحق السدتكيؼ

42.085

0،221

*2،597

2،220

2،201

2،016

يتبيؽ مؽ الججول رقؼ( )0وجؾد عالقة ارتباط طخدية بيؽ الحكاء االنفعالي وميارة التسخيخ مؽ

امام الخاس الى االمام.اذ بمغت قيسة معامل االرتباط ( )2،597داللة( )2،201وىؾ اقل مؽ مدتؾى
الجاللة السعتسج (.)2،25بيشسا لؼ تغيخ عالقة ارتباط معشؾية بيؽ الحكاء االنفعالي وبيؽ ميارتي

االرسال والزخب الداحق الن مدتؾى الجاللة بمغ عمى التؾالي ( )2،490،2،016وىؾ اكبخ مؽ
مدتؾى الجاللة السعتسج (.)2،25
 3-4مشاقذة الشتائج:

يعدو الباحثان سبب العالقة السعشؾية بيؽ الحكاء االنفعالي والتسخيخ مؽ أمام الخأس إلى

األمام الى ان ىحه السيارة تعتبخ مؽ أسيل السيارات وأكثخىا استخجاما مقارنة بالسيارات األخخى
بالكخة الظائخة ويتؼ تعميسيا والتجريب عمييا في وقت مبكخ مؽ فتخة اإلعجاد .فزال عؽ ذلػ أنيا

التحتاج قجرات بجنية ونفدية عالية إلتقانيا وأدائيا أثشاء التجريب او السشافدة .كل ىحه االمؾر تجعل

مؽ الالعب ان يكؾن بعيجا عؽ الزغؾط واالنفعاالت اثشاء اداء ىحه السيارة .اذ يذيخ

(الجليسي )0242،بيحا الرجد "ان التسخيخ مؽ أمام الخأس إلى األمام ُيعج مؽ أكثخ أنـ ـؾاع (التسخيخات)
استخجاما ،وذلػ لديؾلة أدائو ولكافة الفئات العسخية ،ويعج األساس لمتسخيخات األخخى ،إذ تتؾقف أداء
أغمب أن ـؾاع (التسخيخات) في الكخة الظائخة عمى إتقان أداء ىحا الشؾع مؽ التسخيخات وعميو يجب أن يبجأ
السجرب في تعميسو لالعبيو في وقت مبكخ لكي يداعج عمى تأدية األنؾاع األخخى مؽ

التسخيخ"(.الجليسي،)0242،كسا يحكخ(البشا )0228،بأنو "يجب عمى السجرب أن يعسل بجج مع

الالعبيؽ الشاشئيؽ لتعميسيؼ فؽ األداء السياري لمتسخيخ مشح بجاية الحياة الخياضية ليؤالء الشاشئيؽ .وأن
يخكد عمى األداء الفشي الدميؼ ليكؾن أساساً ليؼ في السدتقبل ،وكمسا أسخع السجرب في ىحه العسميات
كمسا حرل عمى نتائج أفزل وابتعج عؽ تثبيت األخظاء واقتخب بالالعب إلى األداء

الرحيح"(.ألبشا.)80 ،0228 ،كسايذيخ (الجسيمي )0226،الى ان "ىحه السيارة تعج اول ميارة في
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تعمؼ المعبة،النيا اول ميارة عخفيا االندان ومارسيا قبل غيخىا مؽ
السيارات"(.الجسيمي.)0226،425،
وفيسا يتعمق بالعالقة الغيخ معشؾية بيؽ الحكاء االنفعالي واالرسال السؾاجو مؽ االعمى (التشدي)

والزخب الداحق فيعدو الباحثان سبب ذلػ الى ان ىحه السيارات تعتبخ مؽ السيارات الرعبة مقارنة

بسيارة التسخيخ مؽ امام الخاس الى االمام واتقانيا وتثبيتيا يحتاج الى متظمبات بجنية وميارية وقجرات

عقمية عالية" .حيث ان االرسال السؾاجو مؽ االعمى (التشدي) أكثخ صعؾبة مؽ اإلرسال العادي،النو
وقؾة أكبخ"(.ابؾ قسخ )11،0225،كسا
وحخكيا ،وكحلػ تؾقيتًا
جدجيا
تشاغسا
يتظمب
مشاسبا ً
ً
ً
ً
ً
يذيخ(الجسيمي )0226،في ىحا الرجد الى "ان ىحا الشؾع مؽ االرسال يحتاج الى قؾة عزالت

البظؽ وعزالت الغيخ وعزالت االكتاف واالطخاف العميا وعزالت الخجميؽ والى تجريبات كثيخة
ومكثفة مؽ قبل الالعب حتى يدتظيع ان يتفشؽ في دقة تشفيحىا واحجاث فاعمية ايجابية

لفخيقو"(.الجسيمي.)0226،52،كسا يحكخ (سانجروفي) أن "ميارة الزخب الداق ىي ميارة يرعب

اتقانيا ويخى أنيا تتظمب مخكب مؽ التؾقيت والتؾازن والقؾة العزمية وسخعة الحخكة وبجون

السيكانيكيات الرحيحة فان كل ىحا يعج جيجا ضائعا"( .ابؾ قسخ )87،0225،كسا "وتتظمب ىحه

السيارة نؾعية معيشة مؽ الالعبيؽ يتسيدون بالدخعة ،وحدؽ الترخف ،والثقة بالشفذ ،وارتفاع القامة،

وقؾة عزالت الخجميؽ والدخعة الحخكية الفائقة والخشاقة ،والتؾافق العربي العزمي ،والقؾة االنفجارية

العالية في الؾثب والزخب والجقة في األداء الحخكي وتؾجيو ضخبات نقظة معيشة باإلضافة إلى

اليبؾط الرحيح"(.طو )57،4999،ليحا"ال يدتظيع جسيع الالعبيؽ أن يقؾمؾا بأداء مثل ىحه

السيارات نغ اخ الختالف تكؾيشيؼ الجدسي وقجراتيؼ الحخكية ،فيفزل تجريب جسيع أفخاد الفخيق ألداء
ىحه السيارة،ثؼ اختيار أفزل الالعبيؽ لمكيام بسيام أدائيا أثشاء السباريات(".فخج )446،4989،كسا
يذيخ (أبؾ الظيب ،والجبابدة) بيحا الرجد إلى أن"كمسا زادت صعؾبة األداء الخياضي زادت أىسية

الحكاء االنفعالي حيث إن أي قرؾر في ميارات الحكاء االنفعالي يسكؽ أن يعيق التفؾق الخياضي".

 ))Abutaiib,Dababs,2014,121لحا فأن ىاتيؽ السيارتيؽ تتظمبان درجة عالية مؽ الحكاء لشجاح
تشفيحىا بالجقة السظمؾبة وكسا يتبيؽ مؽ الججول رقؼ ( )4بأن درجة الحكاء االنفعالي لؼ تكؽ عالية ججا

فيحا يفدخ لشا وجؾد عالقة ارتباط غيخ معشؾية بيؽ الحكاء االنفعالي وبيؽ ميارتي االرسال والزخب
الداحق.اذ يذيخ (الخيساوي )0221،في ىحا الدياق إلى أن" الخياضي الحي يستمػ الحكاء االنفعالي
ىؾ رياضي يستمػ القجرة عمى التحكؼ بجدسو وبخشاقتو وتؾازنو وتشاسقو.وبحلػ فان الخياضي يحتاج
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الى الحكاء االنفعالي مؽ أجل ان تكؾن لجية القجرة العقمية عمى استيعاب ميارات المعب السختمفة

وخاصة السؾاقف السعقجة والسخكبة ،إذ كمسا كانت السؾاقف متغيخة تظمب مؽ الخياضي ان يكؾن ذا

مدتؾى مؽ الحكاء االنفعالي" (.الخيساوي.)0221،76،كسا وقج يعدو الباحثان سبب ذلػ ايغا الى
عجم االىتسام الكافي في االعجاد الشفدي مقارنة باالعجاد البجني والسياري والخظظي.اذ

يذيخ(صالح،ومحدؽ)0240،في ىحا الرجد الى "ان االعب يحتاج الى تجريب مياراتو الشفدية كي
يتسكؽ فييا مؽ أدراك قجراتو وتحقيق اإلبجاع في األداء البجني والسياري إذ أن الخياضي يتعخض

لسؾاقف ضاغظة خالل التجريب والسشافدة مسا يتظمب مشو أن يظؾر أدائو السياري مؽ خالل خبخاتو
الستخاكسة مؽ اجل الديظخة عمى ىحه السؾاقف"(صالح،ومحدؽ )022،0240،
 -5االستشتاجات والتهصيات:
 1 - 5االستشتاجات:
.1

تستع العيشة بسدتؾى متؾسط مؽ الحكاء االنفعالي.

.2

ان أفزل مدتؾى لمعيشة في السيارات كان لمتسخيخ ثؼ االرسال ثؼ الزخب الداحق.

.3

وجؾد عالقة معشؾية بيؽ الحكاء االنفعالي ومدتؾى االداء لسيارة التسخيخ مؽ امام الخاس

.4

وجؾد عالقة غيخ معشؾية بيؽ الحكاء االنفعالي ومدتؾى االداء لسيارتي االرسال والزخب

.5

الالعبة التي تستمػ ذكاء انفعالي عالي يسكشيا اداء السيارات بذكل افزل.

الى االمام.
الداحق.

 0-5التهصيات:
.1

ضخورة استفادة مجربي أنجية الفخق الشدؾية العخاقية بالكخة الظائخة مؽ نتائج البحث مؽ أجل

.2

زيادة عجد الؾحجات التجريبية اسبؾعيا عمى السيارات االساسية برؾرة عامة والرعبة مشيا

تثبيت الجانب االيجابي وتخك الجانب الدمبي مشيا.

برؾرة خاصة لتشسية الحكاء االنفعالي لجى الالعبات.
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.3

االىتسام باالعجاد الشفدي لمفخيق وإدراجو ضسؽ السشياج التجريبي وذلػ لسا لو مؽ التأثيخ

.4

االىتسام والتخكيد عمى بعض البخامج التجريبية والتعميسية التي يسكؽ مؽ خالليا تشسية الحكاء

االيجابي عمى عشاصخ التجريب االخخى .
االنفعالي لجى الالعبات.
السرادر العخبية واألجشبية :
.1

أبؾ قسخ ،عمي( :)0225أثخ بخنامج تجريبي مقتخح عمى تحدؽ األداء البجني والسياري عشج ناشي

.2

ألبشا ،ليث دمحم داؤد ( :)0228الكخة الظائخة فن األداء السهاري ،و ازرة التعميؼ العالي ،جامعة

الكخة الظائخة،أطخوحة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة ،كمية التخبية الخياضية ،الجامعة األردنية ،األردن.

السؾصل.
.3

التكخيتي ،وديع ياسيؽ والعبيجي ،حدؽ دمحم عبج ( :)4999التظبيقات األحرائية واستخجامات

.4

الجسيمي،سعج حساد ( :)0226الكخة الظائخة مبادئها وتظبيقاتها السيجانية ،ط ،4دار دجمة،

الحاسهب في بحهث التخبية الخياضية ،دار الكتب لمظباعة والشذخ ،جامعة السؾصل.
عسان ،األردن.

.5

حدانيؽ،دمحم صبحي وعبج السشعؼ،حسجي احسج ( :)4997األسذ العلسية للكخة الظائخة وطخق

.6

الجليسي ،ناىجه عبج زيج ( :)0242التعلم والتعلم الحخكي  -السهارة السغلقة ،األكاديسية

القياس والتقهيم ،ط ، 4مخكد الكتاب لمشذخ  ،القاىخة.
|الخياضية العخاقيةhttp//www.iraqacad.org
.7
.8

.

الخيساوي ،دمحم عؾدة :)0221(،علم الشفذ العام،ط،4دار السيدخة لمشذخ والتؾزيع –عسان.

صالح ،ميجي عباس وحدؽ،ومحدؽ دمحم( :)0240الدلهك التشافدي وعالقته باألداء السهاري

واالنجاز لالعبي الكاراتيه الشاشئين ،مجمة عمؾم التخبية الخياضية  ،العجد االول ،السجمج
الخامذ ،بابل.
.9

الرفار  ،زياد يؾنذ ( :)4996دراسة مقارنة بين التغحية الخاجعة الفهرية والستأخخة في تعلم

بعض السهارات األساسية بالكخة الظائخة  ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة  ،كمية التخبية الخياضية

 ،جامعة السؾصل.

 .11طو ،عمي مرظفى (:)4999الكخة الظائخة،تاريخ ،تجريب قانهن ،دار الفكخ العخبي ،ط ،4
القاىخة.
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)1(ملحق

مقياس الحكاء االنفعالي

857

م د ربيع حازم سلسان

م م سعج بهشان جخجيذ

ت

ترلح

الفقخات

4

عشجما اشعخ باالندعاج  ،ال اعخف مؽ أزعجشي أو ما ىؾ

0

ىشالػ أشياء كثيخة خاطئة عشجي في اداء السيارات ولحا ال

الذيء الحي أزعجشي

استظيع ان أحب نفدي
2

أحاول الديظخة عمى مممي مؽ السؾاقف التي تشتابشي

1

بعض الالعبيؽ يجعمؾني اشعخ إنشي العب سيء ميسا فعمت

5

عشجما اخظأ في السباراة اقؾل عؽ نفدي عبارات تحظؼ مؽ

6

اشعخ بالحخج واالرتباك عشجما يتؾقع مشي ان اعيخ عؾاطفي

7

تأتيشي حاالت مداجية اشعخ فييا إنشي قؾي وقادر وكفء

8

ال استظيع التؾقف عؽ التفكيخ في مذكالتي التي تؾاجيشي

9

مؽ األفزل أن أبقى بارد وحيادي الى ان اعخف شخرية

نفدي مثل فاشل وال استظيع ان انجح

في السباراة وبعج السباراة
اآلخخيؽ بذكل جيج

42

لجي صعؾبة في قؾل أشياء مثل اإلعجاب حتى عشجما اشعخ

44

اشعخ بالزجخ (السمل  ،الدأم)

40

اقمق عمى أمؾر تخص السباراة ال يفكخ فييا اآلخخون عادة

بحلػ بذكل حكيقي

857

الترلح

ترلح بعج التعجيل

الحكاء االنفعالي وعالقته بسدتهى اداء بعض السهارات االساسية …

42

احتاج الى الجفع مؽ شخرية ما كي أتابع مديخي

41

حياتي الجراسية مميئة بالظخق السغمقة

45

لدت ر ٍ
اض عؽ أدائي أال إذا امتجحشي شخص ما

46

انغؼ تفكيخي في متظمبات السباراة قبل السشافدة

47

اعسج الى تقييؼ ما أنتجو تفكيخي

48

يقؾل لي اآلخخيؽ إنشي أبالغ في ردودي عمى مذكالت صغيخة

49

لدت سعيجاً ألسباب ال أفيسيا

02

أتخيل في عقمي صؾر لسؾاقف السباراة

السلحق ()0
أسساء السحكسين والخبخاء الحين تست االستعانة بهم
ت

اسم السحكم

االختراص

صجق

االختبارات

مقياس

السهارية

 -4ا.د ثيالم يؾنذ عالوي

قياس وتقؾيؼ

/

 -0أ.د ناعؼ شاكخ الؾتار

عمؼ الشفذ /طائخة

/

 -2أ.م.د خالج عبج السجيج

تعمؼ حخكي/طائخة

 -1أ.م.د وليج ذنؾن يؾنذ

عمؼ الشفذ/طائخة

 -5أ.م.د احسج حازم الظائي قياس وتقؾيؼ

/
/

853

مكان العسل

جامعة السؾصل
/

جامعة السؾصل

/

جامعة السؾصل

/

جامعة السؾصل
جامعة السؾصل

م د ربيع حازم سلسان

م م سعج بهشان جخجيذ

 -6أ.م.د محسؾد مظخ
البجراني

عمؼ التفذ /يــج

-7
 -8م.د عجنان ىادي مؾسى

تعمؼ حخكي/طائخة

854

جامعة السؾصل

/
/

/

جامعة صالح الجيؽ

/

/

جامعة الحسجانية

