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  لدى العبي منتخبات جامعات بین مراكز اللعب دراسة مقارنة في الذكاء االنفعالي 
  المنطقة الشمالیة بكرة السلة

 
  ١ م صباح جاسم محمد الحیالي.م

  
 )٢٠٠٩ آب ١٧القبول   ..............٢٠٠٩ تموز ٢٨االستالم (

  
  الملخص

 
العبــي منتخبــات لــدى بــین مراكــز اللعــب ء االنفعــالي  البحــث الحــالي  فــي التعــرف علــى الفــروق فــي الــذكا مــشكلةتحــددت

 : كما یأتي البحثوكانت أهداف .جامعات المنطقة الشمالیة بكرة السلة

 .العبي منتخبات جامعات المنطقة الشمالیة بكرة السلةلدى  قیاس الذكاء االنفعالي -

تخبـات جامعـات المنطقـة الـشمالیة بكـرة الـسلة بحـسب العبـي من اللعـب لـدىبـین مراكـز التعرف على الفروق في الذكاء االنفعالي  -
 ). والعب االرتكاز، والعب الجناح،األلعابصانع (مراكز اللعب 

الفــائز (العبــي منتخبــات جامعــات المنطقــة الــشمالیة بكــرة الــسلة بــین المركــزین  التعــرف علــى الفــروق فــي الــذكاء االنفعــالي لــدى  -
  ).خیر والحاصل على المركز األ،بالمركز األول

   : فقد كانتا  البحثیتافرضأما 
العبــي منتخبــات جامعــات المنطقــة الــشمالیة بكــرة الــسلة بحــسب  لــدى  االنفعــالي فــي الــذكاءإحــصائیةتوجــد فــروق ذات داللــة  ال -

  ). والعب االرتكاز، والعب الجناح،صانع األلعاب(مراكز اللعب 
العبــي منتخبــات جامعــات المنطقــة الــشمالیة بكــرة الــسلة بــین لــدى عــالي  االنف  فــي  الــذكاءإحــصائیةتوجــد فــروق ذات داللــة  ال -

  .المركزین  األول واألخیر
 قوامهـا عمدیـه  وطبـق المقیـاس علـى عینـة تـم اختیارهـا بطریقـة، وطبیعة البحـثلمالئمته المنهج الوصفي  الباحثستخدموا   
 ، وصـالح الـدین، وتكریـت، واالنبـار،الموصـل(كًال من جامعـة العب من منتخبات جامعات المنطقة الشمالیة بكرة السلة وهم ) ٦٠(

 للفتـرة مـن )أكـد( فـي القاعـة الریاضـیة المغلقـة لنـادي )٢٠٠٩-٢٠٠٨ (العب من كل جامعة للعام الدراسـي) ١٢(وبواقع )  وجیهان
   .١٥/٣/٢٠٠٩ ولغایة ١١/٣/٢٠٠٩

 دنكــن متعــدد ، اختبــار تحلیــل التبــاین باتجــاه واحــد، المعیــارياالنحــراف ،الوســط الحــسابي(: وتــم اســتخدام الوســائل اإلحــصائیة وهــي 
  .)مستقلتین  االختبار التائي لعینتین، لعینة واحدةاالختبار التائي ،المدى

  :وتوصل الباحث إلى عدد من االستنتاجات أهمها 
  .تتمتع منتخبات جامعات المنطقة الشمالیة بكرة السلة بمستوى عاٍل من الذكاء االنفعالي -
  :منها  التوصیات  عدد منفي ضوء استنتاجات البحث توصل الباحث إلىو 

 .تدعیم الذكاء االنفعالي وتنمیته من خالل برامج تدریبیة لالعبي الجناح واالرتكاز لمنتخبات جامعات المنطقة الشمالیة بكرة السلة

                                                           

 . العراق/جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة /لعاب الفرقیةفرع األ  ١

––– 
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Comparison study in Intense cleverness for Varsity Players of North Area Universities 
in Basketball. 

Asst. Lecturer : Sabah. J. Mohammed 

ABSTRACT  
The paper aims are as follows :  
- Measuring the intense cleverness for Varsity players of north area Universities in basketball. 
- Knowing the differences in intense cleverness for electros players of north area Universities in 

basketball as play centre (play maker, ward player, pivot player).  
- Knowing the differences in intense cleverness for Varsity players of north area Universities in 

basketball between two centres (the winner in the first mattress, who obtain the last mattress)  
The paper hypothesis are as follows :  
- There are not  difference that home statistical indication in intense cleverness for Varsity 

players for north area Universities in basketball as play centre (play maker, ward player, pivot 
player).  

- There aren’t differences that have statistical indication in intense cleverness for Varsity players 
of north area Universities in basketball between the last and first mattress.  

The researcher used descriptive method which fits the nature of the paper, and applied the scale on 
the sample (which) chosen in intentional way its foundation (60) players from north area 
Universities electors in basketball and they are all from University of (Mosul, Ambar, Tekrit, 
klSalah-Al-Deen, and Jihan) in fact (12) players from each University since (2008-2009) in gym of 
Akd club from 11/3/2009 to 15/3/2009.  
The following statistical means are used : (mathematical, mathematical medium, standard deviation, 
anova one way direction, Denkin range multiple T-test for one sample, T-test for two independent 
samples).  
The researcher reaches number of important conclusions the most important ones are :  
- The north area Universities varsity delights with high level of intense cleverness. 
In the sight of these conclusions the researcher reaches to the number of recommendations are of 
them is supporting intense cleverness and growing it through training programs for ward, and pivot 
players for north area Universities electors in basketball.  

 
  : التعریف بالبحث- ١
  :  البحثوأهمیةالمقدمة ١-١

 كان وما زال مركز اهتمام اإلنسانيالمحوري للقدرة العقلیة وسمات الشخصیة كمحددان للسلوك  الدور إن  
 كبنیة نفسیة یمكن من خاللها تفسیر العدید من الذكاء االنفعالي وحدیثًا بدأ االهتمام بمفهوم  ،الدراسات والبحوث النفسیة

 وتسمیته بهذا االسم تعد  فالذكاء االنفعالي،األخیرة،ویلقى هذا المفهوم اهتمامًا متنامیًا في الفترة اإلنسانينب السلوك جوا
و () Howard gardenerهاورد جاردینیر(من قبل علماء النفس األمریكیین أمثال  بدأ التفكیر بهذا الموضوع إذ ةحدیث

یر انه انتشر على ید غفي التسعینات من القرن العشرین ) John Mayerر وجون مای() Peter Saloveyبیتر سالوفي 
وعرف هذا المفهوم بعدة مصطلحات منها الذكاء الوجداني والذكاء االنفعالي ) Danial Golemanدانیال جولمان (

 زیادة  إن)Aostin Etal , 2005(ویذكر .)٢٠٠٦،١٩،العبیدي(ر والذكاء الشخصيوالذكاء العاطفي وذكاء المشاع
 في المهارات االنفعالیة القابلة للقیاس والتي تعد من األفراداالهتمام بمفهوم الذكاء االنفعالي قد یرجع إلى اختالف 

جدیدة تمامًا في مجال الفروق الفردیة لم یتم تغطیتها بعد من  بفتح منطقة أداتا في حد ذاتها فهي تعد المهمة األفكار
 النتائج المتوقعة من الناحیة النظریة عن ارتباط الذكاء االنفعالي أهمیة وٕالى ،ء الشخصيالمقاییس المعهودة للذكاخالل 

مثل   بینما مهارات داخل الشخص كجزء من الذكاء االنفعالي،یتوقع أن ترتبط بالمواطنة الصالحة والعالقات الشخصیة
 -  ٤٥ ،٢٠٠٦ ،عیسى ورشوان( والضغوطتنظیم المزاج یتوقع أن ترتبط بارتفاع مستوى الرضا وانخفاض مستوى القلق
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 والجماعات في  المجتمع ویمكن الفرد من ان یضع  اإلفراد في انه یعتني بطبیعة أهمیتهالذكاء االنفعالي تبرز ف.)١٣٠
 الذین یتعامل معهم من ناحیة أخرى وفي وقتنا اآلخرینفي العالقة بین انفعاالته وتفكیره من ناحیة وبین تفكیره وانفعاالت 

الوجداني لهذا فان اختالف مهارات الذكاء االنفعالي للفرد تساعد على  ذا فان العالقات االجتماعیة تعاني من الفتوره
  .تكوین العالقات االجتماعیة وتوطیدها 

التي تشكل و   نموذجًا معبرًا للجماعة الریاضیة لعبة كرة السلة األلعاب والفعالیات الریاضیة المختلفة ومنهاوتعد  
من الناحیة االجتماعیة والنفسیة والتي تؤثر بدورها على سلوكیات  العبیها مجموعة من التأثیرات المتبادلة بین فیها

 أنفاما ذكر ومن خالل .كرة السلةالعبي دى ومن بین هذه التأثیرات الذكاء االنفعالي ل ،الالعبین داخل وخارج الملعب
العبي كرة السلة لمنتخبات جامعات ق في الذكاء االنفعالي لدى في التعرف على الفرو  الحالي تبرز أهمیة البحث 

ومنها لعبة  في بناء وتطویر الحركة الریاضیة المنطقة الشمالیة ودوره في تطویر وتعمیق العالقات االجتماعیة والمساهمة
  .كرة السلة في بلدنا العزیز

  : مشكلة البحث ٢ - ١
یدة في حیاة الفرد وتفاقم التحدیات والضغوطات وآثارها على تبرز مشكلة البحث من خالل ظهور مشكالت عد  

 الذكاء نخفاض مستوىا إلى العلمیة والمهنیة االجتماعیة وقد یرجع السبب في ظهور هذه المشكالت األفرادحیاة 
 فقد وجد إن السلة في لعبة كرة كونه العبًا سابقًا ومدربًا حالیاً خبرة العلمیة والمیدانیة للباحث من خالل الو ، االنفعالي

ن في األلعاب والفعالیات العبیال التأثیر بسلوكیات  فياألهمیة على درجة كبیرة من  یعدموضوع الذكاء االنفعالي
 اطالع الباحث على وبعد، خارجهذه السلوكیات في داخل الملعب و  من حیث اختالف ه كرة السلةالریاضیة ومنها لعبة

 وجد الذ ، موضوع الذكاء االنفعالي ریاضیاً وجد ندرة الدراسات العلمیة التي تناولت ،قةالعدید من الدراسات العلمیة الساب
، على أداء الالعبین بكرة السلة  الدراسة الحالیة من خالل التعرف على تأثیرات الذكاء االنفعاليإجراءالباحث ضالته في 

  :التساؤل األتي في البحث  مشكلةیمكن تحدید ومن خالل ما تقدم ذكره
   ؟العبي منتخبات جامعات المنطقة الشمالیة بكرة السلة الفروق في الذكاء االنفعالي لدى هيما 

  :البحثأهداف  ٣-١
 .العبي منتخبات جامعات المنطقة الشمالیة بكرة السلةلدى  قیاس الذكاء االنفعالي ١-٣-١
ت المنطقــة الــشمالیة بكــرة الــسلة بحــسب العبــي منتخبــات جامعــالــدى التعــرف علــى الفــروق فــي الــذكاء االنفعــالي  ٢-٣-١

 ). والعب االرتكاز، والعب الجناح،األلعابصانع (مراكز اللعب 
العبـــي منتخبــات جامعـــات المنطقــة الــشمالیة بكـــرة الــسلة بـــین التعــرف علــى الفـــروق فــي الـــذكاء االنفعــالي لــدى  ٣-٣-١

  ). والحاصل على المركز األخیر،الفائز بالمركز األول(المركزین  
   :  البحثافرض ٤-١
العبي منتخبات جامعات المنطقة الشمالیة بكرة لدى   االنفعالي الذكاءفي إحصائیةفروق ذات داللة توجد  ال١-٤- ١

  ). والعب االرتكاز، والعب الجناح،صانع األلعاب(السلة بحسب مراكز اللعب 
بكرة ي منتخبات جامعات المنطقة الشمالیة العبلدى   االنفعالي  في  الذكاءإحصائیةتوجد فروق ذات داللة  ال٢-٤-١

  . األول واألخیرالسلة بین المركزین
  : مجاالت البحث ٥-١
الموصل واالنبار ( منتخبات جامعات المنطقة الشمالیة بكرة السلة وهم كًال من جامعة العبو : البشري المجال١-٥-١

   ). األهلیةوصالح الدین وجیهانوتكریت 
   .١٥/٣/٢٠٠٩ ولغایة ١١/٣/٢٠٠٩ من ابتدآ : ألزمانيالمجال  ٢-٥-١
  . القاعة الریاضیة المغلقة لنادي أكد : المجال المكاني٣-٥-١
  :تحدید المصطلحات٦-١
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دارة مـشاعره الذاتیـة إدراكقدرة الفرد علـى "  بأنه )٢٠٠٥ ( الناشئ عرفه:الذكاء االنفعالي١-٦-١  انفعاالتـه بـشكل جیـد وٕا
راك اآلخـرینتعاطفـه مــع وتحفیـز ذاتـه لزیـادة دافعیتـه و  د دارة اآلخـرین مـشاعر وٕا  )١٣ ،٢٠٠٥ ، الناشــئ( " عالقـتهم معـه وٕا

"  اآلخـرینه علـى التعـاطف مـع ــــ انفعاالتـه وعواطفـه وقدرت فـي على الـتحكماإلنسانقدرة " بأنه ) ٢٠٠٤ (المخزوميوعرفه 
  .)١، ٢٠٠٤، المخزومي (
  
 :  النظري والدراسات السابقةاإلطار -٢
   :  النظرياراإلط١-٢
  :الذكاء االنفعالي ١- ١-٢

 النظریات التي أضفت صفة العاطفة على الذكاء لیست حدیثة فعلى مر أن إذالذكاء االنفعالي له جذور قدیمة 
ولعل وصیة سقراط   )٢٨  ،٢٠٠٤،خوالدة (  متكاملینبوصفهاالسنین قام المنظرون بدراسة العالقة بین الذكاء والعاطفة 

أبو (  بمشاعره وقت حدوثهااإلنسان وعي تتحدث عنه حجر الزاویة للذكاء االنفعالي والذي هو) نفسكأعرف ( : تقول
 : من تكلم عنه هووأولاعي االجتمذوره الممتده في مفهوم الذكاء لذكاء االنفعالي ج لإنكما  ) ٢٥  ،٢٠٠٥،السعد 

 ،٢٠٠٤،خلیل ( اإلنسانیةامل معهم ضمن العالقات  والتعاألفراد القدرة على فهم بأنه: وعرفه )١٩٢٠روبرت ثورندایك (
١( .  
  :الي  الذكاء االنفعأنواع ٢- ١-٢
 . المجردة كالمعاني والمفاهیم والرموز األشیاءوالذي یتمثل في القدرة على التعامل مع :در الذكاء المج - ١
دارة المادیة األشیاءویتمثل في القدرة على التعامل مع :نیكيالذكاء المیكا -٢  المهارات والمهمات الحركیة وٕا
   وتشكیل العالقات االجتماعیةاآلخرینویتمثل في القدرة على التواصل مع  :الذكاء االجتماعي  -٣

  . )٢٥٨ ،٢٠٠٢ ،ألزغلول (                                                                                  
  :  نظریات الذكاء االنفعالي٣- ١-٢
  )LPeter salovy & John mayer ,1990و جون مایریتر سالوفي  نظریة ب١-٣- ١-٢

 للذكاء أنموذج كل من بیتر سالوفي و جون مایر أول من قدما نظریة ومفهوم الذكاء االنفعالي من خالل تقدیم یعد :أوال 
عدا الذكاء االنفعالي  وقد ) ٣٣-٢٩ ،٢٠٠٤،خوالدة (١٩٩٠  عام)الشخصیة،المعرفة،الخیال(راه في كتابهمااالنفعالي نش

فرد قادرا على التفكیر  وان یكون الاألشیاء الشبه واالختالف بین وأوجه قدرة معرفیة راقیة تستلزم قدرات مثل العالقات بأنه
اعتبر الذكاء و  ورؤیة العالقات بین بعضها البعض ومع الكلیات األجزاء ولدیه قدرة على تحلیل األمورمحتوى بالصحیح 

 مرة على نظریة ألولالي علقد استند سالوفي في تصوره للذكاء االنفو .)٢٠٠٥،١،الناشئ(عالي الصورة الثانیة للذكاءاالنف
 خمسة مجاالت إلىفعالي  سالوفي الذكاء الشخصي في تحدیده للذكاء االنللذكاء الشخصي حیث صنف) جارندر(

  : هيأساسیة
  : مجال معرفة وفهم العواطف -١

وان القدرة على  في الذكاء االنفعالي األساسيالتعرف على شعور ما وقت حدوثه هو الحجر فالوعي بالنفس و 
على  عدم القدرة أن عامال حاسما في النظرة السیكولوجیة الثابتة وفهم النفس كما ألخرىرصد المشاعر من لحظة 

 من یعیشون أفضل نعدهم هم من بأنفسهم الذین یثقون فاألشخاصمالحظة مشاعرنا الحقیقیة تجعلنا نقع تحت رحمتها 
  . یمتلكون الثقة في كل ما یتخذونه من قرارات مثل اختیار زوجاتهم او الوظیفة التي یشغلونها ألنهمحیاتهم 

 :  االنفعاالت والعواطفإدارة -٢
س  التعامل مع المشاعر لتكون مشاعر مالئمة هي قدرة تنبني على الوعي بالذات وهي القدرة على تهدئة النفإن

 هذه المقدرة یظل كل منهم في حالة عراك مستمر مع الشعور إلىمن یفتقرون ة و االستشار والتخلص من القلق وسرعة 
  .هضون من كبوات الحیاة وتقلباتهامن یتمتعون بها فهم من ین الكآبهب

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  .......دراسة مقارنة يف الذكاء االنفعايل بني مراكز اللعب لدى العبي
 

 ١٠٨

اهها وعلى  توجیه العواطف في خدمة هدف ما وهو أمر مهم یعمل على تحفیز النفس وانتبأي فن: النفستحفیز -٣
 مهم أساسووقف الدوافع المكبوتة التي التقاوم ) اإلشباع (تأجیل وذلك الن التحكم في االنفعاالت بمعنى واإلبداعالتفوق 

 األشخاص إن كما أداء أعلى إلىلكل انجاز وكذلك القدرة على االنغماس في تدفق العواطف حین یستلزم ذلك التواصل 
 إلیهمن بالفاعلیة في كل ما یعهد  یتمتعو أنهم كما األداءة یكون على أعلى مستوى من بهذه المهارة العاطفیالمتمتعین 

  . )٦٥ ،٢٠٠٠،جولمان (
 :  او التقمص االنفعالياآلخرینمجال التعرف على عواطف  -٤

 اآلخرینمن خالل الشعور بانفعاالت  ) ٦٨ ،٢٠٠٠،جولمان (  تتأسس على الوعي باالنفعاالتأخرىهو مقدرة 
 وفهم إدراكنفسه موضع الغیر وتتكون لدیه المقدرة على ومن خالل هذه القدرة یضع الفرد  ) ٢٨٣ ،٢٠٠٤،اوي الریم(

وما یمرون به من تجارب وفهم شعورهم  ) ٣٥١ ،٢٠٠٤،ولي ومحمد جاسم( ودوافعهم ووجهات نظرهم اآلخرینمشاعر 
 , Archibald( األشخاصمة عالقات ناجحة بین  ویسع بإقااآلخرین باألشخاص االرتباط إلىهو المفتاح الذي یؤدي 

2005 , 1(  
 : اإلنسانیةمجال توجیه العالقات  -٥

 هي القدرات التي تكمن وراء أو اآلخرین في تطویع عواطف ةقات بین البشر هو في معظمه مهار  فن العالأي
 في هذه المهارة یجیدون التأثیر تفوقینالم أن والشك في اآلخرین مع تالتمتع بالشعبیة والقیادة والفاعلیة في عقد الصال

دراتهم في هذه المجاالت  یختلف الناس في قأنومن الطبیعي .بمرونة في كل شيء یعتمد على التفاعل مع الناس 
 انفعاالته وتقییمها والتعبیر إدراكفي كون الفرد قادر على ن ة فان طبیعة الذكاء االنفعالي تكمووفقا لهذه النظری ،المختلفة

 القدرة أیضاا بدقة والقدرة على الوصول الى المشاعر وتولیدها حیث تسهل االنفعاالت االیجابیة عملیة التفكیر وهو عنه
 ،٢٠٠٠،جولمان( لتعزیز النمو االنفعالي العقليعلى فهم االنفعاالت والمعرفة االنفعالیة والقدرة على تنظیم االنفعاالت

لمقیاس الذكاء االنفعالي المتعدد العوامل عوامل الذكاء االنفعالي  ) Mayer, Salovy،و سالوفي  مایر(هم حدد  )٦٩
)MEIS (عوامل هيبأربعة :   
 . االنفعاالت إدراك -١
 .التسهیل االنفعالي  -٢
 .فهم االنفعاالت  -٣
 .تنظیم االنفعاالت  -٤

 
  :الدراسات السابقة  ٢- ٢
  :)٢٠٠٣(دراسة العكایشي١- ٢-٢

  " بالذكاء االنفعالي وقلق المستقبل لدى طلبة الجامعةالتوافق في البیئة الجامعیة وعالقاته "
التعرف على درجات التوافق في البیئة الجامعیة ودرجات الذكاء االنفعالي ودرجات قلق :إلى  الدراسةتهدف

على والتعرف  ،یئة الجامعیة والذكاء االنفعاليالمستقبل لدى طلبة الجامعة وكذلك التعرف على العالقة بین التوافق في الب
 في التوافقالعالقة بین التوافق في البیئة الجامعیة وقلق المستقبل والكشف عن داللة الفروق في متغیرات البحث الثالثة 

 الدراسة على طلبة جامعة بغداد أجریتوقد ،قلق المستقبل بحسب الجنس والتخصص ،الذكاء االنفعالي ،البیئة الجامعیة 
 ببناء مقیاسین هما مقیاس التوافق مع البیئة الجامعیة ومقیاس الذكاء االنفعالي  البحث قامت الباحثةألهدافوتحقیقا 

وتوصلت .طالب وطالبة ) ٤٠٠(المقاییس الثالثة على عینة من ثم تطبیق تبنیها لمقیاس ثالث لقلق المستقبل فضال عن 
  : اآلتیةالباحثة للنتائج 

 یعانون من قلق أنهم إال ،جامعیة ومستوى الذكاء االنفعالي التمتع عینة البحث بمستوى جید من التوافق مع البیئةت -
  .المستقبل 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  .......دراسة مقارنة يف الذكاء االنفعايل بني مراكز اللعب لدى العبي
 

 ١٠٩

 دالة بین التوافق ارتباطیه دالة بین التوافق في البیئة الجامعیة والذكاء االنفعالي كما توجد عالقة ارتباطیهتوجد عالقة  -
الذكاء االنفعالي وقلق ن  دالة بیارتباطیه المستقبل بید انه التوجد عالقة وقلقفي البیئة الجامعیة 

   . )٢٠٠٣,١،العكایشي(المستقبل
  :لذكاء االنفعالي التي تناولت ااألجنبیة الدراسات ٢- ٢-٢
 :)Peter salovy , 2003(دراسة بیتر سالوفي -١

   "عالقة الذكاء االنفعالي بالتفاعالت االجتماعیة" 
 ولتحقیق األمریكیةي لدى طلبة بعض الكلیات استهدفت الدراسة قیاس الذكاء االنفعالي والتفاعل االجتماع   

 ) ٢٠٠٢ للذكاء االنفعالي Salovy-Carus-Mayer اختبار) (MSCEIT( الدراسة استخدم الباحث اختبار أهداف
 وكانت نتائج الدراسة وجود ترابط دال إحصائیا األمریكیة الكلیات إحدىطالبا في ) ١١٨(وطبق االختبار على عینة من 

حیث كانت الدرجات إیجابیة في تقبل الذات والسیطرة على العاطفة وفي نفعالي والتفاعالت االجتماعیة بین الذكاء اال
  .)B.Nezklek,2003,1 Salovy,Peter &John (تفاعالت االجتماعیة بین الطالبلا

  :  البحثإجراءات  -٣
  . وطبیعة البحث متهلمالءاستخدم المنهج الوصفي  : البحث منهج١-٣
 للعام  من منتخبات جامعات المنطقة الشمالیةا  العب )٧٠(اشتمل مجتمع البحث على  : لبحث وعینتهِ مجتمع ا٢-٣

 لكل جامعة فیما عدا جامعة العب) ١٢(بكرة السلة وبواقع العبًا ) ٦٠(وبلغت عینة البحث  )٢٠٠٩-٢٠٠٨ (الدراسي
 بعض المعلومات حول یبین) ١(رقم والجدول  مدیةعوتم اختیار العینة بالطریقة ال العباً ) ٢٢( كانت العینة إذالموصل 

  .مجتمع البحث وعینته
  فراد مجتمع البحث وعینتهأ یبین عدد )١(رقم الجدول 

  عدد العینة   الجامعات
  ٢٢  الموصل
  ١٢  االنبار

  ١٢  صالح الدین
  ١٢  تكریت
  ١٢  جیهان

  ٧٠  المجتمع الكلي للبحث
  
  :  البحثأداة ٣- ٣
   : االنفعالي مقیاس الذكاء ١- ٣-٣

وتـضمن ) ٢٠٠٦ ،ألعبیـدي(والمعد مـن قبـل ) ٢٠٠٥،الناشئ(وضع هذا المقیاس لقیاس الذكاء االنفعالي من قبل 
ویــصحح ) أبــدا ،نــادرا ، أحیانــا ،غالبــا ،دائمــا(فقــرة یقابــل كــل فقــرة مــن فقــرات المقیــاس خمــسة بــدائل هــي ) ٣٦(المقیــاس 
ى الترتیـب لجمیـع علـ )أبـدا ، نـادرا ، أحیانـا ، غالبـا ، دائمـا( لة لالسـتجاباتالمقاب) ١,٢,٣,٤,٥( الدرجات بإعطاءالمقیاس 

والتــي ) ٣٥,٣٠,٢٩,٢٨,٢٧,٢٢,٢٠,١٨,١٥,١٣,١٠,٩,٨,٦,٣,٢ أرقامهـاء الفقــرات الـسالبة والتـي فقـرات المقیـاس باسـتثنا
علیهـا المـستجیب عبـر وتم احتساب الدرجة الكلیة للمقیاس من خالل جمـع الـدرجات التـي حـصل تصحح بطریقة معكوسة 

  . درجة)١٨٠-٣٦(من بدائل المقیاس وتراوحت الدرجة الكلیة للمقیاس 
  : المواصفات العلمیة للمقیاس٤- ٣
  : صدق مقیاس الذكاء االنفعالي ١- ٤-٣
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وتــم ) ٣٩ ،١٩٨١ ،وآخــرانالزوبعــي (، " علــى قیــاس الظــاهرة التــي وضــعت لقیاســهااألداةقــدرة "  یقــصد بالــصدق  
ذوي  ∗ علـــى عـــدد مـــن الـــسادة الخبـــراء )١الملحـــق (  األولیـــة المقیـــاس خـــالل عـــرض فقراتـــه بـــصورته التحقـــق مـــن صـــدق

 مالحظــاتهم وآرائهــم فـي مــدى صــالحیة أبـداءاالختـصاصات فــي مجـال علــم الــنفس التربـوي وعلــم الــنفس الریاضـي لغــرض 
 حـین مـن الفقـرات فـي أيل حـذف  التعـدیالت الالزمـة مـن خـالوٕاجـراءفقرات المقیاس لقیاس الغرض الذي وضع مـن اجلـه 

 إذ% ١٠٠والتي حصلت علـى نـسبة اتفـاق ) ٢(رقم  توجیهات السادة الخبراء الملحق إلى صیاغة بعضها استنادا أعادةتم 
 ن الـصدق فـي مثـل هـذا النـوع مـ)%٧٥(االعتماد علـى موافقـة آراء المحكمـین  انه یمكن إلى) ١٩٨٣،ن ابلوم وآخر (یشیر 

  .)١٢٦,١٩٨٣ ،وآخرانبلوم (
   : االنفعالي  ثبات مقیاس الذكاء٢- ٤-٣

 على األداة بتطبیق قام الباحث) ٢٤٩,٢٠٠٠ملحم " (سه االداة اتساق المقیاس في الشيء الذي تقی" الثبات هو
 األداة تطبیق  الباحثأعاد أیام) ١٠ (مدةوبعد ، للبحث األساسیة من خارج العینة العباً ) ٢٠(عینة عشوائیة مكونة من 

 األسبوعین االختبار یجب ان ال تتجاوز إعادة الى ان الفترة الزمنیة في )Adams,1994( ویشیر لعینة نفسهااعلى 
 ودرجات التطبیق األولوبعدها ثم حساب معامل االرتباط بین درجات التطبیق ) Adams,1964,58(والثالثة اسابیع 

  .مادهرتباط دال إحصائیا ویمكن اعت وهو معامل ا)٠.٩١(الثاني وكان 
تم إجراء التجربة  وثبات المقیاسبعد التحقق من صدق  : طالعیة لمقیاس الذكاء االنفعاليالتجربة االست ٣- ٤-٣

قد و  )٢٠٠٩-٢٠٠٨ (للموسم الدراسي عشوائیا اختیارهاتم  على عینة) ٢/١١/٢٠٠٨(االستطالعیة للمقیاس بتاریخ 
 الفقرات إن وقد تبین من نتائج التجربة األساسیةم من العینة  والذین تم استبعادهمن مجتمع البحث العبین) ١٠ (بلغت

  .اضحة والتعلیمات المرفقة مفهومةو 
  الخاصة بصالحیة المقیاس قام الباحثاإلجراءات كافة استكمالبعد :الرئیسة لمقیاس الذكاء االنفعالي التجربة٤- ٤-٣

العبًا یمثلون منتخبات ) ٦٠( وعددها نة البحثعلى عی) ١٥/٣/٢٠٠٩(ولغایة ) ١١/٣/٢٠٠٩ (بتاریخ ع المقیاسبتوزی
  . ومن ثم استحصال االستمارات وتهیئة البیانات من اجل تحلیلها إحصائیا جامعات المنطقة الشمالیة بكرة السلة،

 ، دنكن متعدد المدى،اختبار تحلیل التباین باتجاه واحد ،االنحراف المعیاري ،الوسط الحسابي(:اإلحصائیةالوسائل  ٥-٣
  .)spss(نظام على وفق  اآللي تم استخدام الحاسوب )t-test(: لعینتین  االختبار التائي، لعینة واحدةالتائيالختبار ا
  
  
  
  
  : ـ عرض النتائج ومناقشتها ٤

                                                           

  :الخبراء هم•
  .جامعة الموصل\كلیة التربیة / علم النفس التربوي / د علي علیج الجمیلي .م.أ

  .جامعة الموصل/كلیة التربیة / علم النفس التربوي   /   دـــ حامأسامةد .م. أ
  .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة  /علم النفس الریاضي/د زهیر یحیى.م.أ
  .جامعة الموصل/ كلیة التربیة للبنات  /علم النفس الریاضي  /د نبراس  یونس.م
  .جامعة الموصل/لریاضیةكلیة التربیة ا/علم النفس الریاضي/الرزاق د مؤید عبد.م
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من اجل إعطاء صورة واضحة وشاملة للبحث تم عرض النتائج في ضوء البیانات التي تم الحصول : عرض النتائج١ ـ٤
  :بحث على وفق األهداف التي تم وضعها وهي على النحو األتي علیها من عینة ال

  :عات المنطقة الشمالیة بكرة السلة قیاس الذكاء االنفعالي لالعبي منتخبات جام١- ١-٤
 إحصائیایبین نتائج تحلیل البیانات ) ٢(والجدول رقم ألجل تحقیق هذا الهدف تم تصحیح إجابات أفراد العینة،  

.  
  

الجدولیة لالعبي ) ت(المحسوبة وقیمة ) ت(وقیم  األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمتوسط الفرضي )٢(رقم الجدول 
  جامعات المنطقة الشمالیة بكرة السلة

  اإلحصائیةالمعالم 
 الجامعات

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الفرضي

) ت(قیم 
 المحسوبة

) ت(قیمة 
 الجدولیة

درجة 
 الحریة

 ê ٥.٨٨ ١٢.٤١ ٨٦.٩١ جامعة الموصل
 ê ٤.٦٤ ١٧.٧٠ ٨٤.٢٥ جامعة االنبار

 ê ٣.٩٦ ١٥.٠٥ ٩٠.٧٥ جامعة صالح الدین
 ê ٦.٣٧ ٩.٦٠ ٩٠.٣٣ جامعة تكریت
 ١٠.٦٨ ٨٨.٠٨ جامعة جیهان

١٠٨ 

٦.٤٥ ê 

١١ ٣.١٠ 

     ê ٠.٠١ (≤ معنوي عند نسبة خطأ  .(  
  :ما یأتي نالحظ ) ٢ ( رقممن الجدول  
أن درجات أفراد العینة على مقیاس الذكاء االنفعالي لدى العبي منتخب جامعة الموصل بكرة السلة تراوحت ما بین -
ولمعرفة فاعلیة الذكاء االنفعالي ) ١٢,٤١(بلغ  بانحراف معیاري ،درجة) ٨٦,٩١(قدره بمتوسط حسابي ) ١١١ - ٦٦(

درجة باستخدام االختبار التائي ) ١٠٨( للمقیاس البالغ ∗ع المتوسط النظريلدیهم تم مقارنة المتوسط المتحقق للعینة م
) ٣.١٠(وهي أكبر من القیمة التائیة الجدولیة البالغة ) ٥.٨٨( المحسوبة تساوي )التائیة( وتبین أن القیمة ،لعینة واحدة

لمصلحة المتوسط المحسوب ویشیر ذلك إلى وجود فرق دال إحصائیا و ) ١١(ودرجة حریة ) ٠.٠١(عند مستوى داللة 
 عینة جامعة أفراد ولما كانت الدرجة العالیة على المقیاس تشیر إلى ذكاء انفعالي بدرجة عالیة یمكن القول بأن ،للعینة

  .الموصل یتمتعون بدرجة عالیة من الذكاء االنفعالي 
) ١٢٠ - ٦٤(لسلة تراوحت ما بین وٕان درجات منتخب جامعة االنبار على مقیاس الذكاء االنفعالي لدى العبي كرة ا-

ولمعرفة فاعلیة الذكاء االنفعالي لدیهم تم مقارنة ) ١٧.٧٠(قدره بانحراف معیاري ،درجة) ٨٤.٢٥( بلغبمتوسط حسابي 
 وتبین ،درجة باستخدام االختبار التائي لعینة واحدة) ١٠٨(المتوسط المتحقق للعینة مع المتوسط النظري للمقیاس البالغ 

عند مستوى داللة ) ٣.١٠(وهي أكبر من القیمة التائیة الجدولیة البالغة ) ٤.٦٤( المحسوبة تساوي )التائیة( أن القیمة
 ولما كانت ،ویشیر ذلك إلى وجود فرق دال إحصائیا ولمصلحة المتوسط المحسوب للعینة) ١١(ودرجة حریة ) ٠.٠١(

 انفعالي بدرجة عالیة یمكن القول بأن أفراد عینة جامعة االنبار یتمتعون الدرجة العالیة على المقیاس تشیر إلى ذكاء
  .بدرجة عالیة من الذكاء االنفعالي 

 - ٦٦( وٕان درجات منتخب جامعة صالح الدین على مقیاس الذكاء االنفعالي لدى العبي كرة السلة تراوحت ما بین -
ولمعرفة فاعلیة الذكاء االنفعالي لدیهم تم ) ١٥.٠٥(دره ق بانحراف معیاري ،درجة) ٩٠.٧٥(بلغبمتوسط حسابي ) ١١٤

 ،درجة باستخدام االختبار التائي لعینة واحدة) ١٠٨(مقارنة المتوسط المتحقق للعینة مع المتوسط النظري للمقیاس البالغ 

                                                           

  .عدد البدائل/ عدد فقرات المقیاس × مجموع البدائل = المتوسط النظري   ∗
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عند مستوى داللة ) ٣.١٠(وهي أكبر من القیمة التائیة الجدولیة البالغة ) ٣,٩٦(وتبین أن القیمة التائیة المحسوبة تساوي 
 ولما كانت ،ویشیر ذلك إلى وجود فرق دال إحصائیا ولمصلحة المتوسط المحسوب للعینة) ١١(ودرجة حریة ) ٠.٠١(

الدرجة العالیة على المقیاس تشیر إلى ذكاء انفعالي بدرجة عالیة یمكن القول بأن افراد عینة جامعة صالح الدین 
  .االنفعالي یتمتعون بدرجة عالیة من الذكاء 

) ١١٥ - ٧٨( إن درجات منتخب جامعة تكریت على مقیاس الذكاء االنفعالي لدى العبي كرة السلة تراوحت ما بین -
ولمعرفة فاعلیة الذكاء االنفعالي لدیهم تم مقارنة المتوسط ) ٩.٦٠( بانحراف معیاري ،درجة) ٩٠.٣٣(بمتوسط حسابي 

 وتبین أن القیمة ،درجة باستخدام االختبار التائي لعینة واحدة) ١٠٨(اس البالغ المتحقق للعینة مع المتوسط النظري للمقی
) ٠.٠١(عند مستوى داللة ) ٣.١٠(وهي أكبر من القیمة التائیة الجدولیة البالغة ) ٦.٩٧(التائیة المحسوبة تساوي 

 ولما كانت الدرجة ،عینةویشیر ذلك إلى وجود فرق دال إحصائیا ولمصلحة المتوسط المحسوب لل) ١١(ودرجة حریة 
العالیة على المقیاس تشیر إلى ذكاء انفعالي بدرجة عالیة یمكن القول بأن أفراد عینة جامعة تكریت یتمتعون بدرجة 

  .عالیة من الذكاء االنفعالي 
 -  ٦٥( إن درجات منتخب جامعة جیهان األهلیة على مقیاس الذكاء االنفعالي لدى العبي كرة السلة تراوحت ما بین -

ولمعرفة فاعلیة الذكاء االنفعالي لدیهم تم مقارنة ) ١٠.٦٨( بانحراف معیاري ،درجة) ٨٨.٠٨(بمتوسط حسابي ) ١٠٥
 وتبین ،درجة باستخدام االختبار التائي لعینة واحدة) ١٠٨(المتوسط المتحقق للعینة مع المتوسط النظري للمقیاس البالغ 

عند مستوى داللة ) ٣.١٠(وهي أكبر من القیمة التائیة الجدولیة البالغة ) ٦.٤٥(أن القیمة التائیة المحسوبة تساوي 
 وبذلك یمكن ،ویشیر ذلك إلى وجود فرق دال إحصائیا ولمصلحة المتوسط المحسوب للعینة) ١١(ودرجة حریة ) ٠.٠١(

  .القول بأن أفراد عینة جامعة جیهان األهلیة یتمتعون بدرجة عالیة من الذكاء االنفعالي 
التعرف على الفروق اإلحصائیة في الذكاء االنفعالي لالعبي منتخبات جامعات المنطقة الشمالیة بكرة السلة ٢-١-٤

 تحلیل التباین باتجاه واحد لمقیاس إجراءتم  ) والعبي االرتكاز، والعبي الجناح،صانعي األلعاب(بحسب مراكز اللعب 
صانعي األلعاب،العبي ( مراكز اللعببحسبالیة بكرة السلة الذكاء االنفعالي لدى منتخبات جامعات المنطقة الشم

  . تفاصیل ذلكیبین) ٣(رقم والجدول ) العبي االرتكازالجناح،
  

الجدولیة لالعبي منتخبات جامعات ) ف(المحسوبة وقیمة ) ف(األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة  )٣(رقم الجدول 
  ) والعبي االرتكاز، والعبي الجناح،صانعي األلعاب(ب مراكز اللعب المنطقة الشمالیة بكرة السلة بحس

   اإلحصائیةالمعالم 
 مراكز اللعب

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

) ف(قیمة 
 المحسوبة

) ف(قیمة 
 الجدولیة

 درجة الحریة

 ٩.٤١ ١٠٤.٥٨ صانعي األلعاب
 ٥.٩١ ٩١.٢٨ العبي الجناح

 ٩.٢٨ ٧٩.٦٢ الرتكازالعبي ا
٥٧، ٢( ٤.١٠ *٣٩.٢٢( 

  ).٠.٠١ ( ≤معنوي عند مستوى معنویة *      
المحسوبة لدى العبي منتخبات العبي ) ف( قیمة بینیت) ٤.١٠(الجدولیة والبالغة ) ف(بعد استخراج قیمة 

 مستوى اموأم) ٥٧ ،٢(الجدولیة عند درجة حریة ) ف(وهي أكبر من قیمة ) ٣٩.٢٢(المنطقة الشمالیة بكرة السلة تساوي 
 أي مركز من مراكز لمصلحة، ولمعرفة ذات داللة معنویة بین عینة البحثوهذا یدل على وجود فروق ) ٠.٠١(معنویة 

  . ذلكیبین) ٤(رقم  والجدول ،متعدد المدى) دنكن(اللعب الثالثة كانت الفروق معنویة تم اللجوء إلى اختبار 
  
  
  

   لدى العبي منتخبات العبي مقیاس الذكاء االنفعاليداللة الفروق بین متوسطات درجات )٤(الجدول 
   على وفق متغیر مراكز اللعب الثالثة باستخدام اختبـار دنكـنالمنطقة الشمالیة بكرة السلة
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 مراكز اللعب

 العبي االرتكاز
العبي 
 الجناح

صانعي 
 األلعاب

 ⇐الحسابي  الوسط

  
  

 مراكز اللعب
  س   ⇓

⇓ 

  
L.S.R 

⇓ 

١٠٤.٥٨ ٩١.٢٨ ٧٩.٦٢ 

 ∗١٣.٣٠ ∗ ٢٤.٩٦  ١.٧٧ ١٠٤.٥٨ صانعي األلعاب
  ∗ ١١.٦٦ ١.٩٢ ٩١.٢٨ العبي الجناح

 

           ê ٠.٠٥ (≤ معنوي عند نسبة خطأ  .(         
  :متعدد المدى دلت على ما یأتي ) دنكن( أن نتائج اختبار یبین) ٤(رقم من الجدول 

وهي أصغر من قیمة الفرق بین مركزي صانع األلعاب ) ١.٧٧(ة  المحسوب)L.S.R(بلغت قیمة أقل فرق معنوي ) ١(
 ولمصلحةوهذا یدل على وجود فروق ذات داللة معنویة بین مركزي صانع األلعاب والعب االرتكاز والعب االرتكاز 

  .                                                     مركز صانع األلعاب
وهي أصغر من قیمة الفرق بین مركزي صانع األلعاب ) ١.٧٧( المحسوبة )L.S.R(بلغت قیمة أقل فرق معنوي ) ٢(

 مركز ولمصلحةوهذا یدل على وجود فروق ذات داللة معنویة بین مركزي صانع األلعاب والعب الجناح والعب الجناح 
  .صانع األلعاب

لفرق بین مركزي العب الجناح وهي أصغر من قیمة ا) ١.٩٢( المحسوبة )L.S.R(بلغت قیمة أقل فرق معنوي ) ٣(
 ولمصلحةمركزي العب الجناح والعب االرتكاز وهذا یدل على وجود فروق ذات داللة معنویة بین والعب االرتكاز 

  .العب الجناحمركز 
 التعرف على الفروق اإلحصائیة في الذكاء االنفعالي لالعبي منتخبات جامعات المنطقة الشمالیة بكرة السلة ٣-١-٤

  . یوضح تفاصیل ذلك) ٥(وألجل تحقیق هذا الهدف الجدول )  والمركز األخیر،المركز األول(مركزین بحسب ال
الجدولیة لالعبي منتخبات جامعات  )ت(المحسوبة وقیمة ) ت(األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة )٥(رقم الجدول 

  رالمنطقة الشمالیة بكرة السلة بحسب المركزین األول األخی
  اإلحصائیةالمعالم 

 المراكز
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

) ت(قیم 
 المحسوبة

) ت(قیمة 
 الجدولیة

 درجة الحریة

  المركز األول
 )صالح الدین(

١٥.٠٥ ٩٠.٧٥ 

  المركز األخیر
 )األهلیةجیهان (

١٠.٦٨ ٨٨.٠٨ 
٢٢ ٢.٠٧ ٠.٥٠ 

) ٩٠.٧٥(كان ) صالح الدین( على المركز األول  الوسط الحسابي للفریق الحاصلأن یبین) ٥(من الجدول 
 معیاري بانحراف) ٨٨.٠٨ ( بلغ كان بوسط حسابياألخیروالفریق الحاصل على المركز ) ١٥.٠٥(بانحراف معیاري 

) ت(وهي اصغر من قیمة ) ٠.٥٠(المحسوبة والبالغة ) ت(ولمعرفة الفروق بینهما تم مقارنة قیمة ) ١٠.٦٨(قدره 
وهذا یدل على عدم وجود فروق ذات ) ٢٢( درجة حریة وأمام) ٠.٠٥(عند مستوى معنویة ) ٢.٠٧(ة الجدولیة البالغ

  .داللة معنویة بین المركزین األول واألخیر لمقیاس الذكاء االنفعالي لدى عینة البحث
السلة یتمتعون أن العبي منتخبات جامعات المنطقة الشمالیة بكرة ) ٢(رقم  من الجدول یتبین :  مناقشة النتائج٢-٤

بدرجة عالیة من الذكاء االنفعالي، ویمكن إرجاع السبب في ذلك إلى أن العبي منتخبات الجامعة قد وصلوا إلى درجة 
من النضج العقلي واالنفعالي وأصبحوا یتمتعون بدرجة عالیة من الوعي بذواتهم وانفعاالتهم وضبطها والتحكم بها وتقدیم 

م یمتلكون قدرة عالیة في إدراك انفعاالت اآلخرین والتعاطف معهم وكل هذا یساعدهم على  كما أنه،االستجابة المناسبة
  . ومع اآلخرین،التوافق السلیم مع ذواتهم
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 وجود فروق ذات داللة معنویة بین الالعبین حسب مراكز اللعب، وكان یتبین) ٤(و)٣(المرقمین من الجدولین 
 إرجاع، تالهم العبي الجناح، والعبي االرتكاز، ویمكن للباحث األلعاب الفرق المعنوي لصالح الالعبین بمركز صانع

، ویطلق المدربون بمجال لعبة قدرته على قیادة الفریق بشكل جید یمتاز باأللعابسبب ذلك إلى أن الالعب بمركز صانع 
قف اللعب المختلفة التي بسبب قدرته على التحكم في انفعاالته في موا بالمدرب الثاني األلعابكرة السلة على صانع 

 تحكمه في فضًال عن من المباراة، األخیرةتتطلب درجة عالیة من االنضباط داخل أرض الملعب وبخاصة في الثواني 
 أداءه الفردي فضًال عن جمیع خطط اللعب وبخاصة الهجومیة منها، تنفیذفي  باعتباره مفتاح لعب الفریق إیقاع المباراة

لمناطق القریبة من سلة المنافس وتنفیذ مواقف اللعب االیجابیة الصعبة والمعقدة والتي تتطلب الفعال في الدخول إلى ا
 لذا علیه أن یختار دائما حاالت اللعب المناسبة في ، قلیلة من الثانیةبأجزاء المهاري والتفكیر العقلي األداءقدر كبیر من 

 لیتمكن من خاللها العبو الفریق من تسجیل النقاط داخل سلة الوقت المناسب لتوصیل الكرة إلى العبي الجناح واالرتكاز
 یتمتع بقدٍر عاٍل من مستوى الذكاء تفوق مستویات الذكاء إن األلعابالفریق المنافس وهذا كله یتطلب من العب صانع 

    . من العبي الجناح واالرتكاز بنفس الفریقألقرانه
 األلعابة منطقیة من الناحیة العلمیة من حیث تفوق صانع كما یرى الباحث أن النتیجة التي ظهرت تعد نتیج

 یعد ألنه من سمات شخصیة تجعله بمقدمة العبي الفریق األلعابعلى العبي الجناح واالرتكاز وذلك بما یمتلكه صانع 
ق مع  الالعبین الذین یسهمون جمیعا في تحقیق الفوز في المباراة وهذا یتفزمالئهأكثر العب متعاون ومتفاعل مع 

على الذكاء كما أن الذكاء العالي الذي بال شك كان ذا تأثیر كبیر )  وجون مایر،بیتر سالوفي(نظریتي كًال من 
 العبي الجناح واالرتكاز وهذا ما  علىاأللعابب یعد هو األخر السبب الرئیس لتفوق صانع االنفعالي لصانع األلعا

یعتمد على فن العالقات بین البشر هو في معظمه مهارة في تطویع الذكاء الشخصي للفرد  "  یقولإذ) جولمان(یؤكده 
 وال شك اآلخرین أو هي القدرات التي تكمن وراء التمتع بالشعبیة والقیادة والفعالیة في عقد الصالت مع اآلخرینعواطف 

 ومن الطبیعي أن ، شيء یعتمد على التفاعل مع الناسأن المتفوقون في هذه المهارة یجیدون التأثیر بمرونة في كل
تفوق العبي الجناح على العبي االرتكاز بمستوى الذكاء وعلى الرغم من ،)٢٠٠٠جولمان، " (قدراتهمیختلف الناس في 

أن ب فإن العبي االرتكاز قد حصلوا على درجة جیدة في الذكاء االنفعالي وهذا ما یؤكد) ٤(رقم  في الجدول االنفعالي
 فضًال عن حاجتها إلى ،مراكزال اللعب في كل كل العب أن یجید بة شاملة یجب علىلسلة الحدیثة تعد لعلعبة كرة ا

 فاللعب الجماعي المبني على ، للفریق ككل المرسومةاألهدافصفة التعاون بین أعضاء العبي الفریق من أجل تحقیق 
   ).٩٠، ١٩٩٠محسن، (بهجة واالنشراح في نفوس الحاضرینالتعاون یدخل ال

   
 : ات والتوصیاتاالستنتاج -٥
  :من خالل ما توصل إلیه الباحث من نتائج البحث یمكن استنتاج ما یأتي  : االستنتاجات١-٥
  . تتمتع منتخبات جامعات المنطقة الشمالیة بكرة السلة بمستوى عاٍل من الذكاء االنفعالي١-١-٥
 والعبي ،صانعي األلعاب(اللعب بین متغیر مراكز في الذكاء االنفعالي  إحصائیة وجود فروق ذات داللة ٢-١-٥

   .األلعابولمصلحة صانعي ) الجناح، والعبي االرتكاز
) صالح الدین( في الذكاء االنفعالي بین الفریق الحاصل على المركز األول إحصائیة ال توجد فروق ذات داللة ٣-١-٥

  ).األهلیةجیهان  (األخیروالفریق الحاصل على المركز 
  :ستنتاجات البحث توصل الباحث إلى التوصیات اآلتیةفي ضوء ا :  التوصیات٢-٥
 تدعیم الذكاء االنفعالي وتنمیته من خالل برامج تدریبیة لالعبي الجناح واالرتكاز لمنتخبات جامعات المنطقة ١-٢-٥

  .الشمالیة بكرة السلة
لعمر الزمني لالعب من خالل  التأكید على تنمیة الذكاء االنفعالي من خالل متغیرات أخرى كالعمر التدریبي وا٢-٢-٥

  .  الذكاء االنفعالي في حیاتنا االجتماعیة والمهنیة والریاضیةأهمیة لتوضیح وٕارشادیة دورات تدریبیة إقامة
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 ١١٥

 واالتحادات الریاضیة المختلفة والعمل على بث األندیة وأنشطة تشجیع الالعبین على االنتساب إلى مجاالت ٣-٢-٥
  . خالل بث مفاهیم الزمالة والنشاط االجتماعي والتعاون لتقویة العالقات بینهممفاهیم الذكاء االنفعالي من

  
  : المصادر العربیة واألجنبیة 

 mostafabad@gawb.com الذكاء الوجداني موعد مع القمة) : ٢٠٠٥(مصطفى،أبو سعد    •
، رجمة محمد أمین المفتي وآخرون ت، تقییم تعلیم الطالب التجمیعي والتكویني ) :  ١٩٨٣(بنیامین وآخرون ،بلوم   •

  . للنشر دار ماكجر وهیل
الذكاء العاطفي سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون ) : ١٩٩٥ (دانیال، جولمان   •

  .ویتالك، واآلداب 
 http://www.eqla.com) :إنترنت(موقع االقالع ،دوره في الذكاء العاطفي : )٢٠٠٤(سعادة،خلیل   •
 ، عمان، دار الشروق للنشر والتوزیع،١ ط،في الذكاء العاطفي والذكاء االنفعالي) : ٢٠٠٤(خوالدة، عماد عبد الرحیم  •

 .األردن
  .عمان –دار المیسرة للنشر والتوزیع  ،١ط،علم النفس العام ) : ٢٠٠٤(،محمد عودة ،الریماوي   •
 . األردن –دار الكتاب الجامعي ، ٢ط، ئ علم النفس التربويمباد : )٢٠٠٢( عماد عبد الرحیم ، الزغلول  •
 رسالة ،الذكاء االنفعالي وعالقته بالمسایرة االجتماعیة لدى طلبة الجامعة) : ٢٠٠٢(، سرى غانم محمود سلو،العبیدي •

  كلیة التربیة الریاضیة ،ماجستیر
یة وعالقته بالذكاء االنفعالي وقلق المستقبل لدى التوافق في البیئة الجامع): ٢٠٠٣(بشرى أحمد جاسم، ، العكایشي •

  . بغداد، العراق،ة المستنصریةالجامع،) غیر منشورة(أطروحة دكتوراه ،طلبة الجامعة 
الذكاء الوجداني  وتأثیره على التوافق والرضا عن ) : ٢٠٠٢( ربیع عبده أحمد ، جابر محمد عبد اهللا ورشوان،عیسى •

 .ي لدى االطفالالحیاة واالنجاز االكادیم
 . العراق، بغداد، مطابع التعلیم العالي،االعداد النفسي بكرة القدم):١٩٩٠(محسن، ثامر •
 p.com.altwabad.www://http.2-91 :مجلة الحصن النفسي،الذكاء االنفعالي:)٢٠٠٤(أمل،المخزومي •
 .األردندار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ،القیاس والتقویم في التربیة وعلم النفس ):٢٠٠٠(سامي محمد،ملحم  •
أطروحة دكتوراه ،الذكاء االنفعالي وعالقته بفاعلیة الذات لدى المدرسین ) : ٢٠٠٥(،األمیروجدان عبد ، الناشئ  •
 . العراق اآلدابكلیة ، الجامعة المستنصریة ،) غیر منشورة(
 .مكتبة الثقافة للنشر األردن  ،١ط، علم النفس االجتماعي ) : ٢٠٠٤(م محمد و محمد جاسم باس، ولي •

• Adams M.G-S(1964) ,Measurement and Evaluation in Educational psychology and 
guidance ,New york . 
• Archibald, Elane (2005): Emotional Intelligence, http://www.anhledull:  
• Sal•ovey , Peter & John B. nezlek (2003): Emotional Intelligence and social Interaction , 
Email:petersalovey@yale.edu 

  
  
  
  
  
  
  

  إستبیان آراء السادة الخبراء  في مدى صدق فقرات مقیاس الذكاء االنفعالي)١ ( رقمالملحق
  .المحترم ..........................................  الفاضل األستاذ
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 ١١٦

  ...تحیة طیبة وبعد 
دراسة مقارنة في الذكاء االنفعالي لدى العبي منتخبات جامعات المنطقة (     یروم الباحث اجراء البحث الموسم 

العبیدي ( االنفعالي المعد من قبل وتحقیقا الهداف البحث سوف یعتمد الباحث مقیاس الذكاء) . الشمالیة بكرة السلة
  ) .أبدا،نادرا،أحیانا،غالبا،دائما(فقرة یقابل كل فقرة البدائل التالیة ) ٣٦(ویتكون المقیاس من ) ٢٠٠٦،سرى غانم محمود ،

  :ویقصد بالذكاء االنفعالي 
زیادة دافعیته وتعاطفه مع االخرین وتحفیز ذاته ل، قدرة الفرد في ادراك مشاعره الذاتیة وادارة انفعاالته بشكل جید      "

  "وادارة عالقته معهم ، وادراك مشاعر االخرین 
  : وتتوزع فقرات المقیاس على المجاالت التالیة 

 قراءة فقرات المقیاس وابداء ارائكم من حیث مدى لذا یرجىونظرا لما تتمتعون به من خبرة وامانة علمیة في هذا المجال 
      .الفقرات أو حذف فقرات أو تعدیل بعض الفقرات الصالحیة وامكانیة اضافة 

  .......ولكم جزیل الشكر 
  :االسم 

  :االختصاص 
  :الكلیة 

  :التوقیع 
  :التاریخ

  
  الباحث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یصلح یصلح ال یصلح الفقرات ت
 بعد التعدیل

    ادراك الهدف الذي اسعى الیه بوضوح ١
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 ١١٧

    ن مشاعريأفتقر الى الكلمات التي تعبر ع ٢
    مشاعري لیس لها دور في قراراتي ٣
    یمكنني ان اناقش ما اشعر به مع نفسي ومع االخرین ٤
    استطیع تمییز مشاعري السلبیة من االیجابیة ٥
    لیس لدي القدرة على مواجهة احداث الحیاة السیئة ٦
    استفید من معاناتي في تهذیب نفسي ٧
    خرین في لحظات الغضباحاول اهانة اال ٨
    یبدو علي التوتر االنفعالي ٩

    احاول االعتداء بدنیا في حالة انفعالي الشدید ١٠
    استطیع ان اوقف االفكار التي تثیر الغضب واكبحها ١١
    اواجه من یستفز غضبي باسلوب ودي النهاء المزاح بیننا  ١٢
    لمثیرة للقلقال استطیع ایقاف االفكار المزعجة ا ١٣
    اضع خطط جدیدة لتخطي االحزان والتوافق مع ذاتي  ١٤
    یؤثر التوتر بشكل سلبي في سرعة تعلمي ١٥
    لدي القدرة النفسیة في تحقیق االنجازات الجیدة  ١٦
    افضل تحقیق االهداف االنیة على تحقیق األهداف بعیدة المدى ١٧
    داء االعمالاعاني من الالمباالة في أ ١٨
    احاول ان اكون مبتهجا لیزداد ابداعي وتدفق افكاري ١٩
    مزاجي السیئ یجعلني مترددا في اتخاذ القرارات  ٢٠
    لدي القدرة النفسیة على تجاوز المأزق والخروج منه ٢١
    الیمكنني ان اشعر بعواطف االخرین نحوي من خالل تعابیر الوجه  ٢٢
    ر الشخص القلق حتى اذا حاول اظهار  العكس افهم مشاع ٢٣
    اقدم المساعدة للجیران للتخفیف من االمهم  ٢٤
    اتعاطف مع صدیقي عندما اجده حزینا او كئیبا  ٢٥
    اضع نفسي محل االخرین الشعر بما یشعرون به  ٢٦
    ال یمكنني ادراك اهتمامات االخرین  ٢٧
    ر االخرین الصادقة وغیر الصادقة ال استطیع تمییز مشاع ٢٨
    لست ناجحا في الحیاة االجتماعیة  ٢٩
    لیس لدي شعبیة بین اقاربي واصدقائي  ٣٠
    لدي تأثیر قوي في الحوار مع االخرین  ٣١
    استطیع تنظیم افكار زمالئي وتنسیق جهودهم لتحقیق هدف معین  ٣٢
    اول ایجاد الحلول لها امنع المنازعات بین االخرین اح ٣٣
    یمكنني ان اعبر عن اراء زمالئي واقودهم نحو اهدافهم  ٣٤
    یشعر االخرون معي بالتوتر  ٣٥
    استطیع ان اهدئ غضب االخرین  ٣٦

  
  
  

  مقیاس الذكاء االنفعالي بصورته النهائیة)٢(رقم الملحق 
   : الالعبعزیزي 
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 ١١٨

الرجاء قراءة فقرات المقیاس واالجابة عنها بدقة  وموضوعیة وفق ما ینطبق علیك بوضع )  الذكاء االنفعالي(ت عن المقیاس الذي بینك یدك یتضمن فقرا
امام االختیار الذي یناسبك علما ان االجابة هي الغراض البحث العلمي وال داعي لكتابة االسم وال توجد اجابة صحیحة او خاطئة بالنسبة ) √(عالمة صح 

  .وانما تختار البدیل الذي ینطبق علیك لجمیع البدائل 
  الباحث.................مع الشكر والتقدیر 

   :امام المربع المناسب لك) √( صح یرجى وضع عالمة
   جیهان      تكریت            أنبار         صالح الدین      موصل 

  صانع ألعاب             جناح               ارتكاز:  مراكز اللعب 
 أبدا نادراً  أحیانا غالبا دائما الفقرات ت 

      إدراك الهدف الذي أسعى إلیه بوضوح ١
      أفتقر إلى الكلمات التي تعبر عن مشاعري ٢
      مشاعري لیس لها دور في قراراتي ٣
      یمكنني ان أناقش ما اشعر به مع نفسي ومع اآلخرین ٤
      الیجابیةاستطیع تمییز مشاعري السلبیة من ا ٥
      لیس لدي القدرة على مواجهة احداث الحیاة السیئة ٦
      استفید من معاناتي في تهذیب نفسي ٧
      احاول اهانة االخرین في لحظات الغضب ٨
      یبدو علي التوتر االنفعالي ٩

      احاول االعتداء بدنیا في حالة انفعالي الشدید ١٠
       االفكار التي تثیر الغضب واكبحهااستطیع ان اوقف ١١
      اواجه من یستفز غضبي باسلوب ودي النهاء المزاح  بیننا  ١٢
      ال استطیع ایقاف االفكار المزعجة المثیرة للقلق ١٣
      أضع خطط جدیدة لتخطي األحزان والتوافق مع ذاتي  ١٤
      یؤثر التوتر بشكل سلبي في سرعة تعلمي ١٥
      لدي القدرة النفسیة في تحقیق االنجازات الجیدة  ١٦
      افضل تحقیق االهداف االنیة على تحقیق األهداف بعیدة المدى ١٧
      اعاني من الالمباالة في أداء االعمال ١٨
      احاول ان اكون مبتهجا لیزداد ابداعي وتدفق افكاري ١٩
      خاذ القرارات مزاجي السیئ یجعلني مترددا في ات ٢٠
      لدي القدرة النفسیة على تجاوز المأزق والخروج منه ٢١
      الیمكنني ان اشعر بعواطف االخرین نحوي من خالل تعابیر الوجه  ٢٢
      افهم مشاعر الشخص القلق حتى اذا حاول اظهار العكس  ٢٣
      اقدم المساعدة للجیران للتخفیف من االمهم  ٢٤
      اتعاطف مع صدیقي عندما اجده حزینا او كئیبا  ٢٥
      اضع نفسي محل االخرین الشعر بما یشعرون به  ٢٦
      ال یمكنني ادراك اهتمامات االخرین  ٢٧
      ال استطیع تمییز مشاعر االخرین الصادقة وغیر الصادقة  ٢٨
      لست ناجحا في الحیاة االجتماعیة  ٢٩
      شعبیة بین اقاربي واصدقائي لیس لدي  ٣٠
      لدي تأثیر قوي في الحوار مع االخرین  ٣١
      استطیع تنظیم افكار زمالئي وتنسیق جهودهم لتحقیق هدف معین  ٣٢
      امنع المنازعات بین االخرین احاول ایجاد الحلول لها  ٣٣
       یمكنني ان اعبر عن اراء زمالئي واقودهم نحو اهدافهم ٣٤
      یشعر االخرون معي بالتوتر  ٣٥
      استطیع ان اهدئ غضب االخرین  ٣٦
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