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 نهاجامعة ب –كلية التربية الرياضية  –* مدرس بقسم نظريات وتطبيقات رياضات المنازالت 

لدي طالب وطالبات الفرقة االولى السمات الشخصية وعالقتها بالذكاء اإلنفعالي " 

 جامعة جنوب الوادي" -بكلية التربية الرياضية 

 *م.د/ مبارك محمد حامد محمد نوفل

 -البحث: مقدمة ومشكلة 

العلمي دوراً هاماً وكبيراً في الوقت الحاضر ويعد السبب الرئيس في تقدم الحياة البشرية يلعب التقدم 
في مختلف المجاالت والتي من ضمن هذه المجاالت المجال الرياضي ويعد ذلك التقدم في 
الرياضة عامة والرياضات الفردية خاصة نتيجة الدراسات المتتالية علي مر األزمنة المختلة في 

لعلوم الرياضية وخاصة علم النفس الرياضي لما له من إسهامات ملموسة في تطوير مختلف ا
األداء العقلي والنفسي للطالب والالعبين ومن أجل الوصول بالالعبين إلي الفورمة الرياضية 

 المثالية.

تنفرد وحيُث تعد رياضة المبارزة من الرياضات الممتعة والجذابة والتي تتميز بإيقاع أداءها الذي 
به دون غيرها واستراتيجية العبيها في األداء المهاري من التغيير بين الهجوم والدفاع والتوافق 
واالنسجام في األداء والذي ينتج عن التفاعالت الداخلية لالعبين والتي تظهر في إنفعاالتهم 

ي وسمات وتختلف من موقف إلي آخر تبعا لسبب حدوث هذه التغيرات وما لديه من ذكاء إنفعال
شخصية تجعله قادر علي االستفادة من قدراته وطاقاته اإليجابية وتحويل قدراته وطاقاته السلبية 
إلي إيجابية وهذا الذي يميز العب أو طالب عن آخر في اإلستمرار والتميز سواء داخل الدرس 

ات المبارزة وجد بالوحدة التعليمية أو الوحدة التدريبية فمن خالل عمل الباحث كمدرس لمادة أساسي
بأن هناك مشكلة تكمن في تنوع واختالف شخصية الطالب المبتدئين ممن يمارس الرياضة وخاصة 
رياضة المبارزة وصعوبة التعامل والتحكم في االنفعاالت للطالب داخل الدرس حيُث الكثير منهم 

الة نشاط زائد لم يحمل سالح مبارزة أو لم يشاهد مباراة مبارزة من قبل فيجعل الطالب في ح
والبعض منهم يتميزون بسمات شخصية تؤهلهم من مزاولة رياضة المبارزة والفوز في المسابقات 
الرياضية، لذلك جاءت هذه الدراسة لتحديد ما هي السمات الشخصية التي يتميز بها الطالب عن 

 الطالبات وعالقة هذه السمات بالذكاء االنفعالي لديهم.
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إلي أن األبطال علي المستوي الدولي يتقاربون لدرجة كبيرة (: 1992محمد عالوي )وحيُث يشير 
من حيث المستوي البدني والمهاري والخططي إال أن هناك عاماًل هامًا يحدد نتيجة كفاحهم أثناء 

 المنافسة الرياضية في سبيل الفوز أال وهو العامل النفسي الذي يتأسس عليه الفوز بدرجة كبيرة.

 (11  :16 ) 

( أن السمة تبين بوجه عام ما سوف يفعله الفرد في مواقف 1993) Pervin فينبر وحيُث يري 
كثيرة وليس ما يفعله في موقف واحد كما يذكر أنه وفقًا أللبورت فإن التعرف علي كل من السمة 
والموقف ضروري لفهم السلوك ولتوضيح درجة الثبات والتغير في السلوك وتوضيح مدي التغير 

 ( 279:   26)                                                          فيه.              

أن أداء الفرد يتأثر كثيرًا بانفعاالته مهما كان مقدارها أو  (2009زينات يوسف على )وتشير 
مستواها، فاالنفعاالت إما أن تدفع إلى سلوك ما، أو تمنع من سلوك آخر، وإما أن تجعل السلوك 

اًل أو تجعله سلبيًا خاماًل هادمًا، فاالنفعال يوجه التفكير والتفكير يقود السلوك ومن ثم إيجابيًا فعا
فاالنفعال هو الذي يقود السلوك وليس التفكير كما يبدو، ومن المؤكد أن الذكاء االنفعالي يرتبط 

 والتعليمية. ارتباطا موجبًا ومرتفعًا بالصحة النفسية للفرد وبدافعيته للقيام بأدواره االجتماعية

 (7  :4  ) 

والحقيقة أن دراسة السمات الشخصية وعالقتها بالذكاء االنفعالي لدي الالعبين نال اهتمامًا كبيرًا، 
غير أن الطلبة في مجال التربية البدنية والرياضة وخاصة رياضة المبارزة لم ينالو األهتمام الالئق 

لبروز مختلف االنفعاالت واختبارها، كما يعد ميدانا بهم، حيُث يعد هذا المجال البيئة المالئمة 
خصبًا للتفاعالت اإلجتماعية التي يظهر بها السمات الشخصية المميزة لهؤالء الطالب، حيُث إن 
ما يتعرض له الطالب من المؤثرات في مختلف المواقف، يتطلب منه وعيًا وكفاءة وقدرة عالية 

طالب الجامعة عامة والرياضي منهم خاصة مرشحًا  علي التصرف، والذكاء االنفعالي يجد في
مناسبًا إلثراء مجاله واختباره، وهنا يبرز سؤال مهم يتمثل في محاولة الكشف عن العالقة بين 
السمات الشخصية والذكاء االنفعالي لهؤالء الطالب وهل ممارسة رياضة المبارزة من خالل مقرر 

 ستوي ذكاء هؤالء الطالب اإلنفعالي أم ال؟.أساسيات المبارزة يساعد في رفع وتمايز م
 -البحث: ف اهدأ

 -إلي: في ضوء مشكلة البحث وما خلص إليه الباحث من قراءات نظرية صيغت األهداف 
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التعرف علي مستوي السمات الشخصية والذكاء االنفعالي لطالب وطالبات الفرقة األولي بمادة  -1
 أساسيات المبارزة.

 الشخصية لدي طالب وطالبات الفرقة األولي بمادة أساسيات المبارزة. التعرف علي السمات -2
 التعرف علي الذكاء االنفعالي لدي طالب وطالبات الفرقة األولي بمادة أساسيات المبارزة. -3
التعرف علي العالقة بين السمات الشخصية والذكاء االنفعالي لدي طالب وطالبات الفرقة  -4

 مبارزة.األولي بمادة أساسيات ال
 -فروض البحث:

توجد فروق دالة إحصائياً في سمات الشخصية بين طالب وطالبات الفرقة األولي بمادة أساسيات  -
 المبارزة.

توجد فروق دالة إحصائياً في الذكاء االنفعالي بين طالب وطالبات الفرقة األولي بمادة أساسيات  -
 المبارزة.

شخصية والذكاء االنفعالي بين طالب الفرقة األولي توجد عالقة دالة إحصائيًا في سمات ال -
 بمادة أساسيات المبارزة.

توجد عالقة دالة إحصائيًا في سمات الشخصية والذكاء االنفعالي بين طالبات الفرقة األولي  -
 بمادة أساسيات المبارزة.
 -مصطلحات البحث:

 -السمة:
لكي يسخخخخخخخخلك بطريقة معينة، أو هي بأنها "هي االتجاه المميز للشخخخخخخخخخص ( 2009عالوي ) عرفها

 (198:  13أي صفة يمكن أن نفرق علي أساسها بين فرد وآخر".                 ) 
            -االنفعالي:الذكاء 

بأنه "قدرة الفرد علي الوعي بحالته اإلنفعالية وانفعاالت اآلخرين  (2011أحمد العلوان ) عرفه
 والتعاطف والتواصل اإلجتماعي مع األفراد المحيطين بهم".  وتنظيم انفعاالته وانفعاالت اآلخرين 

 (1   :131) 

 -الدراسات السابقة:
"سمات الشخصية وعالقتها بعنوان  (4()2007أحمد عبدالجيد و محمد الشناوي )دراسة  -

واستخد الباحثان المنهج الوصفي وكانت عينة  بأنماط تقدير الذات لالعبي والعبات تنس الطاولة"
سنة والمقيدين باالتحاد المصري لتنس الطاولة،  18( العبة تحت 55( العب و)31الدراسة من )

واستخدما مقياس السمات الشخصية ومقياس أنماط تقدير الذات ل محمد عالوي وكانت أهم 
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واالجتماعية والضبط والهدوء، وتمتع  النتائج تميز العبي والعبات تنس الطاولة بسمات العصبية
 الالعبين والالعبات بتقدير إيجابي للذات والسيطرة.

" بناء مقياس الذكاء االنفعالي للرياضين  وعنوانها( 2م( )2007احمد نبيه إبراهيم )دراسة  -
الدراسة إلى بناء أداء علمية تستخدم لقياس الذكاء االنفعالي والكشف عن أبعاده أو مكوناته،  تهدف"

( العب اختيروا بالطريقة العمدية من المنتخبات 150وتم استخدام المنهج الوصفي، وعينة الدراسة )
يرته على سنة، وأسفرت النتائج إلى بناء مقياس ومعا21 – 18القومية المصرية وتراوحت أعمارهم 

( عبارة جميعها تعبر عن 57لعبى المنتخبات القومية من خالل سبعة عوامل رئيسة تحتوى على )
 الذكاء االنفعالي للرياضيين.

"فعالية الذات األكاديمية وعالقتها ببعض بعنوان  (8( )2010عبدالحكيم المخالفي )دراسة  -
بعض المتغيرات الديموغرافية في ، وذلك من خالل التعرف علي سمات الشخصية لدي الطلبة"

( طالبًا وطالبة من طالب جامعة صنعاء 110بعض السمات المدروسة، وكانت عينة الدراسة )
( طالبة، واستخدم الباحث مقياس كاتل للسمات الشخصية المقنن 55( طالبًا ومنهم )55منهم )

راسة وجود عالقة ارتباط ذات علي البيئة العربية واستبانة فعالية الذات االكاديمية، وأظهرت الد
داللة احصائية بين فعالية الذات األكاديمية وبعض سمات الشخصية، وعدم وجود فروق دالة بين 
بعض سمات الشخصية )التآلف، الثبات اإلنفعالي( وفقًا لمتغير الجنس، ووجود فروق دالة بين 

 إلناث.بعض سمات الشخصية )الحنكة والدهاء( وفقًا لمتغير الجنس لصالح ا
 دراسة بعنوان " (10( )2011عوينة عطا صوالحة ، نوال عبدالرؤوف العبوشي )دراسة  -

 ببعض وعالقتها األهلية عمان جامعة لطلبة الشخصية السمات بعض ىوملست وصفية
، هدفت الدراسة إلي معرفة درجات بعض السمات الشخصية ومتغيرات ) الجنس ونوع "املتغريات

المعتمدة التي أنهاها الطالب، والمعدل التراكمي( واستخدمتا الباحثتان المنهج الكلية، وعدد الساعات 
( طالبًا وطالبة من الكليات العملية 537الوصفي باألسلوب المسحي وتكونت عينة الدراسة من )

واألدبية، وأشارت النتائج أن مستويات السمات الشخصية المقاسة كانت متوسطة وعدم وجود فروق 
ة بين تقديرات عينة الدراسة لمستوي السمات الشخصية تعزي لمتغير عدد الساعات دالة إحصائي

المعتمدة علي جميع السمات للمقياس ككل، ووجود فروق دالة إحصائيًا علي بعض السمات 
 الشخصية تبعًا لمتغيرات الجنس ونوع الكلية والمعدل التراكمي.

بعض السمات النفسية وعالقتها بدقة "  بعنوان( 6()2011) رحيم حلو علي الزبيديدراسة  -
" واستخدم الباحث المنهج الوصفي،  التصرف الحركي لالعبي المبارزة الناشئين بسالح الشيش

العبي أندية محافظة ميسان للمبارزة الناشئين بسالح الشيش والبالغ  علي اشتملت عينة البحثو 
وجود عالقة كانت أهم النتائج هي ، و (العباً 22) (العبًا من مجتمع البحث البالغ15عددهم )

ارتباطيه موجبة دالة إحصائيًا بين) سمة الثقة بالنفس،والدافعية،والذكاء( ودقة التصرف الحركي 
وجود عالقة ارتباطيه سالبة بين) سمة القلق( ودقة و  لالعبي المبارزة الناشئين بسالح الشيش

 .التصرف الحركي لالعبي المبارزة الناشئين بسالح الشيش
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( بعنوان "الذكاء اإلنفعالي وعالقته بالمهارات االجتماعية 15()2012هيثم حسنين ) دراسة -
واستخدم الباحث المنهج الوصفي وذلك لعينة من طالب الفرقة األولي بكلية  لمبتدئي السباحة"

( طالب 32التربية الرياضية جامعة بنها، وتم اختيار العينة بالطريقة العمدية وهم: المستوي األول )
( طالب للعينة 30( طالب مبتديء طبقًا الختبار ديفيد توماس، و)49مبتديء، والمستوي الثاني )

االستطالعية وكانت أهم النتائج هي وجود فروق دالة إحصائيًا بين المستوي االول والثاني في 
وجود ارتباط  مقياس الذكاء االنفعالي ومقياس المهارات االجتماعية ولصالح المستوي األول وكذلك

 موجب بينهم وذلك للعينة قيد البحث.
"السمات الشخصية لدي الرياضيين بعنوان  (5( )2013رائد عباس ، ميثم صالح )دراسة  -

واستخدما الباحثان المنهج الوصفي باألسلوب المسحي وكانت عينة البحث  وغير الرياضيين"
( طالب من الرياضيين من 160( طالب، ")1005( طالب من مجتمع البحث )320مكونة من )

( طالب من غير الرياضيين من كلية الهندسة"، موزعين علي 160طالب كلية التربية الرياضية و)
( طالب لكل فرقة 10( طالب بمعدل )80راسة االستطالعية )الفرق األربعة بالكليتين، والد

ال يوجد فرق بين بالكليتين، واستخدما قائمة فرايبورج لقياس سمات الشخصية وكانت أهم النتائج: 
 ، والرياضيين وغير الرياضيين في سمة )العصبية والعدوانية والقابلة لالستثارة والهدوء والسيطرة(

يوجد فرق ، وغير الرياضيين ولصالح الرياضيين في سمة االجتماعيةيوجد فرق بين الرياضيين 
 .بين الرياضيين وغير الرياضيين ولصالح غير الرياضيين في سمة االكتئابية والكف

الذكاء االنفعالي وعالقته بالسلوك  بعنوان " (16( )2016وائل مبروك إبراهيم )دراسة  -
" واستخدم الباحث المنهج صرية للمالكمةالتنافسي لدى ال عبى منتخبات الجامعات الم

( العب مالكمة من المشاركين في بطولة الجمهورية للجامعات، 40الوصفي، وكانت عينة البحث )
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المالكمين الفائزين والمالكمين المهزومين وكان أهم النتائج 

عالي بأبعاده المختلفة )إدارة االنفعاالت، لصالح المالكمين الفائزين في مستوى الذكاء االنف
التعاطف، تنظيم االنفعاالت، المعرفة االنفعالية، التواصل االجتماعي، االستقاللية، القدرة على 

 وكذلك في مستوى السوك التنافسي ووجود عالقة إرتباطيه بينهما. التكيف(
 

 -إجراءات البحث:
 -ث:البحمنهج 

 باستخدام االسلوب المسحي لمالئمة لطبيعة البحث.استخدم الباحث المنهج الوصفي 
 -عينة البحث:

يتمثل مجتمع البحث من طالب وطالبات الفرقة األولي بكلية التربية الرياضية جامعة جنوب الوادي 
م في مادة أساسيات المبارزة، تم اختيار العينة األساسية 2018/  2017والمقيدين بالعام األكاديمي 

( 20( طالب، )20( طالبة، "العينة االستطالعية من )20( طالب و)60وهم ) بالطريقة العمدية
( طالب 600( طالب وطالبة متمثلين في )800طالبة، من مجتمع العينة األصلية والمكونة من )

 ( طالبة.200و)
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 عدم االلتزام بالحضور.الطالب الباقون لإلعادة ل -               -وقد استبعد الباحث :

 .أثناء التطبيق الطالب غير المنتظمين فى الحضور -                                
 -:شروط اختيار العينة -
قبل تدريس مقرر  عدم وجود أي خبرات سابقة -  فى مستوي تعليمي واحد بالفرقة األولي. -

 للبرنامج.سهولة توافر أفراد العينة فى األوقات المخصصة  -  .المبارزة تميز بعضهم عن اآلخر
 ( 1جدول )                  -تجانس عينة البحث :

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء لعينة البحث
 )قيد البحث( والطول والوزن في متغيرات السن 

 40الطالبات            ن =  80الطالب         ن =  المتغيرات
 االلتواء االنحراف الوسيط المتوسط االلتواء االنحراف الوسيط المتوسط

 0.049 0.2484 18.45 18.45 0.073 0.243 18.5 18.46 السن
 -0.044 1.7424 169 168.8 0.395 3.027 174.5 174 الطول
 -1.052 2.3094 64.5 64 0.761 1.974 66 65.89 الوزن 

قد و ( أن معامالت االلتواء لعينة البحث في متغيرات السن والطول والوزن 1يتضح من جدول )
 مما يدل علي اعتدالية عينة البحث. (3)±انحصرت ما بين 

 -وسائل وأدوات جمع البيانات:

وضعها    Das Freiburger Personlickeitsinventar (FPI)للشخصية: فرايبورجقائمة  -1
من  Hampelوراينر هامبل  Selgوهربرت سيلج  Fahrenbergجوكن فارنبرج  في األصل

 محمد حسن عالوي  بألمانيا الغربية وأعد صورتها العربيةفرايبورج  بجامعة أساتذة علم النفس
(12.) 
 (.2) (2007) احمد نبيه لخ للرياضيين الذكاء االنفعالي مقياس -2
تم تطبيق القائمة والمقياس قيد البحث علي عينة استطالعية      -الدراسة االستطالعية: -

( طالبات من غير أفراد عينة البحث األصلية ومن نفس مجتمع 10( طالب و ) 15قوامها )
البحث، وفي إطار الدراسة الحالية تم إيجاد معامل الثبات بطريقة تطبيق االختبار وإعادة االختبار 

Test Re – Test .مع إيجاد الصدق الذاتي للمقياس للعينة قيد البحث 
 -:السمات الشخصية المعامالت العلمية لمقياس -
قام الباحث بحساب ثبات المقياس عن طريق االختبار وإعادة تطبيقة بعد مرور    -الثبات: -

 يوم( من التطبيق األول علي العينة االستطالعية كما يوضح الجدول: 14اسبوعين )
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 (2جدول )
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة معامل االرتباط بين التطبيق األول 

 20= 2ن-1نالسمات الشخصية                  والتطبيق الثاني لمقياس 

 البعد
 الطالبات الطالب

 التطبيق الثاني التطبيق األول
 قيمة ر

 التطبيق الثاني التطبيق األول
 قيمة ر

 ع س ع س ع س ع س

 0.921395 1.04 9.15 0.887 8.95 0.8458 1.518 10.1 1.418 9.7 العصبية

 0.826757 0.923 9.3 0.945 9.05 0.8148 1.424 10.65 1.372 9.75 العدوانية

 0.9392 1.322 8.8 1.424 8.65 0.8291 1.682 10.25 1.387 9.65 االكتئابية

 0.9601 1.24 9.8 1.309 9.65 0.8321 1.791 10.95 1.146 10.45 القابلية

االجتماعي
 ة

11.05 1.82 11.35 1.755 0.9167 12.05 1.191 11.9 1.165 0.95189 

 0.9546 1.469 12.5 1.689 12.7 0.9241 1.609 12.2 1.755 11.85 الهدوء

 0.9505 1.49 11.3 1.631 11.35 0.9047 1.496 12.65 1.392 12.4 السيطرة

 0.89066 1.461 11.35 1.569 11.6 0.9217 1.538 12.45 1.843 12.15 الضبط

 0.433=  0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوي 
( وجود ارتباط دال إحصائيا بين كل من التطبيق األول للمقياس 2يتضح من الجدول رقم )  

 ثبات المقياس المستخدم.والتطبيق الثاني لنفس المقياس األمر الذي يشير إلى 
         معامل الثبات√  قام الباحث بحساب الصدق الذاتي عن طريق إيجاد   =    -الصدق: -

 ( 3جدول ) 
 20=2=ن1معامل الصدق الذاتي لمقياس السمات الشخصية ) للطالب والطالبات (.          ن

 البعد
 الطالبات الطالب

 التطبيق الثاني التطبيق األول
 رقيمة 

معامل 
 الصدق

 التطبيق الثاني التطبيق األول
 قيمة ر

معامل 
 ع س ع س ع س ع س الصدق

 0.9599 0.9214 1.04 9.15 0.887 8.95 0.9197 0.8459 1.468 9.95 1.418 9.7 العصبية

 0.9093 0.8267 0.923 9.3 0.945 9.05 0.9026 0.8148 1.24 10.2 1.372 9.75 العدوانية

 0.9691 0.9392 1.322 8.8 1.424 8.65 0.9106 0.829 1.348 10.15 1.387 9.65 االكتئابية

 0.9798 0.9601 1.24 9.8 1.309 9.65 0.9122 0.832 1.191 10.95 1.146 10.45 القابلية

 0.9574 0.917 1.755 11.35 1.82 11.05 االجتماعية
12.0

5 
1.191 11.9 1.165 0.9519 0.9756 

 0.977 0.9546 1.469 12.5 1.689 12.7 0.9613 0.924 1.609 12.2 1.755 11.85 الهدوء

 0.9512 0.905 1.496 12.65 1.392 12.4 السيطرة
11.3

5 
1.631 11.3 1.49 0.9505 0.9749 

 0.9437 0.8906 1.461 11.35 1.569 11.6 0.9601 0.9217 1.538 12.45 1.843 12.15 الضبط

 0.433=  0.05الجدولية عند مستوي قيمة )ر( 
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( حصول مقياس السمات الشخصية علي معامل صدق ذاتي حيُث تراوح 3يوضح الجدول رقم )
( للطالبات 0.9798( إلي )0.9093( للطالب، وتراوح ما بين )0.9613( إلي )0.9026ما بين )

 مما يدل علي أن مقياس سمات الشخصية صادقًا فيما يقيس.
 -:ينفعالاال  لذكاءا العلمية لمقياسالمعامالت  -
قام الباحث بحساب ثبات المقياس عن طريق االختبار وإعادة تطبيقة بعد مرور    -الثبات: -

 يوم( من التطبيق األول علي العينة االستطالعية كما يوضح الجدول: 14اسبوعين )
 ( 4 جدول )

 ط بين التطبيق األول المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة معامل االرتبا
 20= 2ن-1ن                      والتطبيق الثاني الذكاء اإلنفعالي

 البعــــــد
 الطالبات الطالب

 التطبيق الثاني التطبيق األول
 قيمة ر

 التطبيق الثاني التطبيق األول
 قيمة ر

 ع س ع س ع س ع س

 0.8264 1.5035 37.05 1.021 36.9 0.8147 1.531 37.85 1.046 37.6 إدارة االنفعاالت

 0.8033 1.585 36.25 1.302 35.3 0.827 1.226 36.15 1.424 35.85 التعاطف

 0.8387 1.622 43 1.586 42.1 0.8396 1.517 42.75 1.735 42.8 تنظيم االنفعاالت

 0.8547 1.0501 31.45 0.988 31.35 0.8106 1.005 31.2 0.995 31.4 المعرفة االنفعالية

 0.9149 1.6983 23.6 1.673 22.8 0.8296 0.967 21.1 0.918 21 التواصل االجتماعي

 0.8566 1.1459 18.05 1.348 17.85 0.949 1.165 16.9 1.118 16.75 االستقاللية

 0.8913 1.4832 23.9 1.218 23.3 0.9227 0.945 22.95 0.912 23.1 القدرة علي التكيف

 0.433=  0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوي 

( وجود ارتباط دال إحصائيا بين كل من التطبيق األول للمقياس 4يتضح من الجدول رقم )  
 والتطبيق الثاني لنفس المقياس األمر الذي يشير إلى ثبات المقياس المستخدم.

        معامل الثبات√   قام الباحث بحساب الصدق الذاتي عن طريق إيجاد   =   -الصدق:
 ( 5 جدول )

 20=2=ن1) للطالب والطالبات (.           ن الذكاء اإلنفعاليمعامل الصدق الذاتي لمقياس 

 البعــــد
 الطالبات الطالب

 التطبيق الثاني التطبيق األول
 قيمة ر

معامل 

 الصدق

 التطبيق الثاني األولالتطبيق 
 قيمة ر

معامل 

 ع س ع س ع س ع س الصدق

إدارة 

 االنفعاالت
37.6 1.046 37.9 1.410 0.815 0.903 36.9 

1.02

1 
37.05 1.5035 0.8264 0.909 

 35.3 0.909 0.827 1.105 36.2 1.424 35.85 التعاطف
1.30

2 
36.25 1.585 0.8033 0.896 

تنظيم 

 فعاالتاالن
42.8 1.735 43.25 1.372 0.839 0.916 42.1 

1.58

6 
43 1.622 0.8387 0.916 

المعرفة 

 نفعاليةاال
31.4 0.995 32.35 0.988 0.811 

0.900

3 
31.35 

0.98

8 
31.45 1.0501 0.8547 0.924 

التواصل 

 االجتماعي
21 0.918 21.75 1.07 0.829 0.911 22.8 

1.67

3 
23.6 1.6983 0.9149 0.956 

 17.85 0.974 0.949 0.834 17.8 1.118 16.75 ةاالستقاللي
1.34

8 
18.05 1.1459 0.8566 0.926 

القدرة علي 

 التكيف
23.1 0.912 24.15 0.933 0.923 

0.960

5 
23.3 

1.21

8 
23.9 1.4832 0.8913 0.944 

 0.433=  0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوي 
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صدق ذاتي حيُث تراوح  علي معاملالذكاء اإلنفعالي ( حصول مقياس  5يوضح الجدول رقم ) 
( للطالبات 0.956( إلي )0.896( للطالب، وتراوح ما بين )0.974( إلي )0.9003ما بين )

 مما يدل علي أن مقياس سمات الشخصية صادقًا فيما يقيس.
 -عرض النتائج ومناقشتها:

في خالل هدف البحث وتساؤالته والبيانات الخاصة بعينة البحث وتبويبها من  -عرض النتائج:
   -جداول ومعالجتها إحصائيًا ظهرت نتائج البحث كالتالي:

 (6جدول )
الشخصية لسمات لالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وااللتواء واألهمية النسبية والترتيب 

 طالب وطالبات الفرقة األولي بمادة أساسيات المبارزة ل

 العينة
 

 البعد

 20ن =                     الطالبات 60الطالب                 ن = 

 الترتيب ⸓األهمية االلتواء ع س الترتيب ⸓األهمية االلتواء ع س

 7 4.475 0.607 0.89 8.95 7 4.525 0.394 0.95 9.05 العصبية

 6 4.525 0.726 0.95 9.05 6 4.59 0.406 0.93 9.18 العدوانية

 8 4.325 0.938 1.42 8.65 8 4.365 0.917 1.4 8.73 االكتئابية

 5 4.925 0.138 1.27 9.85 5 4.86 0.299 1.26 9.72 القابلية

 2 5.875 -1.321 1.55 11.75 2 6.01 -1.007 1.2 12.02 االجتماعية

 1 6.3 -1.469 1.79 12.6 1 6.275 -1.449 1.64 12.55 الهدوء

 4 5.75 -1.253 1.43 11.5 4 5.765 -0.671 1.93 11.53 السيطرة

 3 5.85 -0.633 2.00 11.7 3 5.875 -0.959 1.59 11.75 الضبط

 (7جدول )
الذكاء مقياس بعاد ألالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وااللتواء واألهمية النسبية والترتيب 

 طالب وطالبات الفرقة األولي بمادة أساسيات المبارزة ل االنفعالي

 العينة
 

 البعد

 20الطالبات                    ن =  60الطالب                 ن = 

 الترتيب ⸓األهمية االلتواء ع س الترتيب ⸓األهمية االلتواء ع س

 2 7.45 -1.964 1.888 37.25 3 7.25 -0.606 2.096 36.25 إدارة االنفعاالت

 3 7.11 -0.749 5.844 35.55 2 7.45 -0.394 4.297 37.25 التعاطف

 1 8.26 -1.08 7.512 41.3 1 8.13 -0.421 7.453 40.65 تنظيم االنفعاالت

 4 6.57 -1.452 4.826 32.85 4 6.456 -1.227 6.598 32.28 المعرفة االنفعالية

 5 5.06 0.288 3.743 25.3 5 5.134 -0.417 5.436 25.67 التواصل االجتماعي

 7 3.6 0.667 2.616 18 7 3.804 -0.199 3.496 19.02 االستقاللية

 6 4.7 -2.307 2.236 23.5 6 4.004 -0.649 4.04 20.02 على التكيفالقدرة 

مقياس لعينة البحث في متغيرات االلتواء معامالت ( أن قيم 7( وجدول )6يتضح من جدول )
 عينة البحث.ل وذلك( 3)±قد انحصرت ما بين و  السمات الشخصية والذكاء االنفعالي
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 (8جدول )
 داللة الفروق لمقياس سمات الشخصية بين طالب وطالبات الفرقة األولي بمادة أساسيات المبارزة 

 العينة
 

 البعد

الفرق بين  20الطالبات     ن =  60الطالب      ن = 

 المتوسطين

قيمة ت 

 ع س ع س المحسوبة

 0.4154 0.1 0.887 8.95 0.9465 9.05 العصبية

 0.5533 0.1333 0.9445 9.05 0.9296 9.1833 العدوانية

 0.2295 0.0833 1.4244 8.65 1.401 8.7333 االكتئابية

 0.4084 0.1333 1.268 9.85 1.2635 9.7167 القابلية

 0.7977 0.267 1.552 11.75 1.2001 12.017 االجتماعية

 0.1154 0.05 1.789 12.6 1.641 12.55 الهدوء

 0.0709 0.033 1.433 11.5 1.926 11.533 السيطرة

 0.1139 0.05 2.003 11.7 1.5905 11.75 الضبط

 0.5152 0.48 3.332 84.05 3.726 84.53 المجموع

 2.27)للطرفين( =  78ودرجة حرية   0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوي معنوية 

 (9جدول )

 بين طالب وطالبات الفرقة األولي بمادة أساسيات المبارزة الذكاء االنفعاليداللة الفروق لمقياس 

 العينة
 

 البعد

الفرق بين  20الطالبات   ن =  60الطالب    ن = 

 المتوسطين

قيمة ت 

 ع س ع س المحسوبة

 1.892 1 1.888 37.25 2.0962 36.25 إدارة االنفعاالت

 1.395 1.7 5.844 35.55 4.2967 37.25 التعاطف

 0.337 0.65 7.512 41.3 7.4534 40.65 االنفعاالتتنظيم 

 0.353 0.567 4.826 32.85 6.5976 32.283 المعرفة االنفعالية

 0.2798 0.367 3.743 25.3 5.4358 25.667 التواصل االجتماعي

 1.192 1.017 2.616 18 3.4957 19.017 االستقاللية

 * 3.663 3.483 2.236 23.5 4.04 20.017 القدرة على التكيف

 0.5988 2.7 15.05 213.8 17.49 211.1 المجموع

2.27)للطرفين( =  78ودرجة حرية   0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوي معنوية 
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 ( 10جدول ) 

 60ن =           قيمة الداللة لمعامل االرتباط لمقياس السمات الشخصية والذكاء اإلنفعالي لدي طالب الفرقة األولي بمادة أساسيات المبارزة       

 الضبط السيطرة الهدوء االجتماعية القابلية االكتئابية العدوانية العصبية ع س البعـــد
إدارة 

 االنفعاالت
 التعاطف

تنظيم 

 االنفعاالت

المعرفة 

 االنفعالية

التواصل 

 االجتماعي
 االستقاللية

القدرة على 

 التكيف

 0.20413- 0.0003 - 0.0165 - 0.0132 - 0.3218 - 0.08439 0.04485 0.2449 - 0.0985 0.3127 - 0.13504 - 0.40892 - 0.4628 0.0684 -   0.9465 9.05 العصبية

 0.3151 0.0251 0.0492 0.2159 - 0.0738 - 0.13261 0.04566 0.10031 - 0.0176 0.1339 - 0.2251 - 0.0993 - 0.0399     0.9296 9.1833 العدوانية

 0.05012 - 0.0044 0.0653 - 0.1457 - 0.03475 0.22814 0.03464 - 0.1217 0.3049 0.2227 - 0.03294 0.0722       1.401 8.7333 االكتئابية

 0.2747 - 0.1371 - 0.1991 - 0.039 - 0.4679 - 0.0086 - 0.1199 - - 0.0105 0.02136 0.504 - 0.20436         1.2635 9.7167 القابلية

 0.01754 - 0.0889 - 0.3239 - 0.2853 - 0.1244 - 0.03205 0.1364 - 0.2864 0.34799 0.2802 -           1.2001 12.017 االجتماعية

 0.1264 0.0782 0.1672 0.0616 - 0.29734 0.1328 - 0.0752 - - 0.1413 - 0.1373             1.641 12.55 الهدوء

 0.00334 - 9000.3 - 0.1996 - 0.1615 - 0.0635 - 0.13925 0.1973 - 0.1549               1.926 11.533 السيطرة

 0.11804 - 0.1425 - 0.1529 - 0.0997 - 0.08543 0.29204 0.14616                 1.5905 11.75 الضبط

إدارة 

 االنفعاالت
36.25 2.0962                   0.3016 0.35067 0.3514 0.33171 0.27698 - 0.32673 

 0.28633 - 0.0939 - 0.2293 - 0.1682 - 0.0353 -                     4.2967 37.25 التعاطف

تنظيم 

 االنفعاالت
40.65 7.4534                       0.2813 0.3497 0.23636 0.12572 

المعرفة 

 االنفعالية
32.283 6.5976                         0.4611 0.14163 - 0.05359 

التواصل 

 االجتماعي
25.667 5.4358                           0.3205 0.10136 

 0.015622 -                             3.4957 19.017 االستقاللية

القدرة على 

 التكيف
20.017 4.04                               

 0.273=  0.05قيمة " ر " الجدولية عند 
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 ( 11جدول ) 

 20ن =           قيمة الداللة لمعامل االرتباط لمقياس السمات الشخصية والذكاء اإلنفعالي ببعضها لدي طالبات الفرقة األولي بمادة أساسيات المبارزة  

 الضبط السيطرة الهدوء االجتماعية القابلية االكتئابية العدوانية العصبية ع س البعـــد
إدارة 

 االنفعاالت
 التعاطف

تنظيم 

 االنفعاالت

المعرفة 

 االنفعالية

التواصل 

 االجتماعي
 االستقاللية

القدرة 

على 

 التكيف

 0.5174- 0.2949 0.52786 0.4567- 0.4873- 0.0553- 0.4949- 0.4237- 0.47626 0.4567 - 0.14339 0.461 0.4728 - 0.1225 -   0.887 8.95 العصبية

 0.0623- 0.213- 0.02531 0.00173 0.1135- 0.0553- 0.1844- 0.064 0.01945 0.1648 - 0.2571 - 0.2571 - 0.0645 -     0.9445 9.05 العدوانية

 0.15698 0.2401- 0.157- 0.253- 0.2071 0.4435- 0.44516 0.57012 0.0903 - 0.0423 - 0.1369 - 0.2637 -       1.4244 8.65 االكتئابية

 0.5476- 0.0952- 0.44245 0.0211- 0.3099 - 0.0948- 0.0495- 0.4746- 0.07243 0.5384 - 0.4347         1.268 9.85 القابلية

 0.311- 0.5057- 0.24013 0.2583- 0.1738- 0.4425- 0.026- 0.127- 0.08286 0.2936 -           1.552 11.75 االجتماعية

 0.6316 0.1799 0.586 - 0.3524 0.472 0.5407 0.0623 - 0.3026 0.2054 -             1.789 12.6 الهدوء

 0.2793- 0.01404 0.44165 0.2778- 0.4939- 0.0786- 0.00973 0.2201-               1.433 11.5 السيطرة

 0.44663 0.13062 0.198- 0.1138- 0.5171 0.2145- 0.10438                 2.003 11.7 الضبط

إدارة 

 االنفعاالت
37.25 1.888                   -0.2802 -0.0501 0.17181 -0.0484 -0.341 0.35525 

 0.32018 0.49578 0.3039- 0.47145 0.4492                     5.844 35.55 التعاطف

تنظيم 

 االنفعاالت
41.3 7.512                       0.20745 -0.5462 0.3321 0.55146 

المعرفة 

 االنفعالية
32.85 4.826                         0.01719 0.01668 0.15363 

التواصل 

 االجتماعي
25.3 3.743                           -0.0914 -0.4842 

 0.17097                             2.616 18 االستقاللية

القدرة على 

 التكيف
23.5 2.236                               

0.433=  0.05قيمة " ر " الجدولية عند 
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 -وتفسيرها: مناقشة النتائج 
( للسمات الشخصية لطالب وطالبات الفرقة األولي بمادة أساسيات المبارزة 6يتضح من جدول )

للمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري وااللتواء والترتيب تبعًا لألهمية النسبية للسمات 
مقياس السمات في متغيرات  األساسية لعينة البحثااللتواء معامالت الشخصية وكانت قيم 

 مما يشير إلي إعتدالية بيانات العينة األساسية قي البحث، (3)±قد انحصرت ما بين  الشخصية
( وللطالبات انحصرت بين 12.55:  8.73وكانت المتوسطات الحسابية للطالب انحصرت بين )

سمة الهدوء  -1(، كما كان الترتيب للسمات للطالب تبعًا لألهمية النسبية لها: 12.6:  8.65)
سمة  -6سمة القابلية ثم  -5سمة السيطرة ثم  -4سمة الضبط ثم  -3جتماعية ثم سمة اإل -2ثم 

سمة االكتئابية وهي نفس الترتيب تبعًا لألهمية النسبية  -8سمة العصبية ثم  -7العدوانية ثم 
للسمات الشخصية للطالبات للعينة قيد البحث، وهذا يعزز بأن الطالب والطالبات تميزوا بسمات 

مة حيُث الهدوء واالجتماعية وتالها في الترتيب باقي السمات حتي كانت االبعد عن إيجابية متقد
الطالب والطالبات هي سمة االكتئابية وسبقتها سمة العصبية والعدوانية فهي من السمات التي 
تدفع بصاحبها الي عدم القدرة علي التعايش مع اآلخرين والهجوم أو االحتكاك مع الغير وعدم 

 وهي سمات غير مرغوب بها. تقبل اآلخر
ولما كان الهدف من هذه الدراسة هو تحديد السمات الشخصية وعالقتها بالذكاء االنفعالي لطالب 
الفرقة األولي بمادة أساسيات المبارزة ولما لها من دور كبير في تحقيق مستوي األداء العالي 

John H. (1980 )ع جون ( وم2003والمتميز للطالب وحيُث يتفق ذلك مع أحمد عبدالجيد )
إلي أنه من النظرية الثانية أن السمات الشخصية يجب أن تقاس وتحدد للرياضيين لتحديد شكل 
السمات الخاصة بنوع الرياضة الممارسة وأن لهذه السمات الدور الهام في تحقيق مستوي األداء 

 (27:  23( ) 82:  3العالي.                   ) 
(، دراسة أحمد عبدالجيد و محمد الشناوي 17()2002ياسين علوان ) وهذا يتفق مع دراسة

(، دراسة عونية عطا و نوال 5( )2013(، دراسة رائد عباس و ميثم صالح )4()2007)
(، ودراسة اليفنت وآخرون 2002()19) Diseth(، ودراسة ديسث 10()2011عبدالرؤوف )

Livens et, al. (2002( )25 دراسة إراني وأخرون ،)Irani et, al. (2003()22 دراسة ،)
 ,Kariuki and William(، دراسة كاريوكي و وليام 2005()20) Ehrlerإرلر 

(2006()24.) 
( والخاص بالذكاء االنفعالي لطالب وطالبات الفرقة األولي بمادة 7كما يتضح أيضا من جدول )

واء والترتيب تبعاً لألهمية النسبية أساسيات المبارزة للمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري وااللت
مقياس في متغيرات  األساسية لعينة البحثااللتواء معامالت ألبعاد الذكاء االنفعالي وكانت قيم 

مما يشير إلي إعتدالية بيانات العينة األساسية قي  (3)±قد انحصرت ما بين الذكاء االنفعالي و 
( وللطالبات 40.65:  19.02ت بين )وكانت المتوسطات الحسابية للطالب انحصر  البحث،

تنظيم االنفعاالت  -1(، كما كان الترتيب ألبعاد الذكاء االنفعالي كتالي: 41.3: 18انحصرت بين )
القدرة علي  -6التواصل االجتماعي  -5المعرفة االنفعالية  -4إدارة االنفعاالت  -3التعاطف  -2
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كاء االنفعالي تبعًا لألهمية النسبية للطالبات االستقاللية. وكان الترتيب ألبعاد الذ -7التكيف 
 -5المعرفة االنفعالية  -4التعاطف  -3إدارة االنفعاالت  -2تنظيم االنفعاالت  -1كالتالي: 

االستقاللية. وحيُث جاء بعد تنظيم االنفعاالت  -7القدرة علي التكيف  -6التواصل االجتماعي 
لي عدم التسرع واتخاذ القرار في مواقف االنفعال ثم رقم واحد في الطالب والطالبات وهذا يشير إ

كان التعاطف هو البعد التالي لدي الطالب أي التعاطف لموقف االنفعال وكان بعد إدارة االنفعال 
رقم اثنين لدي الطالبات والذي يوضح ما هو االنفعال المناسب مع الموقف وهو كان البعد الثالث 

الية البعد الرابع وهذا ما يدعوا علي معرفة الطالب أو الطالبة لدي الطالب وجاء المعرفة االنفع
للخبرة في مواقف االنفعال وحيُث يلعب الذكاء االنفعالي دوراً كبيراً في مساعدة األفراد علي اكتساب 
المهارات االجتماعية وهذا بدوره يظهر في بعد التواصل االجتماعي والقدرة علي التكيف، في حين 

 قاللية البعد االخير من حيث الترتيب لدي الطالب والطالبات العينة قيد البحث.جاء بعد االست
( أنه تنبع أهمية الذكاء االنفعالي من خالل 2002ويتفق هذا مع ما أشار إلية عثمان الخضر )

مواكبة التطورات والتغيرات الحديثة العصرية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية والبيئية التي ال 
ب فقط إمتالك األفراد قدرات عظيمة بقدر الحاجة لديهم إلي إمتالك بعض المهارات االنفعالية تتطل

واالجتماعية الالزمة لتنمية مهاراتهم الشخصية والتفاعل مع اآلخرين، فاالنفعاالت تؤدي وظيفة 
 ( 8:  9مهمة في تيسير التواصل االجتماعي بين األفراد.  ) 

النفعالي هو حجر األساس الذي تبني عليه كافة أنواع الذكاء األخري، ويؤكد "جولمان" أن الذكاء ا
ويري أنه األكثر إسهامًا في النجاح بالحياة، فإذا كان ما يسهم به الذكاء المعرفي في نجاح األفراد 

( لعوامل أخري التي من ضمنها %80( فقط، تاركًا ما وراءه )%20بالحياة العملية تبلغ حوالي )
 عالي الذي له نسبة كبيرة في نجاح الفرد مهنيًا واجتماعيًا.   الذكاء االنف

 (21  :312) 
والخاص بداللة الفروق لمقياس السمات الشخصية بين طالب  (8جدول )ويتضح أيضًا من 

وطالبات الفرقة األولي بمادة أساسيات المبارزة إلي عدم وجود فروق دالة إحصائًا لجميع السمات 
الشخصية لدي الطالب والطالبات للعينة قيد البحث من طالب الفرقة األولي بمادة أساسيات 

، 0.05محسوبة أقل من قيمة ت الجدولية عند مستوي معنوية المبارزة حيُث كانت جميع قيم ت ال
ويعزو الباحث ذلك للترابط والتماسك األسري بين العائالت والقبائل مما جعل التقارب والتواصل 

 فيما بينهم.
والخاص بداللة الفروق لمقياس الذكاء االنفعالي بين طالب وطالبات الفرقة ( 9جدول )كما يوضح 

سيات المبارزة إلي عدم وجود فروق دالة إحصائًا لجميع أبعاد الذكاء االنفعالي األولي بمادة أسا
لدي الطالب والطالبات للعينة قيد البحث من طالب الفرقة األولي بمادة أساسيات المبارزة حيُث 

قيمة بعد  عدا، 0.05كانت جميع قيم ت المحسوبة أقل من قيمة ت الجدولية عند مستوي معنوية 
( وهي قيمة أكبر من 3.663لدي الطالبات حيُث كانت دالة إحصائيًا بقيمة ) التكيف القدرة علي

، ويعزو الباحث ذلك لقدرة الطالب علي التعايش مع 0.05قيمة ت الجدولية عند مستوي معنوية 
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البيئة المحيطة وكذلك التفاعل مع المواقف االنفعالية بإيجابية دون التعرض ألي ضغوط تؤثر 
 دء الطالب في المهارات أثناء التعلم .علي مستوي أ

( قيمة الداللة لمعامل االرتباط لمقياس السمات الشخصية والذكاء االنفعالي 10ويوضح جدول )
لدي طالب الفرقة األولي بمادة أساسيات المبارزة حيُث كانت القيم الدالة إحصائيًا وهي قيمة سمة 

( وسمة 0.4089ة مع القابلية لالستثارة )( وسمة العصبي-0.4628العصبية مع االكتئابية )
( وسمة -0.322( وسمة العصبية مع بعد تنظيم االنفعاالت )-0.313العصبية مع الهدوء )

( وسمة 0.305( وسمة االكتئابية مع السيطرة )0.315العدوانية مع بعد القدرة علي التكيف )
( وسمة -0.468د تنظيم االنفعاالت )( وسمة القابلية مع بع-0.504القابلية لالستثارة مع الهدوء )

( وسمة -0.280( وسمة االجتماعية مع الهدوء )-0.275القابلية مع بعد القدرة علي التكيف )
( وسمة االجتماعية مع 0.286( وسمة االجتماعية مع الضبط )0.348االجتماعية مع السيطرة )
( -0.324واصل االجتماعي )( وسمة االجتماعية مع بعد الت-0.285بعد المعرفة االنفعالية )

( -0.301( وسمة السيطرة مع بعد االستقاللية )0.297وسمة الهدوء مع بعد تنظيم االنفعاالت )
( وبعد إدارة اإلنفعاالت مع جميع أبعاد الذكاء االنفعالي 0.292وسمة الضبط مع بعد التعاطف )

عاطف مع بعد القدرة ( وقيم بعد الت0.327، 0.277، 0.332، 0.351، 0.351، 0.302بقيم )
( وقيم 0.281( وقيم بعد تنظيم االنفعاالت مع بعد المعرفة االنفعالية )-0.286علي التكيف )

( وقيم بعد المعرفة االنفعالية مع بعد 0.349بعد تنظيم االنفعاالت مع بعد التواصل االجتماعي )
( وجميع 0.321ستقاللية )( وقيم بعد التواصل االجتماعي مع بعد اال0.461التواصل االجتماعي )

. وباقي 0.05هذه القيم دالة إحصائيًا وهي قيم أكبر من قيمة "ر" الجدولية عند مستوي معنوية 
القيم لم تحظي علي أي داللة إحصائيًا حيُث كانت قيمها أقل من قيمة "ر" الجدولية عند مستوي 

 .0.05معنوية 
مقياس السمات الشخصية والذكاء االنفعالي ( قيمة الداللة لمعامل االرتباط ل11ويوضح جدول )

لدي لطالبات الفرقة األولي بمادة أساسيات المبارزة حيُث كانت قيم دالة إحصائيًا وهي قيم سمة 
( وسمة العصبية 0.461( وسمة العصبية مع القابلية لالستثارة )-0.4728العصبية مع االكتئابية )

( وسمة العصبية مع بعد إدارة 0.476رة )( وسمة العصبية مع السيط-0.457مع الهدوء )
( وسمة العصبيةة مع -0.487( وسمة العصبية مع بعد تنظيم االنفعاالت )-0.495االنفعاالت )

( وسمة 0.528( وسمة العصبية مع بعد التواصل االجتماعي )-0.457بعد المعرفة االنفعالية )
( وسمة 0.570ابية مع الضبط )( وسمة االكتئ-0.517العصبية مع بعد القدرة علي التكيف )

( وسمة -0.443( وسمة االكتئابية مع بعد التعاطف )0.445االكتئابية مع بعد إدارة االنفعاالت )
( وسمة -0.538( وسمة القابلية لالستثارة مع الهدوء )0.435القابلية لالستثارة مع االجتماعية )

( وسمة القابلية 0.442اصل االجتماعي )( وسمة القابلية مع بعد التو -0.475القابلية مع الضبط )
( وسمة -0.506( وسمة االجتماعية مع بعد االستقاللية )-0.548مع بعد القدرة علي التكيف )

( وسمة الهدوء 0.472( وسمة الهدوء مع بعد تنظيم االنفعاالت )0.541الهدوء مع بعد التعاطف )
( وسمة 0.632د القدرة علي التكيف )( وسمة الهدوء مع بع-0.586مع بعد التواصل االجتماعي )

( وسمة السيطرة مع بعد التواصل االجتماعي -0.494السيطرة مع بعد تنظيم االنفعاالت )
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( وسمة الضبط مع بعد القدرة علي 0.517( وسمة الضبط مع بعد تنظيم االنفعاالت )-0.442)
د التعاطف مع بعد ( وبع0.449( وبعد التعاطف مع بعد تنظيم االنفعاالت )0.447التكيف )

( وقيم بعد تنظيم 0.496( وبعد التعاطف مع بعد االستقاللية )0.471المعرفة االنفعالية )
( وقيم بعد تنظيم االنفعاالت مع بعد القدرة علي -0.546االنفعاالت مع بعد التواصل االجتماعي )

( وجميع -0.484( وقيم بعد التواصل االجتماعي مع بعد القدرة علي التكيف )0.551التكيف )
. وباقي 0.05هذه القيم دالة إحصائيًا وهي قيم أكبر من قيمة "ر" الجدولية عند مستوي معنوية 

القيم لم تحظي علي أي داللة إحصائيًا حيُث كانت قيمها أقل من قيمة "ر" الجدولية عند مستوي 
ع السمات ، وخاصة سمة العدوانية فلم تحظي علي أي قيم داللة إحصائية م0.05معنوية 

 الشخصية أو أبعاد الذكاء االنفعالي.
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع الكثير من متغيرات نتائج هذه الدراسات، وبالنسبة لسمة االجتماعية 
فلها ارتباط دال معنوي عند البنين من الطالب مع سمة الهدوء والسيطرة والضبط وحيث يشير 

قدرة علي التفاعل مع األخرين ومحاولة التقرب إلي عالوي إلي أن أصحاب هذه السمة يتسمون بال
الناس وسرعة عقد الصداقات والمرح والحيوية والنشاط واكتساب دائرة كبيرة من المعارف، بينما 
يري أن الالعبين الذين يتسمون بسمة الضبط غير قادرين علي التفاعل أو التعامل مع األخرين 

الخجل عند مواجهة بعض األحداث مع عدم القدرة وخاصة في المواقف الجماعية وسرعة ظهور 
 (149:  12علي اتخاذ القرار واالرتباك.                                 ) 

أن االنفعاالت مصدر الستمرار الحياة وصنع القرار، وحد فاصل  (2006منال جاب هللا )وتؤكد 
ل والتواصل ومن خاللها يتحقق بين السواء والمرض النفسي أو العقلي، كما أنها وسيلة االتصا

الفهم والتعاطف والتقدير، كما أن أساليب مواجهة الضغوط تستند إلي االنفعاالت السوية القادرة 
علي الصمود تستوعب الضغوط في إطار سياق أوسع لحياة أرحب وتتسم بااليجابية والتنوع، كما 

ألولي علي طريق االستقرار النفسي أن القدرة علي الربط بين ما هو عقلي وانفعالي هي الخطوة ا
الفسيولوجي ورفع كفاءة مناعة الفرد، ولكل من الذكاء واالنفعال دوره الذي الغني عنه في حياة 

                             المرء، وقد يفقد الذكاء دوره وأهميته إذا لم يكن لإلنفعاالت دورها في توجهاتنا وحكمنا علي األمور.                               
 (14  :5 ) 

وأشار كوبر وسواف إلي أن األفراد ذوي القدرات المرتفعة من الذكاء االنفعالي أكثر صحة ونجاحًا 
ويؤسسون عالقات اجتماعية قوية، ويمتلكون مهارات قيادية فعالة، ونجاح مهني أكثر مقارنة 

ُث يلعب ذلك دورًا حيويًا في توجيه بنظرائهم ذوي القدرات المنخفضة من الذكاء االنفعالي، وحي
سلوك األفراد وعالقتهم باألخرين وكيفية التعامل معهم بمرونة ومهارة ويكونون أقدر علي النجاح 

 (120:  18في إقامة عالقات إجتماعية إيجابية ناجحة مع األخرين.          ) 
(، ودراسة أحمد نبيه 1()2011وتتفق نتائج البحث مع ما توصل إليه نتائج دراسة أحمد فالح )

(، ودراسة 15()2012(، ودراسة هيثم حسنين )9()2002(، ودراسة عثمان الخضر )2()2007)
 (.16()2016وائل مبروك )
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 -اإلستخالصات:
في ضوء أهداف البحث وفروضه وفي حدود عينة البحث والمنهج المستخدم والمعالجات االحصائية 

 -مكن التوصل إلي اإلستخالصات اآلتيه:والنتائج التي توصل إليها الباحث أ
 تميز طالب و طالبات العينة قيد البحث بسمة الهدوء ثم االجتماعية ثم الضبط. -
وأشارت النتائج إلي عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين الطالب والطالبات في السمات الشخصية  -

 لصالح الطالبات.والذكاء االنفعالي قيد البحث ما عدا بعد القدرة علي التكيف و 
 تميز الطالب عينة البحث بقيم ارتباط دالة إحصائيًا لسمة العصبية مع بعد تنظيم االنفعاالت. -
 تميز الطالب عينة البحث بقيم ارتباط دالة إحصائيًا لسمة العدوانية مع بعد القدرة علي التكيف. -
القابلية مع بعد تنظيم االنفعاالت تميز الطالب عينة البحث بقيم ارتباط دالة إحصائيًا لسمة  -

 وبعد القدرة علي التكيف.
تميز الطالب عينة البحث بقيم ارتباط دالة إحصائياً لسمة االجتماعية مع بعد المعرفة االنفعالية  -

 والتواصل االجتماعي.
 .تميز الطالب عينة البحث بقيم ارتباط دالة إحصائيًا لسمة الهدوء مع بعد تنظيم االنفعاالت -
 تميز الطالب عينة البحث بقيم ارتباط دالة إحصائيًا لسمة السيطرة مع بعد االستقاللية. -
 تميز الطالب عينة البحث بقيم ارتباط دالة إحصائيًا لسمة الضبط مع بعد التعاطف. -
تميز الطالبات عينة البحث بقيم ارتباط دالة إحصائيًا لسمة العصبية مع بعد إدارة االنفعاالت  -
 عد تنظيم االنفعاالت وبعد المعرفة االنفعالية والتواصل االجتماعي والقدرة علي التكيف.وب
تميز الطالبات عينة البحث بقيم ارتباط دالة إحصائيًا لسمة االكتئابية مع بعد الضبط وبعد إدارة  -

 االنفعاالت وبعد التعاطف.
مة القابلية مع بعد الضبط وبعد تميز الطالبات عينة البحث بقيم ارتباط دالة إحصائيًا لس -

 ىالتواصل االجتماعي وبعد القدرة علي التكيف.
 تميز الطالبات عينة البحث بقيم ارتباط دالة إحصائيًا لسمة االجتماعية مع بعد االستقاللية. -
تميز الطالبات عينة البحث بقيم ارتباط دالة إحصائياً لسمة الهدوء مع بعد التعاطف وبعد تنظيم  -
 نفعاالت وبعد التواصل االجتماعي والقدرة علي التكيف.اال
تميز الطالبات عينة البحث بقيم ارتباط دالة إحصائيًا لسمة السيطرة مع بعد تنظيم االنفعاالت  -

 وبعد التواصل االجتماعي.
تميز الطالبات عينة البحث بقيم ارتباط دالة إحصائيًا لسمة الضبط مع بعد تنظيم االنفعاالت  -

 د القدرة علي التكيف التعاطف.وبع
 -التوصيات:
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 -في ضوء نتائج البحث واستخالصاته وفي حدود العينة المستخدمة يوصي الباحث بما يلي:
ضرورة وضع في االعتبار السمات الشخصية للطالب عند تدريس مقرر أساسيات المبارزة  -

 لطالب.وذلك ألهميتها في رفع مستوي التحصيل المعرفي واالكاديمي لدي ا
ضرورة االهتمام بالجانب النفسي للطالب أثناء إجراء العملية التعليمية بالمحاضرات النظرية أو  -

 العملية.
ضرورة تطوير الذكاء االنفعالي للطالب من خالل التدريب العملي الميداني وكيفية تطبيق  -

 أبعاده.
الذكاء االنفعالي علي المستوي تبني إقامة دورات وندوات من قبل المتخصصين للتعرف علي أثر  -

 المهاري واألكاديمي للطالب.
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