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 أ.ـ.د/ ابراىيـ رشاد محمد  
 أ.ـ.د / عمرك أحمد فؤاد

 البحث كأىميتو: مشكمة 
  يوبة قادرا ىم  التعامؿ مم المكاقؼ كالملكفت بالذكاس اانقعال  يف يتمتم الطالب    

إدراا انقعااتر كملاىرا كتكجيءءا باللكؿ الو ية مما كيوبة قادرا ىم   الماتمقة ب كمة 
م ت مؿ ينعكس بااليجاب ىم  نمك تقديرا لذاتر كالمإابرة كالت مؿ كاالورار كبذلؾ يستطي

كيمتمؾ القدرة ىم  التأإير  التكترات كالضغكط مما يلإر بييجابية ىم  نمك ىفقاتر ااجتماىية
والذكاس اانقعال   كتقبؿ الر ل اآلار كما هك مءما كاف االاتفؼ و  الر ل كالإقاوة  و  اآلاريف

   جابية.يعد الم رؾ ا ساس  لمدكاوم كالر بات كالمإيرات الت  تكاجر بانقعاات  إي
)  ف تقاىؿ الطفب مم بي تءـ الاارجية ُِٗ) صُٔٗٗكيرل لمعكف م مد العرب  (   

يكسبءـ ىفقات معينر بالنسبة ل لياس كالظكاهر كاال داث مما يجعؿ  ياتءـ تمتم  بانقعاات 
ماتمقة مف ورح كسركر كاكؼ ك ضب ككراهية كتنلأ هذا اانقعاات مف افؿ تقاىؿ الطفب 

رات الت  يتعرضكف لءا  اذ ا يمكف ودها  ك كقءا ىم  الر ـ مف  نءا قد تتسبب و  مم الاب
اللعكر بعدـ قدرتءـ ىم  السيطرة ىم  سمككءـ كالت كـ بءا  كاانقعاات جانب سمكك  يلير 

  ال  ال ركات التعبيرير كتعبيرات الكجر  كسرىر دقات القمب كسرىر التنقس.
ف اانقعػػاات ذات  هميػر بالغػػة كذلػػؾ انءػا ليسػػت ىمميػػات )  ُِٖ) صََِِكيلكػد ىجػػاج (  

منقوػػمة ىػػف ىمميػػات التقكيػػر  بػػؿ هػػ  متداامػػة كمتقاىمػػة مػػم بعضػػءا الػػبعض ككوقػػا لػػذلؾ وػػيف 
الذكاس اانقعال  هك نتيجة تكامؿ منظكمت  المعروة كاانقعاؿ  إذ يقـك النظاـ المعرو  بااستداؿ 

 ز النظاـ اانقعال  القدرة المعروية. المجرد  كؿ اانقعاات  بينما يعز 
  ف ااستجابة اانقعالية لءا دكرنا هامنا و  ىممية التعمـ  وقد  )َْ) ص ََِْ(اMauriceا كيرل

 تعيؽ  داس العقؿ جز ينا  ك كمينا كعدـ القدرة ىم  وءـ اانقعاات كاللعكر بالاكؼ كالقمؽ كالغضب
متمؾ زماـ  مكرا  كيقءـ انقعااتر جيدا كيت كـ بءا و يف يتمتم الطالب بالذكاس اانقعال  ي 

كيستطيم  ؿ ملكفتر ب كمر كيككف قادرا ىم  إدارة المكاقؼ بكقاسا ر ـ المعكقات الم يطة بر 
                                                 بءدؼ مساىدا العقؿ ىم  العمؿ بأقو  طاقاتر االبداىية.                                                                      

)  يف يتمتم الطالب بالذكاس اانقعال  يوبة ٖٖ-ّٖ) صَََِكيلكد العمر  بدر ىمر( 
كاإؽ مف نقسر  ومف اوا ص الإقة بالنقس انءا تإير اانقعاات اايجابية كتبعث اللعكر 

المإابرة كالجءد و  سبيؿ ت قيؽ اهداور  بال ماس كالبءجة كتساىد ىم  تركيز اانتباا كتزيد مف
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كالنجاح مما يسءـ و  بناس مقءكـ ذات ايجاب  كيوبة االيان مف المااكؼ قادر ىم  تنظيـ بي تة 
كاوكارا بسرىة كدقة كبأقؿ معكنة مف اآلاريف مما يمكنر مف تاط  الوعاب كالكوكؿ إل  

  يف كا تراـ الذات.مستكل ىاؿ مف االنجاز كيلدم ذلؾ إل    تراـ  راس اآلار 
تكاجػػر   ف المر مػػة الجامعيػػة تضػػـ و ػػة ىمريػػة  كتنبػػم ملػػكمة الب ػػث ال ػػال  مػػف  قيقػػة مقادهػػا  

العديػػد مػػف العقبػػات كالوػػعاب   وءػػذا المر مػػر تعػػػد مػػف  وػػعب المرا ػػؿ العمريػػة  ومػػدل طػػػفب 
ر ذلػؾ بػػدكرة ىمػػ  لػػذكاس اانقعػال   كممػػا  إػػالجامعػة الكإيػػر مػػف التطمعػات   وكممػػا تمتػػم الطالػب بػػا

ي ػػدث التعػػديؿ المناسػػب وػػ  سػػمككياتر اسػػتجابتر اانقعاليػػة ممػػا يزيػػد مػػف إقتػػر بنقسػػر اامػػر الػػذل 
بالاوػػػا ص اايجابيػػػة وػػػ  مكاجءػػػر المكاقػػػؼ كالملػػػكفت الماتمقػػػة كاللػػػعكر الإقػػػة كبػػػذلؾ يتمتػػػم 

يتمتػػػم بسػػػمات  بػػػالنقس كتجنػػػب التامػػػيف كااتيػػػار ااسػػػتراتيجيات المناسػػػبة لمتعامػػػؿ معءػػػا  كبػػػذلؾ
لاوػػية قا مػػة ىمػػ  اانقتػػاح كقبػػكؿ الػػرام اااػػر كىػػدـ اانغػػفؽ كروػػض اوكػػار اااػػريف كىػػدـ 

 التمسؾ بالرام الكا د كالضبط كااتزاف القا ـ ىم  وءـ ا اريف كادراؾ انقعااتءـ.
 البحث: مصطمحات 

 Emotional intelligence :الذكاء االن عالى : 
)هك القدرة ىمػ  اانتبػاا كاالدراؾ الجيد لفنقعاات ّٔ) ص ََِِيعرور ىإماف كرزؽ(  

دراؾ دقيؽ انقعاات  كالملاىر الذاتية كوءمءا كويا تءا بكضكح كتنظيمءػا كوقػان لمراقبة كاه
اآلاريف كملاىرهـ لمداكؿ معءـ و  ىفقػات انقعالية كاجتماىية إيجابية تساىد الطالب ىم  

  المزيد مف المءارات االيجابية لم ياة.الرق  العقم  كالمءن  كتعمـ 
  Emotional response االستجابة االن عالية:

ىبػػارة ىػػف مجمكىػػة سػػمات نقسػػير لءػػا تػػأإير ه   )ُِٕ) ص ُٓٗٗيلير ىبد القتاح  م مكد(
ػر ىمػ  ىمػػ  مسػػتكل االداس كاالنجػػاز لفىبػيف كااسػتجابة اانقعاليػة لفىػب ت ػدد مػف قدرت

مكاجءػة المناوسػة الرياضػية كالتػ  يمكػف ال وػكؿ ىميءا مف افؿ السمات اانقعالية كالت  تميز 
السمكؾ االنقعال  لمرياضػ  كتمإػؿ السػمكؾ العػاـ لقاىميػة اللاوػية كتغط  مجمكىر متنكىر مف 

مإؿ االتزاف ) بقة  ك المبػاراةاالستجابات النكىير كالت  يبدك ىميءػا الرياضػ  مػف المناوسػة (المسػا
 االنقعال   ضبط النقس  مستكل الطمػػكح االيجاب    الإقة بالنقس

  Self-Confidenceالثقة بالن س :
)ه  إدراؾ القرد لكقاستر  ك مءاراتر كقدراتر ىم   ف يتعامؿ ٓ) صَُٗٗ(م مدىادؿيلير  

  بقاىمية مم المكاقؼ الماتمقة الت  يتعرض لءا .
 حث:أىداؼ الب

 يءدؼ الب ث ال ال  إل  التعرؼ ىم  :   
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 العفقة بيف الذكاس اانقعال  كااستجابة اانقعالية لدل طمبة كمية التربية الرياضية جامعة المنيا –
 العفقة بيف الذكاس اانقعال  كالإقة بالنقس لدل طمبة كمية التربية الرياضية جامعة المنيا. -
ل  كااستجابة اانقعالية لدل طالبات كمية التربية الرياضية جامعة العفقة بيف الذكاس اانقعا–

 المنيا 
 العفقة بيف الذكاس اانقعال  كالإقة بالنقس لدل طالبات كمية التربية الرياضية جامعة المنيا.-
 العفقة بيف الطمبة كالطالبات بكمية التربية الرياضية جامعة المنيا و  الذكاس اانقعال  . –
 فقة بيف الطمبة كالطالبات بكمية التربية الرياضية جامعة المنيا و  ااستجابة اانقعالية .الع–
 العفقة بيف الطالبة كالطالبات بكمية التربية الرياضية جامعة المنيا و  الإقة بالنقس .-
لتربية و  ضكس الذكاس اانقعال  يمكف التنبل بااستجابة اانقعالية لدل طمبة كطالبات كمية ا –

 الرياضية جامعة المنيا .
و  ضكس الذكاس اانقعال  يمكف التنبل بالإقة بالنقس لدل طمبة كطالبات كمية التربية الرياضية  -

 جامعة المنيا .
 فركض البحث:

 و  ضكس  هداؼ الب ث يقترض البا إاف ما يم  ما يم  :   
  كااستجابة اانقعالية لدل طالبات تكجد ىفقة ارتباطية دالة إ وا يا بيف الذكاس اانقعال–ُ

 كمية التربية الرياضية جامعة المنيا .
تكجد ىفقة ارتباطية دالة إ وا يا بيف الذكاس اانقعال  كالإقة بالنقس لدل طالبات كمية –ِ

 التربية الرياضية جامعة المنيا .
اانقعالية لدل طمبة كمية  تكجد ىفقة ارتباطية دالة إ وا يا بيف الذكاس اانقعال  كااستجابة–ّ

 التربية الرياضية جامعة المنيا .
تكجد ىفقة ارتباطية دالة إ وا يا بيف الذكاس اانقعال  كالإقة بالنقس لدل طمبة كمية التربية -ْ

 الرياضية جامعة المنيا .
يا و  تكجد وركؽ ذات دالر إ وا ية بيف طالبة كطالبات كمية التربية الرياضية بجامعة المن–ٓ 

 الذكاس اانقعال .
تكجد وركؽ ذات دالر إ وا ية بيف طمبة كطالبات كمية التربية الرياضية بجامعة المنيا و   -ٔ

 ااستجابة اانقعالية  .
تكجد وركؽ ذات دالر إ وا ية بيف طمبة كطالبات كمية التربية الرياضية بجامعة المنيا و  -ٕ

 الإقة بالنقس .
قعال  يمكف التنبل بااستجابة اانقعالية لدل طمبة كطالبات كمية التربية و  ضكس الذكاس اان–ٖ
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 الرياضية جامعة المنيا .
و  ضكس الذكاس اانقعال  يمكف التنبل بالإقة بالنقس لدل طمبة كطالبات كمية التربية الرياضية -ٗ

 جامعة المنيا .
 منيج البحث:

   ) باطكاتر لمناسبتر لت قيؽ  هداؼ الب ث.استادـ البا إاف المنءج الكوق (ا سمكب المس  
 مجتمع البحث: 

 لػػتمؿ مجتمػػم الب ػػث ىمػػ  طمبػػر كطالبػػات كميػػة التربيػػة الرياضػػية بالقرقػػة الرابعػػر جامعػػر المنيػػا   
 ) .َُِٗ/  َُِٖ) طالب كطالبة و  العاـ الجامع  (َٔٔكالبالي قكامة (

 كعينة البحث: 
) طالب كطالبة بالقرقة الرابعر جامعر المنيا منءـ َّٓقكامءا(قاـ البا إاف بااتيار ىينة ىمدية   
 ) يكضة ذلؾ .ُ) طالبة كجدكؿ(ُٕٓ) طالب (ُٕٓ(

 األساسية كاالستطبلعية ( التكصيؼ االحصائي لمجتمع كعينة البحث0جدكؿ )

 العدد
 النكع

 مجتمع
 البحث

 عدد
 العينة األساسية

عدد العينة 
 االستطبلعية

 31 021 761 طالبات
 31 021 211 مبةط

 61 311 661 المجمكع

 ٪9.0 ٪13.13 النسبة المئكية

 تكزيع أفراد العينة تكزيعان إعتداليان :
قاـ البا إاف بالتأكد مف مدل اىتدالية تكزيم  وراد ىينة الب ث وػ  ضػكس متغيػرات الب ػث (الػذكاس 

 ؾ.) يكضة ذلِاانقعال   ااستجابة اانقعالية  الإقة بالنقس) كجدكؿ (
 (311) ف =                تغيرات قيد البحث ( المتكسط الحسابى كالكسيط كاالنحراؼ المعيارل كمعامؿ االلتكاء لمم7جدكؿ )

المتكسط  المتغيرات
االنحراؼ  الكسيط الحسابي

 معامؿ االلتكاء المعيارم

 الذكاء االن عالي

 1.20 2.00 76 72.93 المعرفة االن عالية
 1.62 00.20 21 27.10 تإدارة االن عاال

 1.31 01.33 31 36.70 تنظيـ االن عاالت
 1.90 2.62 73 71.37 التكاصؿ االجتماعي

 1.11- 9.06 30 31.22 التعاطؼ

 1.22 26.62 016 067.21 الدرجة الكمية

 االستجابة االن عالية
 1.10 1.01 01 01.22 الرغبة
 1.13 3.12 01 01.63 اإلصرار
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 1.10 3.22 01 01.19 الحساسية
 1.29 3.61 01 01.96 التحكـ في التكتر

 1.26 3.16 06 06.11 الثقة
 1.12 3.21 01 01.60 المسئكلية الشخصية
 1.16 3.12 01 01.66 الضبط الذاتي

 1.22 3.19 01 01.22 الدرجة الكمية

 1.10 02.29 91 93.77 الدرجة الكمية الثقة بالن س

) ّ-   ّ)  م ان ورت ما بيف(+َٓ.َ-:  ُٗ.َمعامفت االتكاس ( ف  )ِيتضة مف جدكؿ(
مما يلير إل   اىتدالية تكزيم البيانات ت ت المن ن  ااىتدال  كبذلؾ تككف العينة مكزىة تكزيعان 

 اىتداليان و  جميم متغيرات الب ث(الذكاس اانقعال   ااستجابة اانقعالية  الإقة بالنقس) .
 انات :أدكات جمع البي

 ).ََِِمقياس الذكاس اانقعال .إىداد/ واركؽ السيد ىإماف   م مد ىبدالسميم كرزؽ( - ُ
 ).َُٗٗمقياس الإقة بالنقس.إىداد/ سيدن  لركجر تعريب ىادؿ ىبداهلل م مد ( - ِ
 تتكك  تعريب م مد ىفكم كالعرب  لمعكف –تكماسمقياس ااستجابة اانقعالية.إىداد/  - ّ

 (0س الذكاء االن عالي : ممحؽ )أكالن : مقيا
) وقرة  كيقـك ٖٓ) بتوميـ كبناس مقياس الذكاس اانقعال  كيتككف مف(ََِِقاـ ىإماف كرزؽ( 

المب كث باااتيار بيف امسة ا تماات كيتـ تقدير درجة المق كص بيىطا ر درجة تتراكح 
م درجة اابعاد الامسة ) ىم  كؿ بند كذلؾ كوقا لمقتاح تو ية اااتبار إـ يتـ جمُ  ٓبيف(

 .لممقياس(المعروة اانقعالية  إدارة اانقعاات  تنظيـ اانقعاات  التكاوؿ  التعاطؼ) 
 المعامبلت العممية لممقياس فى الدراسة الحالية :

 معامؿ الصدؽ :
 صدؽ االتساؽ الداخمي : -
ؾ بتطبيقر ىم  ااتساؽ الداام  كذلودؽ  لمت قؽ مف ودؽ المقياس قاـ البا إاف ب ساب 

قاـ ب ساب ك كمف اارج العينة ا ساسية  مف مجتمم الب ثطالب كطالبة  )َٔىينة قكامءا (
معامفت اارتباط بيف درجة كؿ ىبارة كبيف مجمكع درجات البعد الذل تنتم  إلية كتـ  ساب 

فت معامفت اارتباط بيف درجة كؿ ىبارة كبيف المجمكع الكم  لممقياس  كما تـ  ساب معام
) ٓ) (ْ) (ّاارتباط بيف مجمكع درجات كؿ بعد كبيف المجمكع الكم  لممقياس كالجداكؿ (

 تكضة ذلؾ .
 

 (61)ف =   و        كالمجمكع الكمي لمبعد الذل تنتمى إلي المقياسمعامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات  (3جدكؿ )

 29 02 01 2 2 1 3 7 0 رقـ العبارةالمعرفة 
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 **1.20 **1.97 **1.66 **1.22 **1.22 **1.97 **1.66 **1.20 **1.69 معامؿ االرتباط االن عالية
  10 رقـ العبارة

 **1.13 معامؿ االرتباط

 إدارة االن عاالت

 02 02 06 03 07 00 9 6 2 رقـ العبارة
 **1.20 **1.21 **1.62 **1.26 **1.20 **1.21 **1.21 **1.20 *1.33 معامؿ االرتباط
  16 13 11 30 72 76 رقـ العبارة

 **1.66 **1.21 **1.20 **1.61 **1.66 **1.21 معامؿ االرتباط
 72 71 72 73 77 70 71 09 01 رقـ العبارة تنظيـ االن عاالت

 **1.27 **1.91 **1.62 **1.93 **1.63 **1.22 **1.26 **1.27 **1.22 معامؿ االرتباط
  12 37 31 79 رقـ العبارة

 **1.62 **1.27 **1.91 **1.12 معامؿ االرتباط
التكاصؿ 
 االجتماعي

 17 22 22 26 21 23 27 39 36 رقـ العبارة
 **1.12 **1.21 **1.63 **1.23 **1.21 **1.91 **1.63 **1.11 **1.22 معامؿ االرتباط

 12 22 20 21 32 32 31 32 33 رقـ العبارة التعاطؼ
 **1.20 **1.26 **1.27 **1.26 **1.27 **1.97 **1.62 **1.20 **1.26 اطمعامؿ االرتب
  12 11 رقـ العبارة

 **1.12 **1.12 معامؿ االرتباط

 َُ.َ** دالة ىند مستكم   َٓ.َ* دالة ىند مستكم 

) = َُ.َ   (  ِّٕ.َ ) =َٓ.َ) كمستكل دالة (ٖٓقيمة (ر) الجدكلية ىند درجة  رية (
َ.ّْٓ 
كالمجمكع المقياس )  ف معامفت اارتباط بيف درجة كؿ ىبارة مف ىبارات ّف جدكؿ (يتضة م
مما  ) كه  معامفت ارتباط دالة إ وا يان ِٗ.َ:  ّّ.َما بيف (لمبعد الذم تنتم  إلير الكم  

 الودؽ .يدؿ ىم   ف المقياس ىم  درجة مقبكلة مف 
 (61)ف =                 كالمجمكع الكمي لممقياس المقياسبارات ( معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف ع2جدكؿ )

 29 02 01 2 2 1 3 7 0 رقـ العبارة
 **1.69 **1.97 **1.62 **1.22 **1.21 **1.97 **1.62 **1.69 **1.62 معامؿ االرتباط
  10 رقـ العبارة

 **1.13 معامؿ االرتباط
 02 02 06 03 07 00 9 6 2 رقـ العبارة

 **1.21 **1.29 **1.17 **1.97 **1.21 **1.22 **1.29 **1.62 *1.31 ؿ االرتباطمعام
  16 13 11 30 72 76 رقـ العبارة

 **1.21 **1.20 **1.21 **1.66 **1.21 **1.20 معامؿ االرتباط
 72 71 72 73 77 70 71 09 01 رقـ العبارة

 **1.20 **1.29 **1.20 **1.97 **1.62 **1.22 **1.21 **1.21 **1.22 معامؿ االرتباط
  12 37 31 79 رقـ العبارة

 **1.66 **1.20 **1.29 **1.17 معامؿ االرتباط
 17 22 22 26 21 23 27 39 36 رقـ العبارة
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 **1.12 **1.27 **1.62 **1.22 **1.21 **1.97 **1.62 **1.27 **1.62 معامؿ االرتباط
 12 22 20 21 32 32 31 32 33 رقـ العبارة

 **1.20 **1.29 **1.21 **1.29 **1.21 **1.97 **1.62 **1.20 **1.29 معامؿ االرتباط
  12 11 رقـ العبارة

 **1.22 **1.13 معامؿ االرتباط

 َُ.َ** دالة ىند مستكم   َٓ.َ* دالة ىند مستكم 

) = َُ.َ   (  ِّٕ.َ ) =َٓ.َ) كمستكل دالة (ٖٓقيمة (ر) الجدكلية ىند درجة  رية (
َ.ّْٓ 

كالمجمكع المقياس )  ف معامفت اارتباط بيف درجة كؿ ىبارة مف ىبارات ْيتضة مف جدكؿ(
مما يدؿ ىم   ف  ) كه  معامفت ارتباط دالة إ وا يان ِٗ.َ:  َّ.َما بيف(لممقياس الكم  

 الودؽ .المقياس ىم  درجة مقبكلة مف 
                                     (61) ف =                      مف أبعاد المقياس كالمجمكع الكمي لو( معامبلت االرتباط بيف المجمكع الكمي لكؿ بعد 1جدكؿ )

 معامؿ االرتباط األبعاد
 **1.29 المعرفة االن عالية
 **1.91 إدارة االن عاالت
 **1.22 تنظيـ االن عاالت
 **1.91 التكاصؿ االجتماعي

 **1.97 التعاطؼ

 َُ.َ** دالة ىند مستكم   َٓ.َستكم * دالة ىند م

) = َُ.َ  (  ِّٕ.َ ) =َٓ.َ) كمستكل دالة (ٖٓقيمة (ر) الجدكلية ىند درجة  رية (
َ.ّْٓ 

مف  بعاد المقياس )  ف معامفت اارتباط بيف مجمكع درجات كؿ بعد ٓيتضة مف جدكؿ( 
إ وا يان مما يدؿ ىم   ) كه  معامفت ارتباط دالةِٗ.َ:  ٕٖ.َما بيف (ر كالمجمكع الكم  ل

 . ىم  درجة مقبكلة مف الودؽ المقياس ف 
 الثبات :معامؿ 

 معامؿ ال ا لكركنباخ : -
) سػػتكف َٔلمتأكػد مػػف إبػػات المقيػػاس اسػػتاداـ البا إػػاف معامػؿ  لقػػا لكركنبػػاخ ىمػػ  ىينػػة قكامءػػا( 

 كضة ذلؾ.) ئطالب كطالبة مف مجتمم الب ث كمف اارج العينة ا ساسية لمب ث  كالجدكؿ(
 (61لمقياس الذكاء االن عالي        ) ف =  باستخداـ معامؿ أل ا كركنباخ الثباتمعامؿ  (6جدكؿ )

 ال امعامؿ  األبعاد
 **1.90 المعرفة االن عالية
 **1.92 إدارة االن عاالت
 **1.91 تنظيـ االن عاالت
 **1.92 التكاصؿ االجتماعي
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 **1.29 التعاطؼ

 **1.92 الدرجة الكمية

) كهػػ  ٖٗ.َ:  ٖٗ.َ ف قػػيـ معػػامفت  لقػػا كركنبػػاخ لممقيػػاس مػػا بػػيف () ٔيتضػػة مػػف جػػدكؿ (
 معامفت دالة إ وا يا مما يدؿ ىم   ف المقياس ىم  درجة مقبكلة مف الإبات . 

 (7ثانيان : مقياس الثقة بالن س : ممحؽ )
 م مدا اهلل ىبد كقاـاىادؿ لءا كتقييمر بنقسر الطالب إقة مقياس بتوميـ لركجرا اسيدن  قاـ  

 إجراسات ىند ىبارات ست استبعاد تـ )ىبارةْٓمف( ا وم  المقياس كيتألؼ المقياس بتعريب
 إيجاب  نوقءا )ىبارةْٖالعربية( الوكرة و  المقياس ىبارات ىدد ليوبة العامم  الت ميؿ
 تنطبؽ كبيرة  جةبدر  تنطبؽ تماما  ااتيارات(تنطبؽ امس منءا كؿ  ماـ كيكجد سمب   كاآلار
 )ُِٗ بيف(وقر: لممقياس الكمية الدرجة كتتراكح اطفقا) تنطبؽ ا كإيرا  تنطبؽ ا ما   د ال 
 و ية. كالعكس بالنقس الإقة مف مرتقم معدؿ ىم  المرتقعة الدرجة  كتدؿ درجة

 المعامبلت العممية لمقياس الثقة بالن س فى البحث الحالى:
 معامؿ الصدؽ :

ااتساؽ الداام  كذلؾ بتطبيقر ىم  ودؽ  دؽ المقياس قاـ البا إاف ب سابلمت قؽ مف و 
كقاـ ب ساب   كمف اارج العينة ا ساسية مف مجتمم الب ثطالب كطالبة  )َٔىينة قكامءا(

 ) يكضة ذلؾ .ٕمعامفت اارتباط بيف درجة كؿ ىبارة كبيف المجمكع الكم  لممقياس كالجدكؿ (
 (61)ف =                         كالمجمكع الكمي لممقياس المقياسط بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات معامبلت االرتبا (2جدكؿ )

 العبارات
 01 9 2 2 6 1 2 3 7 0 رقـ العبارة

 **1.27 **1.21 **1.11 **1.22 **1.62 **1.22 **1.62 **1.21 **1.62 **1.27 معامؿ االرتباط
 71 09 02 02 06 01 02 03 07 00 رقـ العبارة

 **1.61 **1.20 **1.63 **1.13 **1.21 **1.21 **1.61 **1.60 **1.22 **1.22 معامؿ االرتباط
 31 79 72 72 76 71 72 73 77 70 رقـ العبارة

 **1.10 **1.17 **1.22 **1.23 **1.61 **1.11 **1.22 **1.22 **1.22 **1.60 معامؿ االرتباط
 21 39 32 32 36 31 32 33 37 30 رقـ العبارة

 **1.11 **1.13 **1.20 **1.12 **1.12 **1.61 **1.12 **1.61 **1.62 **1.22 معامؿ االرتباط
 11 29 22 22 26 21 22 23 27 20 رقـ العبارة

  **1.29 **1.16 **1.20 **1.63 **1.62 **1.29 **1.63 **1.22 معامؿ االرتباط

 1.10** دالة عند مستكم   1.11* دالة عند مستكم 
) = َُ.َ   (  ِّٕ.َ ) =َٓ.َ) كمستكل دالة (ٖٓقيمة (ر) الجدكلية ىند درجة  رية (

َ.ّْٓ 
كالمجمكع المقياس )  ف معامفت اارتباط بيف درجة كؿ ىبارة مف ىبارات ٕيتضة مف جدكؿ (
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مما يدؿ ىم   ف  ) كه  معامفت ارتباط دالة إ وا يان ٖٓ.َ:  ُْ.َما بيف (لممقياس الكم  
 الودؽ .قياس ىم  درجة مقبكلة مف الم

 الثبات : معامؿ
 معامؿ ال ا لكركنباخ : -
) سػػتكف َٔلمتأكػد مػػف إبػػات المقيػػاس اسػػتاداـ البا إػػاف معامػؿ  لقػػا لكركنبػػاخ ىمػػ  ىينػػة قكامءػػا( 

 ) يكضة ذلؾ.ٖطالب كطالبةن مف مجتمم الب ث كمف اارج العينة ا ساسية لمب ث كالجدكؿ(
 (61لمقياس الثقة بالن س ) ف =  باستخداـ معامؿ أل ا كركنباخ اتالثبمعامؿ  (2جدكؿ )

 ال امعامؿ  األبعاد         

 **96.َ الدرجة الكمية

 ) ما يم  :ٖيتضة مف جدكؿ (
) كهك معامؿ داؿ إ وا يا ممػا يػدؿ ىمػ   ف ٔٗ.َػ تراك ت قيمة معامؿ  لقا كركنباخ لممقياس (

 . المقياس ىم  درجة مقبكلة مف الإبات
 (3ثالثان : مقياس االستجابة االن عالية : ممحؽ )

تتكػػكا كاىػػد وػػكرتر بالعربيػػة م مػػد ىػػفكم كالعربػػ  لػػمعكف  –اسػػتادـ البا إػػاف مقياساتكمػػاس 
) ىبارة تتية القروة بالتعبير ىف اتجاهاتر و  سبم سمات منقومة ذات ِْكيتككف المقياس مف(

 .التأإير و  المجاؿ الرياض 
 مية لمقياس االستجابة االن عالية فى البحث الحالى :المعامبلت العم

 معامؿ الصدؽ :
 صدؽ االتساؽ الداخمي : -
ااتساؽ الداام  بتطبيقر ىم  ىينة ودؽ  لمت قؽ مف ودؽ المقياس قاـ البا إاف ب ساب 

إـ قاـ ب ساب  كمف اارج العينة ا ساسية مف مجتمم الب ثطالب كطالبة  )َٔقكامءا(
باط بيف درجة كؿ ىبارة كبيف مجمكع درجات البعد الذل تنتم  إلية كتـ  ساب معامفت اارت

معامفت اارتباط بيف درجة كؿ ىبارة كالمجمكع الكم  لممقياس  كتـ  ساب معامفت اارتباط 
 ) تكضة ذلؾ.ُُ) (َُ) (ٗبيف مجمكع درجات كؿ بعد كالمجمكع الكم  لممقياس كالجداكؿ(
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                    (61كالمجمكع الكمي لمبعد الذم تنتمي إليو)ف =  المقياسرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات معامبلت اال  (9جدكؿ )

 الضبط الذاتي المسئكلية الشخصية الثقة التحكـ في التكتر الحساسية اإلصرار الرغبة
رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 االرتباط

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 االرتباط

رقـ 
 العبارة

 معامؿ
 االرتباط

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 االرتباط

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 االرتباط

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 االرتباط

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 االرتباط

0 1.29** 7 1.22** 3 1.62** 2 1.31* 1 1.22** 6 1.13** 2 1.21** 
2 1.17** 9 1.23** 01 1.20** 00 1.61** 07 1.22** 03 1.21** 02 1.17** 
01 1.63** 06 1.21** 02 1.20** 02 1.26** 09 1.17** 71 1.29** 70 1.67** 
77 1.29** 73 1.23** 72 1.69** 71 1.67** 76 1.12** 72 1.22** 72 1.17** 
79 1.63** 31 1.11** 30 1.33* 37 1.27** 33 1.11** 32 1.13** 31 1.20** 
36 1.23** 32 1.11** 32 1.20** 39 1.20** 21 1.27 20 1.22** 27 1.19** 

 َُ.َ** دالة ىند مستكم   َٓ.َ* دالة ىند مستكم 

) = َُ.َ   (  ِّٕ.َ ) =َٓ.َ) كمستكل دالة (ٖٓقيمة (ر) الجدكلية ىند درجة  رية (
َ.ّْٓ 

كالمجمكع المقياس )  ف معامفت اارتباط بيف درجة كؿ ىبارة مف ىبارات ٗيتضة مف جدكؿ (
مما  ) كه  معامفت ارتباط دالة إ وا يان ٕٔ.َ:  َّ.َما بيف(لير لمبعد الذم تنتم  إالكم  

 الودؽ .يدؿ ىم   ف المقياس ىم  درجة مقبكلة مف 
 (61)ف =                       كالمجمكع الكمي لممقياس المقياسمعامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات  (01جدكؿ )

 الضبط الذاتي المسئكلية الشخصية الثقة التكتر التحكـ في الحساسية اإلصرار الرغبة
رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 االرتباط

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 االرتباط

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 االرتباط

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 االرتباط

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 االرتباط

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 االرتباط

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 االرتباط

0 1.11** 7 1.12** 3 1.66** 2 1.26** 1 1.37* 6 1.31** 2 1.10** 
2 1.30** 9 1.37** 01 1.61** 00 1.29** 07 1.61** 03 1.11** 02 1.39** 
01 1.27** 06 1.11** 02 1.22** 02 1.62** 09 1.31** 71 1.37* 70 1.23** 
77 1.31* 73 1.79* 72 1.12** 71 1.27** 76 1.61** 72 1.61** 72 1.39** 
79 1.20** 31 1.61** 30 1.22** 37 1.12** 33 1.32** 32 1.31** 31 1.11** 
36 1.27** 32 1.27** 32 1.61** 39 1.61** 21 1.61** 20 1.61** 27 1.22** 

 َُ.َ** دالة ىند مستكم   َٓ.َ* دالة ىند مستكم 

=  )َُ.َ(   ِّٕ.َ ) =َٓ.َ) كمستكل دالة (ٖٓقيمة (ر) الجدكلية ىند درجة  رية (
َ.ّْٓ 

المقياس ) تراك ت معامفت اارتباط بيف درجة كؿ ىبارة مف ىبارات َُيتضة مف جدكؿ(
مما يدؿ ىم   ) كه  معامفت ارتباط دالة إ وا يان ّٕ.َ:  َّ.َما بيف ( كالمجمكع لممقياس

 الودؽ . ف المقياس ىم  درجة مقبكلة مف 
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                                  (61) ف =                   مف أبعاد المقياس كالمجمكع الكمي لوبعد  معامبلت االرتباط بيف المجمكع الكمي لكؿ (00جدكؿ )

 معامؿ االرتباط األبعاد
 **1.23 الرغبة
 **1.92 اإلصرار
 **1.91 الحساسية

 **1.92 التحكـ في التكتر
 **1.92 الثقة

 **1.91 المسئكلية الشخصية
 **1.97 الضبط الذاتي

 َُ.َ** دالة ىند مستكم   َٓ.َ* دالة ىند مستكم 

) = َُ.َ   (  ِّٕ.َ ) =َٓ.َ) كمستكل دالة (ٖٓقيمة (ر) الجدكلية ىند درجة  رية (
َ.ّْٓ 

مف  بعاد المقياس )  ف معامفت اارتباط بيف مجمكع درجات كؿ بعد ُُيتضة مف جدكؿ(
فت ارتباط دالة إ وا يان مما يدؿ ىم  ) كه  معامٕٗ.َ:  ّٕ.َما بيف (ر كالمجمكع الكم  ل

 . ىم  درجة مقبكلة مف الودؽ المقياس ف 
 الثبات :معامؿ 

 معامؿ ال ا لكركنباخ :
) سػػتكف َٔلمتأكػػد مػػف إبػػات المقيػػاس اسػػتاداـ البا إػػاف معامػػؿ  لقػػا لكركنبػػاخ ىمػػ  ىينػػة قكامءػػا(

 ) يكضة ذلؾ.ُِجدكؿ(طالب كطالبة مف مجتمم الب ث كمف اارج العينة ا ساسية لمب ث ك 
 (61لمقياس االستجابة االن عالية  ) ف =  باستخداـ معامؿ أل ا كركنباخ الثباتمعامؿ  (07جدكؿ )

 ال امعامؿ  األبعاد
 **1.11 الرغبة
 *1.31 اإلصرار
 **1.60 الحساسية

 **1.16 التحكـ في التكتر
 **1.21 الثقة

 *1.32 المسئكلية الشخصية
 **1.11 الضبط الذاتي

 **1.97 الدرجة الكمية

) كهػػػ  ِٗ.َ:  َّ.َ ف قػػػيـ معػػػامفت  لقػػػا كركنبػػػاخ لممقيػػػاس مػػػا بػػػيف()ُِيتضػػػة مػػػف جػػػدكؿ(
 معامفت دالة إ وا يا مما يدؿ ىم   ف المقياس ىم  درجة مقبكلة مف الإبات . 
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 الدراسة االستطبلعية:
قاييس المستادمة لمتطبيؽ قاـ البا إاف بيجراس دراسة استطفىية لمتأكد مف مناسبة الم  

) طالب كطالبة مف مجتمم الب ث كمف َٔىم  العينة كتـ تطبيؽ المقاييس ىم  ىينة قكامءا (
اارج العينة ا ساسية  كض ت نتا ج الدراسة ىف وءـ العينة لممقاييس المستادمة كتعميمات 

 التطبيؽ.
 تطبيؽ البحث: 

تادمر لمتطبيػػػػؽ كوءػػػػـ العينػػػػة لممقػػػػاييس بعػػػػد تاكػػػػد البا إػػػػاف مػػػػف مناسػػػػبة المقػػػػاييس المسػػػػ   
كتعميمػػػػات التطبيػػػػؽ قػػػػاـ البا إػػػػاف بتطبيػػػػؽ المقػػػػاييس ىمػػػػ  طمبػػػػر كطالبػػػػات القرقػػػػة الرابعر(العينػػػػة 

 . َُِٗ/  ّ/  ِْإل  القترة َُِٗ/ّ/ّا ساسية) و  القترة مف 
 األسمكب االحصائى المستخدـ :

 ية اآلتية :ل ساب نتا ج الب ث استادـ البا إاف ا ساليب اال وا 
معامؿ  لقا  اارتباط  معامؿ الكسيط اان راؼ المعيارم معامؿ االتكاس  المتكسط ال ساب  

  َٓ.َلدالة القركؽ معامؿ اان دار كارتض  البا إاف مستكل دالة( ااتبار(ت) كركنباخ 
 ساب ل Spssلمتأكد مف معنكية النتا ج اال وا ية لمب ث كاستادـ البا إاف برنامج  )َُ.َ

 بعض المعامفت اال وا ية .
 عرض النتائج كت سيرىا كمناقشتيا:

 ػ نتائج ال رض األكؿ : كالذم ينص عمي :
تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف الذكاء االن عالي كاالستجابة االن عالية لدل طمبة  -

 كمية التربية الرياضية جامعة المنيا .
  الذكاء االن عالي كاالستجابة االن عالية لدل طمبة كمية التربية الرياضية جامعة المنيامعامبلت االرتباط بيف  (03جدكؿ )

 (021)ف = 

 االستجابة االن عالية المتغيرات
 
 
 
 

الذكاء 
 االن عالي

التحكـ في  الحساسية اإلصرار الرغبة 
 التكتر

المسئكلية  الثقة
 الشخصية

الدرجة  الضبط الذاتي
 الكمية

 **1.12 **1.61 **1.12 **1.11 **1.16 **1.11 **1.16 **ْٓ.َ اليةالمعرفة االن ع
 **1.22 **1.29 **1.21 **1.21 **1.22 **1.13 **1.21 **ّْ.َ إدارة االن عاالت
 **1.12 **1.61 **1.11 **1.11 **1.16 **1.16 **1.11 **ّٓ.َ تنظيـ االن عاالت
 **1.61 **1.67 **1.12 **1.16 **1.19 **1.12 **ٗٓ.َ **ٕٓ.َ التكاصؿ االجتماعي

 **1.11 **1.17 **1.22 **ْٕ.َ **1.11 **1.17 **ْٕ.َ **ْٓ.َ التعاطؼ
 **ْٓ.َ **ٕٓ.َ **ِٓ.َ **ِٓ.َ **ْٓ.َ **ٔٓ.َ **ِٓ.َ **َٓ.َ الدرجة الكمية

 َُ.َ** دالة ىند مستكم   َٓ.َ* دالة ىند مستكم 
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) = َُ.َ   (  ُٗٓ.َ ) =َٓ.َستكل دالة () كمُّٕقيمة (ر) الجدكلية ىند درجة  رية (
َ.َِٖ 

)كجكد ىفقة ارتباطية دالة إ وا يان بيف جميم  بعاد مقياس الذكاس ُّيتضة مف جدكؿ(
 اانقعال  كالدرجة الكمية لر كمقياس ااستجابة اانقعالية لطمبة كمية التربية الرياضية جامعة المنيا 

 ي :ػ نتائج ال رض الثاني : كالذم ينص عم
تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف الذكاء االن عالي كالثقة بالن س لدل طمبة كمية  -

 التربية الرياضية جامعة المنيا .
 (021)ف =   الذكاء االن عالي كالثقة بالن س لدل طمبة كمية التربية الرياضية جامعة المنيامعامبلت االرتباط بيف  (02جدكؿ )

 المتغيرات
 ن سالثقة بال

 مستكم الداللة قيمة ر

 الذكاء االن عالي

 1.10 **1.62 المعرفة االن عالية
 1.10 **1.63 إدارة االن عاالت
 1.10 **1.62 تنظيـ االن عاالت
 1.10 **1.61 التكاصؿ االجتماعي

 1.10 **1.62 التعاطؼ
 1.10 **1.62 الدرجة الكمية

 َُ.َمستكم ** دالة ىند   َٓ.َ* دالة ىند مستكم 

) = َُ.َ   (  ُٗٓ.َ ) =َٓ.َ) كمستكل دالة (ُّٕقيمة (ر) الجدكلية ىند درجة  رية (
َ.َِٖ 

)كجكد ىفقة ارتباطية دالة إ وا يان بيف جميم  بعاد مقياس الذكاس ُْيتضة مف جدكؿ(
 عة المنيا. اانقعال  كالدرجة الكمية لر كمقياس الإقة بالنقس لدم طمبة كمية التربية الرياضية جام

 ػ نتائج ال رض الثالث : كالذم ينص عمي :
تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف الذكاء االن عالي كاالستجابة االن عالية لدل طالبات  -

 كمية التربية الرياضية جامعة المنيا .
  ت كمية التربية الرياضية جامعة المنياالذكاء االن عالي كاالستجابة االن عالية لدل طالبامعامبلت االرتباط بيف  (02جدكؿ )

 (021)ف =         

 االستجابة االن عالية المتغيرات
 
 
 
 

الذكاء 
 االن عالي

التحكـ في  الحساسية اإلصرار الرغبة 
 التكتر

المسئكلية  الثقة
 الشخصية

الضبط 
 الذاتي

الدرجة 
 الكمية

 **1.32 **1.13 **1.16 **1.11 **1.27 **1.12 **1.61 **ِٓ.َ المعرفة االن عالية
 **1.33 **1.13 **1.11 **1.16 **1.20 **1.19 **1.16 **َٓ.َ إدارة االن عاالت
 **1.36 **1.13 **1.16 **1.16 **1.27 **1.12 **1.11 **ُٓ.َ تنظيـ االن عاالت
 **1.30 **1.17 **1.12 **1.12 **1.21 **1.11 **ْٓ.َ **ِٓ.َ التكاصؿ االجتماعي
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 **1.33 **1.22 **1.10 **1.10 **1.32 **1.16 **1.10 **ْٔ.َ طؼالتعا
 **َّ.َ **ّٕ.َ **ِْ.َ **ُْ.َ **ِٕ.َ **ّٗ.َ **ِْ.َ **َْ.َ الدرجة الكمية

 َُ.َ** دالة ىند مستكم   َٓ.َ* دالة ىند مستكم 

 ) =َُ.َ   (  ُٗٓ.َ ) =َٓ.َ) كمستكل دالة (ُّٕقيمة (ر) الجدكلية ىند درجة  رية (
َ.َِٖ 

)كجكد ىفقة ارتباطية دالة إ وا يان بيف جميم  بعاد مقياس الذكاس ُْيتضة مف جدكؿ(
اانقعال  كالدرجة الكمية لر كمقياس ااستجابة اانقعالية لطالبات كمية التربية الرياضية جامعة 

 المنيا .
 ػ نتائج ال رض الرابع : كالذم ينص عمي :

ئيا بيف الذكاء االن عالي كالثقة بالن س لدل طالبات كمية تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصا -
 التربية الرياضية جامعة المنيا .

  الذكاء االن عالي كالثقة بالن س لدل طالبات كمية التربية الرياضية جامعة المنيامعامبلت االرتباط بيف  (01جدكؿ )
 (021)ف =  

 المتغيرات
 الثقة بالن س

 مستكم الداللة قيمة ر

 ذكاء االن عاليال

 1.10 **1.27 المعرفة االن عالية
 1.10 **1.21 إدارة االن عاالت
 1.10 **1.23 تنظيـ االن عاالت
 1.10 **1.21 التكاصؿ االجتماعي

 1.10 **1.22 التعاطؼ
 1.10 **1.13 الدرجة الكمية

 َُ.َ** دالة ىند مستكم   َٓ.َ* دالة ىند مستكم 

) = َُ.َ   (  ُٗٓ.َ ) =َٓ.َ) كمستكل دالة (ُّٕند درجة  رية (قيمة (ر) الجدكلية ى
َ.َِٖ 

) كجكد ىفقة ارتباطية دالة إ وا يان بيف جميم  بعاد مقياس الذكاس ُٓيتضة مف جدكؿ(
 اانقعال  كالدرجة الكمية لر كمقياس الإقة بالنقس لدم طالبات كمية التربية الرياضية جامعة المنيا  

 لخامس : كالذم ينص عمي :ػ نتائج ال رض ا
ذات داللو إحصائية بيف طمبة كطالبات كمية  التربية الرياضية جامعة المنيا فى  فركؽتكجد  -

 الذكاء االن عالي .
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                      جامعة المنيا فى الذكاء االن عالي   كمية  التربية الرياضيةداللة ال ركؽ اإلحصائية بيف متكسطي درجات طمبة كطالبات  (06جدكؿ )
 )َّٓ(ف = 

 المقياس

 الطمبة
 (021)ف = 

 الطالبات
 (021)ف = 

مستكم  قيمة ت
المتكسط  الداللة

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الذكاء 
 االن عالي

 دالة **79.22 1.11 32.21 3.26 70.02 المعرفة االن عالية
 دالة **72.72 2.22 17.72 1.29 37.22 إدارة االن عاالت
 دالة **30.20 1.92 21.02 2.21 72.30 تنظيـ االن عاالت
 دالة **72.20 1.07 30.21 7.99 02.29 التكاصؿ االجتماعي

 دالة **76.77 1.06 32.79 1.22 73.39 التعاطؼ
 دالة **79.11 26.32 791.22 09.69 022.27 الدرجة الكمية

  َُ.َ** دالة ىند مستكم   َٓ.َتكم * دالة ىند مس
) = َُ.َ( َٔٗ.ُ) = َٓ.َ) كمسػػػػتكل دالػػػػة (ّْٖقيمػػػػة (ت) الجدكليػػػػة ىنػػػػد درجػػػػة  ريػػػػة (

ِ.ٕٓٔ 
) كجػػكد وػػركؽ دالػػة إ وػػا يان بػػيف متكسػػط  درجػػات طمبػػة كطالبػػات كميػػة ُٔيتضػػة مػػف الجػػدكؿ (

كالدرجػػػة الكميػػػة لػػػر لوػػػػالة التربيػػػة الرياضػػػية جامعػػػة المنيػػػا وػػػ   بعػػػاد مقيػػػػاس الػػػذكاس اانقعػػػال  
 الطالبات .

 ػ نتائج ال رض السادس : كالذم ينص عمي :
ذات داللو إحصائية بيف طمبة كطالبات كمية  التربية الرياضية جامعة المنيا فى  فركؽتكجد  -

 االستجابة االن عالية .
 ية الرياضيةكمية التربداللة ال ركؽ اإلحصائية بيف متكسطي درجات طمبة كطالبات  (02جدكؿ )

 )َّٓ(ف =  فى االستجابة االن عاليةجامعة المنيا 

 المقياس

 الطمبة
 (021)ف = 

 الطالبات
 (021)ف = 

 مستكم الداللة قيمة ت
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 
 

 االستجابة االن عالية

 دالة **3.77 3.17 06.02 3.63 01.13 الرغبة
 دالة **2.02 3.17 06.02 3.71 02.29 اإلصرار
 غير دالة 0.22 3.07 06.76 3.22 01.12 الحساسية

 غير دالة 0.23 3.16 06.77 3.99 06.93 التحكـ في التكتر
 دالة **2.72 3.17 06.09 3.71 02.22 الثقة

 دالة **2.30 3.02 06.73 3.73 02.22 المسئكلية الشخصية
 دالة **2.71 3.77 06.76 3.10 02.22 لذاتيالضبط ا

 دالة **3.97 02.07 92.02 02.97 29.32 الدرجة الكمية
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  َُ.َ** دالة ىند مستكم   َٓ.َ* دالة ىند مستكم 

) = َُ.َ( َٔٗ.ُ) = َٓ.َ) كمسػػػػتكل دالػػػػة (ّْٖقيمػػػػة (ت) الجدكليػػػػة ىنػػػػد درجػػػػة  ريػػػػة (
ِ.ٕٓٔ 

إ وػا يان بػيف متكسػط  درجػات طمبػة كطالبػات كميػة  ) كجػكد وػركؽ دالػةُٕيتضة مف الجدكؿ ( 
التربيػػة الرياضػػية جامعػػػة المنيػػا وػػ   بعػػػاد مقيػػاس ااسػػتجابة اانقعاليػػػة كهػػ  (الر بػػة  االوػػػرار  

 الإقة  المس كلية اللاوية  الضبط الذات ) كالدرجة الكمية لر لوالة الطالبات .
مبػػة كطالبػػات كميػػة التربيػػة الرياضػػية . تكجػػد وػػركؽ  يػػر دالػػة إ وػػا يان بػػيف متكسػػط  درجػػات ط

 جامعة المنيا و   بعاد مقياس ااستجابة اانقعالية (ال ساسية   الت كـ و  التكتر) . 
 ػ نتائج ال رض السابع : كالذم ينص عمي :

ذات داللو إحصائية بيف طمبة كطالبات كمية التربية الرياضية جامعة المنيا فى  فركؽتكجد  -
 الثقة بالن س .

كمية  التربية الرياضية جامعة المنيا فى الثقة بالن سداللة ال ركؽ اإلحصائية بيف متكسطي درجات طمبة كطالبات  (02دكؿ )ج
 )َّٓ(ف =          

 المقياس

 الطمبة
 (021)ف = 

 الطالبات
 (021)ف = 

 مستكم الداللة قيمة ت
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

ؼ االنحرا
 المعيارم

 دالة **21.72 02.22 026.00 2.21 20.71 الدرجة الكمية الثقة بالن س

 َُ.َ** دالة ىند مستكم   َٓ.َ* دالة ىند مستكم 

) = َُ.َ( َٔٗ.ُ) = َٓ.َ) كمسػػػػتكل دالػػػػة (ّْٖقيمػػػػة (ت) الجدكليػػػػة ىنػػػػد درجػػػػة  ريػػػػة (
ِ.ٕٓٔ 

سػػط  درجػػات طمبػػة كطالبػػات كميػػة ) كجػػكد وػػركؽ دالػػة إ وػػا يان بػػيف متك ُٖيتضػػة مػػف الجػػدكؿ(
 س الإقة بالنقس لوالة الطالبات .التربية الرياضية جامعة المنيا و  الدرجة الكمية لمقيا

 ػ نتائج ال رض الثامف : كالذم ينص عمي :
يسيـ الذكاء االن عالي في التنبؤ باالستجابة االن عالية لدم الطمبة كالطالبات بكمية التربية  -

 المنيا . الرياضية جامعة
 نتائج تحميؿ االنحدار بيف أبعاد الذكاء االن عالي كاالستجابة االن عالية لدم عينة الدراسة( 09جدكؿ )

االرتباط  األبعاد
 Rالمتعدد 

التبايف 
المشترؾ 

R7 
 قيمة قيمة الثابت

B 
 قيمة
Beta  النسبة ال ائيةF قيمة ت 

 **02.93 **062.10 1.12 1.01 9.02 1.37 1.12 إدارة االن عاالت
 إدارة االن عاالت
 1.22 9.07 1.32 1.60 تنظيـ االن عاالت

-1.32 
0.69 

-0.01 011.71** 2.37** 
1.61** 
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 إدارة االن عاالت
 تنظيـ االن عاالت

 التعاطؼ
1.67 1.39 9.31 

1.39 
-1.22 

1.02 

0.29 
-0.22 

1.12 
27.29** 

6.20** 
1.23** 
7.02* 

 إدارة االن عاالت
 تتنظيـ االن عاال
 التعاطؼ

 المعرفة االن عالية

1.63 1.39 9.19 

1.32 
-1.27 

1.09 
1.11 

0.22 
-7.22 

1.11 
0.79 

16.13** 

6.17** 
2.72** 
7.73* 
7.07* 

 َٓ.َ* دالة ىند مستكل         َُ.َ** دالة ىند مستكل 

 ) :ُٗيتضة مف الجدكؿ (
و  إسءامر و  المتغير  اانقعال  بعد (إدارة اانقعاات) مف  بعاد الذكاس جاء في الترتيب األكؿػ 

) ٕٓ.َ) بػػيف المتغيػػريف(Rالتػػابم كهػػك ااسػػتجابة اانقعاليػػة   يػػث بمغػػت قيمػػة اارتبػػاط المتعػػدد(
)كقيمتػػػػر Rِكهػػػػ  تمإػػػػؿ إسػػػػءاـ المتغيػػػػر المسػػػػتقؿ وػػػػ  المتغيػػػػر التػػػػابم كقػػػػد   ػػػػدث تباينػػػػان مقػػػػدارا(

) كهػ  ّٗ.ُٕكبمغػت قيمػة(ؼ) (%) و  المتغيػر التػابم  ِّ) كذلؾ بنسبة إسءاـ (ِّ.َتساكل(
) ممػػػػا يػػػدؿ ىمػػػ  كجػػػكد ارتبػػػػاط بػػػيف  ػػػؿ إدارة اانقعػػػاات كااسػػػػتجابة َُ.َدالػػػة ىنػػػد مسػػػتكل(

اانقعاليػػػة  كبالتػػػال  يمكػػػف التنبػػػل بااسػػػتجابة اانقعاليػػػة مػػػف اػػػفؿ (بعػػػد إدارة اانقعػػػاات)كيمكف 
 ويا ة المعادلة اان دارية التنبلية ىم  الن ك التال  : 

(درجػػات العينػػة وػػ  بعػػد ادارة اانقعػػاات)كيمكف  ف نرمػػز ُٓ.َ+  ُٕ.ٗتجابة اانقعاليػػة =ااسػػ
س  يػػػػث ص هػػػػك ااسػػػػتجابة اانقعاليػػػػة  س هػػػػك بعػػػػد(إدارة ×  ُٓ.َ+  ُٕ.ٗلءػػػػا هكػػػػذا ص=
 اانقعاات) .  

بعػػد (تنظػػيـ اانقعػػاات) مػػف  بعػػاد الػػذكاس اانقعػػال  وػػ  إسػػءامر وػػ   جػػاء فػػي الترتيػػب الثػػانيػػػ 
) بػػيف المتغيػػريف Rالمتغيػػر التػػابم كهػػك ااسػػتجابة اانقعاليػػة  يػػث بمغػػت قيمػػة اارتبػػاط المتعػػدد(

) Rِ) كهػػػ  تمإػػػؿ إسػػػءاـ المتغيػػػر المسػػػتقؿ وػػػ  المتغيػػػر التػػػابم كقػػػد   ػػػدث تباينػػػان مقػػػدارا(ُٔ.َ(
%) وػػػػػ  المتغيػػػػػر التػػػػػابم كبمغػػػػػت قيمػػػػػة (ؼ) ّٖ) كذلػػػػػؾ بنسػػػػػبة إسػػػػػءاـ(ّٖ.َكقيمتػػػػػر تسػػػػػاكل (

) ممػا يػدؿ ىمػ  كجػكد ارتبػاط بيف(تنظػيـ اانقعػػاات) َُ.َكهػ  دالػة ىنػد مسػتكل () ِٓ.َُٓ(
كااستجابة اانقعالية كبالتال  يمكف التنبل بااستجابة اانقعالية مف افؿ  بعاد (إدارة اانقعػاات 

   تنظيـ اانقعاات) كيمكف ويا ة المعادلة اان دارية التنبلية ىم  الن ك التال  : 
) ّْ.َ-(درجػػػػات العينػػػػة وػػػػ  بعػػػػد إدارة اانقعػػػػاات)+(ْْ.َ+  ُِ.ٗابة اانقعاليػػػػة = ااسػػػػتج

 (درجات العينة و  بعد تنظيـ اانقعاات) . 
بعد (التعاطؼ) مف  بعاد الذكاس اانقعال  و  إسءامر و  المتغير التابم  جاء في الترتيب الثالثػ 

) كهػػ  ِٔ.َ) بػػيف المتغيػػريف(Rاط المتعػػدد (كهػػك ااسػػتجابة اانقعاليػػة    يػػث بمغػػت قيمػػة اارتبػػ
)كقيمتػػػر تسػػػاكل  Rِتمإػػػؿ إسػػػءاـ المتغيػػػر المسػػػتقؿ وػػػ  المتغيػػػر التػػػابم كقػػػد   ػػػدث تباينػػػان مقػػػدارا(
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) كهػ  دالػة ْٗ.ِٕ%) و  المتغير التابم   كبمغت قيمة (ؼ) (ّٗ) كذلؾ بنسبة إسءاـ (ّٗ.َ(
طؼ كااسػػتجابة اانقعاليػػة كبالتػػػال  ) ممػػػا يػػدؿ ىمػػ  كجػػػكد ارتبػػاط بػػيف التعػػػاَُ.َىنػػد مسػػتكل(

يمكف التنبل بااستجابة اانقعالية مف افؿ  بعاد(إدارة اانقعاات   تنظيـ اانقعاات  التعاطؼ) 
 كيمكف ويا ة المعادلة اان دارية التنبلية ىم  الن ك التال  : 

) ْْ.َ-عػػػاات)+((درجػػػات العينػػػة وػػػ  بعػػػد إدارة اانق ّٗ.َ+  ّٓ.ٗااسػػػتجابة اانقعاليػػػة = 
 (درجات العينة و  بعد التعاطؼ) .      ُٖ.َ(درجات العينة و  بعد تنظيـ اانقعاات) + 

سػءامر وػ  المتغيػػر  جػاء فػي الترتيػب الرابػعػػ  بعد(المعروػػة اانقعاليػة)مف  بعػاد الػذكاس اانقعػال  كاه
)كه  تمإؿ ّٔ.َالمتغيريف( ) بيفRالتابم كهك ااستجابة اانقعالية كبمغت قيمة اارتباط المتعدد(

) ّٗ.َ)كقيمتػػر تسػػاكل( Rِإسػػءاـ المتغيػػر المسػػتقؿ وػػ  المتغيػػر التػػابم كقػػد   ػػدث تباينػػان مقػػدارا(
)كهػػػػػ  دالػػػػػة ىنػػػػػد َّ.ٔٓ%) وػػػػػ  المتغيػػػػػر التػػػػػابم كبمغػػػػػت قيمػػػػػة(ؼ)(ّٗكذلػػػػػؾ بنسػػػػػبة إسػػػػػءاـ(

نقعاليػػة كبالتػػال  )ممػػا يػدؿ ىمػػ  كجػكد ارتبػػاط بػػيف المعروػة اانقعاليػػة كااسػتجابة ااَُ.َمسػتكل(
يمكػػف التنبػػل بااسػػتجابة اانقعاليػػة مػػف اػػفؿ  بعػػاد(إدارة اانقعػػاات تنظيـ اانقعاات التعػػاطؼ 

 المعروة اانقعالية)كيمكف ويا ة المعادلة اان دارية التنبلية ىم  الن ك التال  : 
) ِٖ.َ-ات)+((درجػػػػات العينػػػػة وػػػػ  بعػػػػد إدارة اانقعػػػػا ّٖ.َ+  ٗٓ.ٗااسػػػػتجابة اانقعاليػػػػة= 

 َٓ.َ(درجػات العينػة وػ  بعػد التعػاطؼ) + ُٗ.َ(درجات العينػة وػ  بعػد تنظػيـ اانقعػاات) + 
 (درجات العينة و  بعد المعروة اانقعالية) .     

 ػ نتائج ال رض التاسع : كالذم ينص عمي :
التربية  يسيـ الذكاء االن عالي في التنبؤ بالثقة بالن س لدم الطمبة كالطالبات بكمية -

 الرياضية جامعة المنيا .
 نتائج تحميؿ االنحدار بيف أبعاد الذكاء االن عالي كالثقة بالن س لدم عينة الدراسة( 71جدكؿ )

االرتباط  األبعاد
 Rالمتعدد 

التبايف 
المشترؾ 

R7 
 قيمة قيمة الثابت

B 
 قيمة
Beta 

 قيمة ت Fالنسبة ال ائية 

 **9.92 **92.26 1.22 0.06 63.92 1.77 1.22 التكاصؿ االجتماعي
 التكاصؿ االجتماعي
 تنظيـ االن عاالت

1.13 1.72 69.22 7.72 
-1.91 

1.93 
-1.17 

62.11** 9.11** 
1.33** 

 التكاصؿ االجتماعي
 تنظيـ االن عاالت
 إدارة االن عاالت

1.12 1.33 66.70 
7.32 

-7.29 
0.62 

1.92 
-0.12 

0.01 
16.72** 

01.72** 
6.21** 
2.96** 

 كاصؿ االجتماعيالت
 تنظيـ االن عاالت
 إدارة االن عاالت
 التعاطؼ

1.19 1.32 62.76 

7.32 
-7.17 

7.07 
-0.11 

1.96 
-0.00 

0.33 
-1.21 

21.72** 

01.37** 
3.97** 
1.22** 
7.97** 
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 َٓ.َ* دالة ىند مستكل         َُ.َ** دالة ىند مستكل 

 ) :َِيتضة مف الجدكؿ (
وػ  إسػءامر وػػ   (التكاوػؿ ااجتمػاى ) مػػف  بعػاد الػذكاس اانقعػػال بعػػد  جػاء فػػي الترتيػب األكؿػػ 

) ْٕ.َ.َ) بػيف المتغيػريف(Rالمتغير التابم كهك الإقة بػالنقس  يػث بمغػت قيمػة اارتبػاط المتعػدد(
)كقيمتػر تسػاكل Rِكه  تمإؿ إسءاـ المتغير المسػتقؿ وػ  المتغيػر التػابم كقػد   ػدث تباينػان مقػدارا(

) كهػ  دالػة ٕٔ.ٖٗ%) و  المتغير التابم   كبمغت قيمة (ؼ) (ِِءاـ () كذلؾ بنسبة إسِِ.َ(
) مما يدؿ ىم  كجكد ارتبػاط بػيف التكاوػؿ ااجتمػاى  كالإقػة بػالنقس كبالتػال  َُ.َىند مستكل(

يمكف التنبل بالإقة بالنقس مف افؿ(بعد التكاوؿ ااجتماى )كيمكف وػيا ة المعادلػة اان داريػة 
 تال  : التنبلية ىم  الن ك ال

(درجات العينة و  بعد التكاوؿ ااجتماى )كيمكف  ف نرمز لءػا ُٔ.ُ+  ْٗ.ّٔالإقة بالنقس= 
 س  يث ص هك الإقة بالنقس س هك بعد(التكاوؿ ااجتماى ) ×  ُٔ.ُ+  ْٗ.ّٔهكذا ص=

بعػػد (تنظػػيـ اانقعػػاات) مػػف  بعػػاد الػػذكاس اانقعػػال  وػػ  إسػػءامر وػػ   جػػاء فػػي الترتيػػب الثػػانيػػػ 
) ّٓ.َ) بػيف المتغيػريف(Rغير التػابم كهػك الإقػة بػالنقس   يػث بمغػت قيمػة اارتبػاط المتعػدد (المت

) كقيمتػػػر  Rِكهػػػ  تمإػػػؿ إسػػػءاـ المتغيػػػر المسػػػتقؿ وػػػ  المتغيػػػر التػػػابم كقػػػد   ػػػدث تباينػػػان مقػػػدارا (
) كه  َٓ.ٕٔ%) و  المتغير التابم كبمغت قيمة (ؼ) (ِٖ) كذلؾ بنسبة إسءاـ (ِٖ.َتساكل (
)ممػػػا يػػػدؿ ىمػػػ  كجػػػكد ارتبػػػاط بػػػيف (تنظػػػيـ اانقعػػػاات) كالإقػػػة بػػػالنقس َُ.َىنػػػد مسػػػتكل(دالػػػة 

كبالتػػال  يمكػػف التنبػػل بالإقػػة بػػالنقس مػػف اػػفؿ  بعػػاد (التكاوػػؿ ااجتمػػاى    تنظػػيـ اانقعػػاات) 
 كيمكف ويا ة المعادلة اان دارية التنبلية ىم  الن ك التال  : 

) ٓٗ.َ-العينػػػػػة وػػػػػ  بعػػػػػد التكاوػػػػػؿ ااجتمػػػػػاى ) +( (درجػػػػػاتِٖ.ِ+ ْٕ.ٗٔالإقػػػػػة بػػػػػالنقس= 
 (درجات العينة و  بعد تنظيـ اانقعاات) . 

بعػػد (إدارة اانقعػػاات) مػػػف  بعػػاد الػػذكاس اانقعػػػال  وػػ  إسػػءامر وػػػ   جػػاء فػػػي الترتيػػب الثالػػػثػػػ 
) ٕٓ.َ) بػيف المتغيػريف (Rالمتغير التابم كهك الإقة بالنقس   يث بمغػت قيمػة اارتبػاط المتعػدد (

) كقيمتػػر  Rِكهػػ  تمإػػؿ إسػػءاـ المتغيػػر المسػػتقؿ وػػ  المتغيػػر التػػابم   كقػػد   ػػدث تباينػػان مقػػدارا (
) كه  ِْ.ٔٓ%) و  المتغير التابم كبمغت قيمة (ؼ) (ّّ) كذلؾ بنسبة إسءاـ (ّّ.َتساكل (

) ممػػػا يػػػدؿ ىمػػػ  كجػػػكد ارتبػػػاط بػػػيف (إدارة اانقعػػػاات) كالإقػػػة بػػػالنقس َُ.َدالػػػة ىنػػػد مسػػػتكل (
كبالتال  يمكف التنبل بالإقة بالنقس مف افؿ  بعاد(التكاوؿ ااجتماى    تنظيـ اانقعاات  إدارة 

 اانقعاات) كيمكف ويا ة المعادلة اان دارية التنبلية ىم  الن ك التال  : 
) (درجات ٖٗ.ِ-(درجات العينة و  بعد التكاوؿ ااجتماى )+(ّٖ.ِ+ ُِ.ٔٔالإقة بالنقس= 

 (درجات العينة و  بعد إدارة اانقعاات) . ٖٔ.ُبعد تنظيـ اانقعاات) + العينة و  
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بعد(التعاطؼ) مف  بعاد الػذكاس اانقعػال  وػ  إسػءامر وػ  المتغيػر التػابم جاء في الترتيب الرابع ػ 
) كهػػػ  تمإػػػؿ ٗٓ.َ) بػػػيف المتغيػػػريف (Rكهػػػك الإقػػػة بػػػالنقس   يػػػث بمغػػػت قيمػػػة اارتبػػػاط المتعػػػدد(

) ّْ.َ) كقيمتػر تسػاكل ( Rِالمستقؿ و  المتغير التابم كقد   دث تباينان مقػدارا ( إسءاـ المتغير
) كهػػػ  دالػػػة ىنػػػد ِْ.ْٓ%) وػػػ  المتغيػػػر التػػػابم   كبمغػػػت قيمػػػة(ؼ) (ّْكذلػػػؾ بنسػػػبة إسػػػءاـ(

) ممػػا يػػدؿ ىمػػ  كجػػكد ارتبػػاط بيف(التعػػاطؼ) كالإقػػة بػػالنقس كبالتػػال  يمكػػف التنبػػل َُ.َمسػػتكل(
فؿ  بعاد(التكاوؿ ااجتماى   تنظيـ اانقعاات إدارة اانقعاات  التعاطؼ) بالإقة بالنقس مف ا

   كيمكف ويا ة المعادلة اان دارية التنبلية ىم  الن ك التال  : 
) َِ.ِ-(درجػػػػػات العينػػػػػة وػػػػػ  بعػػػػػد التكاوػػػػػؿ ااجتمػػػػػاى )+(ّٕ.ِ+ ِٔ.ْٔالإقػػػػػة بػػػػػالنقس = 

(درجػات العينػة وػ  بعػد إدارة اانقعػاات) +  ُِ.ِ(درجات العينة و  بعد تنظػيـ اانقعػاات) + 
 ) (درجات العينة و  بعد التعاطؼ) .ٓٓ.ُ-(

 كت سيرىا النتائج كمناقشتيا :
 ػ نتائج ال رض األكؿ : كالذم ينص عمي :

تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف الذكاء االن عالي كاالستجابة االن عالية لدل طمبة  -
 جامعة المنيا . كمية التربية الرياضية

) َُِٕموػػطق   ا مػػد اسػػراس () َُِٓ ميػػدل  ىمػػ  مطيػػر(كتتقػػؽ هػػذا النتيجػػر مػػم دراسػػر  
إبػراهيـ  ا مػد ) ََِٕ)  لاهيف  وقاس جػابر  الػرؼ  رلػا م مػد(ََِٕىجاج  وقاس ا مد( 

ىبػػد ال ميػػد  ) َُِْ) ىبػػد العزيػػز  م مػػد ىمػػ (ََِٗ) م مػػد   سػػناس ىبػػد الػػدايـ(ََِٕنبيػػر(
 ,.Tok, S)  َُِّ( Leila Riahi Farsani et alدراسػػة ) َُِْادم(ال سػػين  لػػ
Binboğa  دكر مءػـ وػػ   يػاة الطػػفب   ل ذكاس اانقعػػا ف لمػكيعػزك البا إػاف هػػذا النتيجػة إلػػ

تسػػػءـ بقاىميػػػة وػػ   ػػػؿ الملػػػكفت ااجتماىيػػػة والػػذكاس اانقعػػػال   يعمػػػؿ ىمػػػ  تقػػديـ  مػػػكؿ ي
يػاة  يلػعر ويءػا بالسػعادة كالرضػا كا مػف النقسػ   كال مػاس تءيػ  لمطالػب  قسية كالسػمككية التػ  كالن

ػػا لموػػ ة النقسػػية؛ كالتقاىػػؿ اانقعػػال  كالقػػدرة ىمػػ  مكاجءػػة الوػػراىات   والػػذكاس اانقعػػال  مللػػرنا هامن
والتعػػاطؼ يمإػػؿ اسػػتجابة انقعاليػػة ترتكػػز ىمػػ  وءػػـ كيمتػػد  إػػرا وػػ  كاوػػر منػػا   سػػمككيات الطالػػب 

ملػػاىر ال ػػب كاللػػققة كا سػػ  كااهتمػػاـ بػػاآلار  كتبػػادؿ الملػػػاىر انقعػػاؿ لآلاػػريف  كيتضػػمف 
ك  الداو ة دارتءػا ي امػتفؾ  ييعػدو يف يتمتم الطالب بالذكاس اانقعال  يمتمؾ القدرة ىم  الت كـ وػ  ىكاطقػر كاه

ػػػاالطالػػػب لمءػػػارات الػػػذكاس اانقعػػػال  مللػػػرن  لػػػر مػػػف  بقاىميػػػة إزاس مػػػا يتعػػػرضلنجا ػػػر وػػػ  التعامػػػؿ  ا هامن
كيػػػلإر التعػػػاطؼ اانقعػػػال  ىمػػػ  مءػػػارات اانتبػػػاا كالتعػػػرؼ ىمػػػ  مزاجػػػر العػػػاـ كمػػػزاج  ت.ملػػػكف

دارة انقعااتر ب كمر كالتكاوؿ ااجتماى   اآلاريف  كالقدرة ىم  مكاجءة مكاقؼ ال ياة الماتمقة كاه
الجيػػد كمػػا  نػػر ينمػػ  القػػدرة ىمػػ  الػػكى  بملػػاىرنا كملػػاىر اآلاػػريف  كضػػبط كتنظػػيـ انقعااتنػػا 
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قامػة كت  قيز  نقسنا  كالقدرة ىم  اال ساس بملاىر اآلاريف كملػكفتءـ كملػاركتءـ وػ   مءػا  كاه
ىم   ؿ ملكفتءـ كالتغمب ىميءػا  كمػا ىفقات جيدة كالتقاىؿ معءـ بدؼس  مما يجعمءـ قادريف 

كالمإػػػػابرة   نػػػر يعمػػػػؿ ىمػػػ  تنميػػػػة المءػػػارات العقميػػػػة كالتكوػػػػؿ الػػػ  مبػػػػادمس كمقػػػاهيـ الملػػػػكفت 
مػػؿ كاالوػػرار كالتقػػالؿ كالداوعيػػة الذاتيػػة كال مػػاس ممػػا يجعػػؿ الطالػػب ىمػػ  إقػػر ككىػػ  بذاتػػر كالت 

كيتقءـ جيدا مكاطف القكة كالضعؼ لدير  كال الة المزاجية الااور بر كبا اريف  كمف افؿ ذلؾ 
االوػػػرار  يتاػػػذ قراراتػػػر  كبػػػذلؾ يسػػػتطيم إدارة كتنظػػػيـ انقعااتػػػر اللاوػػػية  ويوػػػبة قػػػادرا ىمػػػ  

 ونمػػػك الػػذكاس اانقعػػػال  يجعػػؿ الطػػػفب لمبػػادرة   كالمركنػػة  كتقبػػػؿ التغييػػر  كت مػػػؿ الضػػغكط  كا
 كالتػ  كااجتماىيػة النقسػية كقػدراتءـ مءػاراتءـ كتنميػة كتقكيػر بتعقػؿ ا زمػات مكاجءة ىم  قادريف
مػػف كبػػذلؾ يتمكنػػكا مػػف الػػتامص    لءػػا يتعرضػػكا التػػ  الماتمقػػة المكاقػػؼ مػػم يتقػػاىمكا افلءػػا مػػف

كالتعػػػاطؼ معءػػػـ كمسػػػاندتءـ  ممػػػا يتػػػية التكاوػػػؿ كالتقاىػػػؿ كتكػػػكيف  الػػػة التػػػكتر كىػػػدـ ااتػػػزاف 
 ىفقات اجتماىية إيجابية مم اآلاريف.

 ػ نتائج ال رض الثاني : كالذم ينص عمي :
تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف الذكاء االن عالي كالثقة بالن س لدل طمبة كمية  -

 ياضية جامعة المنيا .التربية الر 
)  ل اتر  إبراهيـ َُِْىبد ال ميد  ال سين  لادم(كتتقؽ هذا النتيجر مم دراسة كؿ مف    

)  َُِْ) ىبد العزيز  م مد ىم (ََِٕ ىجاج  وقاس ا مد()ََِٕجكدةا( ) َُِّربيم(
إبراهيـ  )  ََِٕ)  لاهيف  وقاس جابر  الرؼ  رلا م مد(َُِٕموطق    ا مد اسراس(

 Leila Riahi Farsani et al ) ََِٗ)  م مد   سناس ىبد الدايـ(ََِٕد نبير(ا م
)َُِّ  ( Tok, S., Binboğa )َُِّ كيعزك البا إاف هذا النتيجة إل   نر  يف يتمتم (

الطفب بالذكاس اانقعال  تنم  لدية إقتة و  نقسر وتلإر ىم  نماطر السمكك  كادراكاتر الذاتية 
راؾ المعمكمات الت  ت ممءا اانقعاات كاستإمارها و  ال ياة كيوبة قادرا الت  تساىدا ىم  إد

ىم  الت كـ و   نقعفتر كىم  القءـ الكاضة لفنقعاات كا  داث العاطقية الم يطة بر مف 
افؿ إقتر بنقسر كالمءارات الت  يكتسبءا و   ياتر  وتتككف لدير القدرة و  التعرؼ ىم  ملاىرا 

لتمييز بيف هذا اانقعاات كضبطءا كالت كـ ويءا كالقدرة ىم  مكاجءة الملاىر كانقعااتر كا
السمات المزاجية  السمبية الت  تنتج ىف ضغكط ال ياة كملكفتءا كالتعامؿ معءا كتت سف لدية

كااجتماىية الت  تيلإر ىم  تنكع الم تكل اانقعال  مف  يث قدرتر ىم  مكاجءة كوءـ 
عءا بإقر   وكمما زاد وءمنا لمملاىر كمما  دل ذلؾ إل  الكوكؿ لمستكل الملكفت كالتعامؿ م

  والذكاس اانقعال  بعد مداف ذا  وضؿ و  مكاجر الملكفت الت  يتعرض لءا و   ياتر اليكمية
وعالية ل ياة تسكدها قيـ النجاح كالكقاسة   وضف ىف ككنر سبيف كاقينا مف ااضطرابات العاوقة 
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الب بتكتراتءا و   منر كاستقرارا النقس   كما  ف لر دكرنا هامنا و  العفقات الت  تويب الط
اللاوية كالتكاوؿ ااجتماى  كااندماج العاطق  مم اآلاريف كو  جميم منا   ال ياة  وءك 
يلكؿ استعدادنا جكهرينا يعمؿ ىم  تقعيؿ قدرات كمءارات الطالب كيزيد مف إيجابيتر  كالقدرة ىم  

 ك تقءـ انقعاات اآلاريف  التعاطؼ  
 ػ نتائج ال رض الثالث : كالذم ينص عمي :

تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف الذكاء االن عالي كاالستجابة االن عالية لدل طالبات  -
 كمية التربية الرياضية جامعة المنيا .

مد اسراس  موطق  ا )َُِٓ ميدل ىم  مطيرل(كتتقؽ هذا النتيجر مم دراسة كؿ مف   
)إبراهيـ ا مدنََِٕلاهيف وقاسجابر الرؼ رلام مد() ََِٕىجاج وقاسا مد() َُِٕ(

) ىبدالعزيز م مد َُِْ) ىبدال ميد ال سينىلادم(ََِٗ) م مد  سناسىبدالدايـ(ََِٕبير(
العكامؿ اانقعالية تمعب دكرنا مءمنا و   ياا كيعزك البا إاف هذا النتيجة إل   ف ) َُِْىم (

يعيؽ  داس العقؿ جز ينا ىف وءـ اانقعاات نظرا  الطالب  كما  ف ضعؼ مءارات الذكاس اانقعال  ي
للعكرا  بالاكؼ كالقمؽ كالغضب كىدـ قدرتر ىم  الت كـ بءا  و يف يتمتم الطالب بالذكاس 
اانقعال  يمتمؾ زماـ ا مكر  كيقءـ اانقعاات الذاتية كيت كـ بءا كيستطيم  ؿ الملكفت  

لدية المءارات اانقعالية كااجتماىية الت  تميزا  يرا كقدرتر ىم  إدارة اانقعاات بطريقة  كتنمك
مف مة كالتعبير ىنءا كتقسير اانقعاات بدقة كاستاداـ اانقعاات ااستاداـ ا مإؿ كالمناسب 

دارة اانقعاات كالملاىر الذاتية كم لاىر كانقعاات لتسءيؿ ىممية التقكير كالقدرة ىم  تنظيـ  كاه
يمتمؾ  وتمتم الطفب بالذكاس اانقعال  يجعمر اآلاريف كضبطءا كالسيطرة ىم  ال الة المزاجية 

واانقعاات كالعكاطؼ الت  تجتاح الطفب تعد  قدران مناسبان مف النضج كالتكاوؿ اانقعال  
ءءـ سكاس كانت الم رؾ ا ساس  لدكاوعءـ كر باتءـ  كيستجيب الطفب لممإيرات الت  تكاج

  كلكف  يف يتمتم الطالب بمستكل ىال  مف اارجية  ك داامية بانقعاات  ادا  كذات تنكع كاسم
قادر ىم  التأإير الجيد و  اآلاريف  كيتمكف مف تغيير جكانب لاويتر الذكاس اانقعال  يوبة 

التقاكض والذكاس  المبادرة  التغيير التعاكف ،كبي تر لت قيؽ  هداور ويوبة قادر ىم  االقناع
اانقعال  يجعؿ الطالب يت كـ و  الطاقة اانقعالية لدية كينظمءا كيوبة قادرا ىم  إدراتءا جيدا 
ويوبة قادرا ىم  التعايش مم الضغكط كاال باطات كبذلؾ يستإمر ذاتر كقدراتر كمكاهبر بلكؿ 

تتاإر قدرة الطالب ىم  والجانب اانقعال  ملإر و  لاوية الطالب اذ جيد و  كاوة المجاات  
مكاجءة المعكقات كالملكفت كالقدرة ىم   مءا ىم   ستجابتر اانقعالية كبما يتمتم بر مف ضبط 
انقعال  كالذل ينعكس و  قدرتر ىم  اتااذ القرار المتعمؽ ب ؿ الملكفت ا داث التغير القعاؿ 

 و  المكاقؼ الت  يتعرض لءا. 
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 نص عمي :ػ نتائج ال رض الرابع : كالذم ي
تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف الذكاء االن عالي كالثقة بالن س لدل طالبات كمية  -

 التربية الرياضية جامعة المنيا .
 ىجاج  وقاس )َُِٕموطق  ا مد اسراس() ََِٕجكدة(كتتقؽ هذا النتيجر مم دراسة 

) م مد  سنإََِبير()إبراهيـ ا مدنََِٕ) لاهيف وقاسجابر الرؼ رلام مد(ََِٕا مد(
) ىبد َُِْ) ىبدال ميد ال سينىلادم(َُِّ) ل اتر إبراهيمربيم(ََِٗسىبدالدايـ(

كيعزك البا إاف هذا النتيجة إل   نر كمما تمتم الطفب بالذكاس ) َُِْالعزيز م مد ىم (
ت  تنظيـ اانقعااك    كإقة بنقسرالملاىر كالكى  إدراؾ وبة قادرا ىم  اانقعال  كمما كاف 

  كما يسءـ الذكاس اانقعال  اريف كوءـ ملاىرهـكالتكاوؿ مم اآلكضبطءا كالت كـ ويءا 
اتااذ القرارات كالتاطيط الجيد لم ياة  كنمك اابتكار كال ب  ك  ملكفت الطالب و   ؿ 

مما يعن    كىدـ ااستسفـ لموعكبات الم يطة   ك الءركب مف الوراع الذم يتعرض لر 
و اات اانقعاؿ   ادة العاطقية يتمإؿ و  تكور قدر ىاؿ مف الذكاس اانقعال   ف مقتاح السع

الزا د الت  يتعرض إليءا الطفب تلدل إل  تغير و   الر الطالب القسيكلكجير مف زيادة و  
النبض كالتنقس ويلعر الطالب بالاكؼ كالغضب مما يلدم إل  لعكرة بعدـ ااستقرار النقس  

ويققد إقتر و  نقسة كا يستطيم إدارة  إل  ل كب الكجر كارتجاؼ العضفتكالعضكم مما يلدم 
يوبة قادرا ىم  ت مؿ  نقعفتر ب كمة كتعاطؼ كلكف  يف يمتمؾ الطفب الذكاس اانقعال  
ويوبة قادرا ىم   ؿ المكاقؼ اانقعالية الماتمقة الت  يمر بءا ككذلؾ لعفقتر باآلاريف 

ؾ يعتمد ىم  التعمـ السابؽ كمستكل ااستإارة لدير كتنمية المءارات ملكفتر كالتغمب ىميءا كذل
ااساسية مإؿ التعاطؼ كتنظيـ اانقعفت كتركيز اانتباا ككيقية التكوؿ ال  مبادمس كمقاهيـ 
الملكمة كايقتور دكرا ىم  ذلؾ و سب بؿ يقـك بالمعالجة كاىادة ويا تءا كتككيف بنية تكومر 

 ما و   الة التعب النقس   ك العضم  الكاقم ىم  كاهؿ الطالب ملكمة بلكؿ اك باار ل ؿ لم
واف ذلؾ يرتبط باانقعاات الغير سارة كالضيؽ كالكدر كاا ساس بالتعب كااىياس كاارهاؽ 
ك البان ما تتميز هذا الابرات اانقعاليػػة بطابم التكتر اللديد كو  كإير مف اا ياف يظءر ذلؾ 

 .رات كال ركات كاالقاظ الت  تعبر ىف ذلؾ التكتر والذكاس اانقعال  كاض ػان و  االا
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 نتائج ال رض الخامس : كالذم ينص عمي :
تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية بيف طمبة كطالبات كمية  التربية الرياضية جامعة المنيا فى  -

 الذكاء االن عالي .
ىجاج  وقاس ا مد ) َُِٕسراس(موطق   ا مد اكتتقؽ هذا النتيجر مم دراسة كف مف 

 م مد  ) ََِٕإبراهيـ ا مد نبير() ََِٕلاهيف  وقاس جابر الرؼ رلا م مد() ََِٕ(
) َُِْ) ىبد ال ميد ال سين  لادم(َُِْىبد العزيز م مدىم () ََِٗ سناس ىبد الدايـ(

جر كيعزك البا إاف هذا النتي)َُِّ(,Tok, S., Binboğa  ) َُِّل اتر  إبراهيـ ربيم( 
بأنر متعاطؼ يلعر باآلاريف كيسعد لسعادتءـ  كمما تمتم الطالب بالذكاس اانقعال  كمما  توؼ 

كيساىد اآلاريف و   ؿ ملكفتءـ كالتكاوؿ معءـ   كيوبة لدير القدرة ىم  إدراؾ انقعاات 
إيجابية  اآلاريف  كالتك د معءـ انقعالينا كوءـ ملاىرهـ  كالقدرة ىم  التقاىؿ مم اآلاريف بوكرة 

دارة انقعااتر ب كمة  كالتعامؿ معءا بما  كتككيف ىفقات اجتماىية طيبة قا مة ىم  الودؽ كا مانة  كاه
يضمف التعامؿ االيجاب  مم اآلاريف  كالتكيؼ المف ـ و  ال ياة  كقدرتر ىم  التكاوؿ ااجتماى  

و   زنءـ  كالملاركة الكجدانية بطريقة مقبكلة بتككيف وداقات جديدة كمساندا  ودقا ر و  ور ءـ  ك 
المإابرة ك ب ااستطفع كالقضكؿ  كالقدرة ىم  التقاىؿ ب بناس مجتمعر   والطالبات تميزف  

و   يف  ف نقص ااجتماى  كااستقرار العاطق   كالقدرة ىم   ؿ الملكفت   كالطمكح العال   
استاداـ استراتيجيات إدارة القدرة ىم   الذكاس اانقعال  لدل الطفب  دل إل   ناقاض

اانقعفت  بكقاسة كواىمية  مما جعمر  قؿ مس كلية تجاا تورواتر الت  يقـك بءا  كضبط 
مف القمؽ كالتكتر  كىدـ القدرة ىم  مكاجءة الضغكط الت  يتعرض لءا   كيعانملاىرهـ؛ 

اآلاريف    كالقدرة ىم  الت كـ و  اانقعاات كتكجيءءا  ك وتقارا لمءارة التكاوؿ مم
واناقاض الذكاس اانقعال  لدل الطالب يزيد مف إمكانية تعرضءـ لممااطر كالتعاطؼ معءـ 

النقسية كالتعرض ل مراض الجسمية  كاناقاض القدرات العقمية  كيعيؽ ىممية التعمـ  كيتوؼ 
ا ذكك الذكاس اانقعال  المناقض بأنءـ  قؿ لعبية  ك ير مقبكليف بيف  قرانءـ  ك ك ا  يضن إر تعرضن

ويلعر بالقمؽ كالتكتر  كىدـ القدرة ىم  مكاجءة الضغكط الت  يتعرض  لمملكفت السمككية
 لءا كىدـ القدرة ىم  الت كـ و  اانقعاات كتكجيءءا كيقتقر لمءارة التكاوؿ مم اآلاريف.

 ػ نتائج ال رض السادس : كالذم ينص عمي :
لبات كمية  التربية الرياضية جامعة المنيا فى تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية بيف طمبة كطا -

 االستجابة االن عالية .
ىبد العزيز  م مد ىم   )َُِٓ ميدل  ىم  مطير(كتتقؽ هذا النتيجر مم دراسة كؿ مف 

)  إبراهيـ  ََِٕلاهيف  وقاس جابر الرؼ  رلا م مد() ََِٕىجاج وقاس ا مد() َُِْ(
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)  ََِٗ)  م مد   سناس ىبد الدايـ (َُِْادم (ىبد ال ميد  ال سين  ل) ََِٕا مد نبير(
Leila Riahi Farsani et al  )َُِّ  (Tok, S., Binboğa)َُِّ(  كيعزك البا إاف هذا

 النتيجة إل   ف الطالبات تمتعكا بمستكل ىال  مف الذكاس اانقعال  مما  إر ىم  قدرا  ستجابتءـ 
لفنقعػاات كالتعػرؼ ىمػ  ملػاىرها كانقعااتءػا كالتمييػز اانقعالية  الت  تسػاىدتءـ  ىمػ  القءـػ الكاضػة  

بيف هذا اانقعاات كضبطءا كالت كـ ويءا كالقدرة ىم  مكاجءػة الملػاىر السػمبية التػ  تنػتج ىػف ضػغكط 
ذك الػػػػذكاس اانقعػػػػال  المرتقػػػػم تتسػػػـػ بالقػػػػدرة ىمػػػػ  وػػػػنم    والطالبػػػػة ال يػػػػاة كملػػػػكفتءا  كالتعامػػػػؿ معءػػػػا

قامػػة ىفقػػات طيبػػة    كا تػػراـ ملػػاىر اآلاػػريفدارتءػػا  ك ػػؿ الملػػكفت بقاىميػػةالمكاقػػؼ االنسػػانية كاه    كاه
وتنمػػك لػػديءا مءػػارة الػػكى  بالػػذات التػػ  تتمإػػؿ وػػ  الإقػػة ت مػػؿ المسػػ كلية  كا تػػراـ الػػذات  كتسػػتطيم 

بالنقس كمعروة مكاطف القكة كالضػعؼ لػديءا  كمعروػة ال الػة المزاجيػة كتنظيمءػا  كمػف اػفؿ ذلػؾ 
دارة الملػػاىر الذاتيػػة كضػبطءا كالسػػيطرة ىمػػ  ذاتءػػا  اراتءػػا تتاػذ قر  كتنمػػك لػػديءا مءػارة إدارة اانقعػػاات كاه

كالت كـ ويءا كالتعامؿ مم الملػاىر التػ  تلذيءػا  ك تزىجءػا مإػؿ القمػؽ كالماػاكؼ كالغضػب كال ػزف كهػذا 
كاس اانقعػػال  يػلإر بقػػكة وػػ  المعالجػة هػػ   سػاس الػػذكاس اانقعػػال  كمػا تمتمػػؾ قػػدرا كبيػرا مػػف الداوعيػة والػػذ

كاوػػة القػػدرات ا اػػرل سػػمبنا  ك إيجابنػػا  ف ال الػػة اانقعاليػػة تػػلإر ىمػػ  ا داس كالقػػدرات العقميػػة بلػػكؿ ىػػاـ 
دراؾ ملػػاىر الغيػػر كالتقػػاهـ الػػذم يػػلدم إلػػ  التنػػا ـ اانقعػػال   كقػػراسة  كتنمػػك مءػػارة التعػػاطؼ كاه

  كذلؾ الكى  ااجتماى  الت  ساىدت و  نمػك ملاىر اآلاريف مف وكتءـ  ك تعبيرات كجكهءـ
المءارات ااجتماىية كالتقاىػؿ االيجػاب  وػ  المكاقػؼ ااجتماىيػة كبطريقػة تتسػـ مػم قػيـ المجتمػم 
كمعػػاييرا  كت قيػػؽ التكاوػػؽ بينءػػا كبػػيف كالمجتمػػم كتتضػػمف التػػأإير وػػ  اآلاػػريف  كالتعػػاكف كالعمػػؿ 

مسػتكل الػذكاس اانقعػال  ممػا  دل  إػر ىمػ   سػتجابتءـ و   يف  ف الطػفب  ناقػض لػديءـ الجماى    
مءمػػػؿ لذاتػػػر  كيمبػػػ  ر بػػػات اآلاػػػريف  تػػػ  لػػػك تعػػػارض ذلػػػؾ مػػػم موػػػال ر اانقعاليػػػة وأوػػػبة الطالػػػب 

ا يستطيم مكاجءػة  م ملػكمة  كما  نراللاوية كاهتماماتر  كىفقاتر تتسـ بالضعؼ مم اآلاريف 
ا م  انقعالية يتعرض لءا كاجءػة الوػراىات التػ  يكاجءءػا وػ   ياتػر بوػقة كا يستطيم  يضن

تنظػيـ ك    كالإقػة وػ  نقسػرالملػاىر كالػكى  كالقءػـ إدراؾواناقضت لدير القدرة ىمػ    ىامة
التكجػػر ن ػػك الملػػاىر االيجابيػػة كالتعػػاطؼ ك  اانقعػػاات كالملػػاىر كضػػبطءا كالػػت كـ ويءػػا

 اطيط الجيد لم ياة.اتااذ القرارات كالت  ك اريف كوءـ ملاىرهـكالتكاوؿ مم اآل
 ػ نتائج ال رض السابع : كالذم ينص عمي :

تكجد عبلقو ذات داللو إحصائية بيف طمبة كطالبات كمية التربية الرياضية جامعة المنيا فى  -
 الثقة بالن س .

لاهيف  ) ََِٕ) ىجاج وقاس ا مد(ََِٕجكدة(كتتقؽ هذا النتيجة مم دراسة كؿ مف   
ى) ََِٗ) م مد  سناسىبدالدايـ(ََِٕإبراهيـ ا مدنبير() ََِٕوقاسجابر الرؼ رلام مد(
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 )َُِّل اتر إبراهيـ ربيم() َُِْ) ىبدالعزيز م مدىم (َُِْبدال ميد ال سينىلادم(
(7103) Leila Riahi Farsani et al  كيعزكالبا إاف هذا النتيجة إل   ف الطالبات تمتعف

 بالكقاسة ا ساسءا لديءا ونم إقر و  نقسءا بمستكل ىال  مف الذكاس اانقعال  مما جعمءا كا
دراكءا تريدا ما ىمؿ ىم  كبقدرتءا كااجتماىية  النقسية  وتسمت بءا  كإقتءـ ل اريف كتقبمءا كاه

 مكاجءة ىم  قادرة وأوب ت الكاقم  كقبكؿ ااجتماى  كالنضج اانقعال  بااتزاف لاويتءا
 النقسية  اجاتءا ماتمؼ بيف التكازف ت قيؽك و  الملكفت الماتمقة  كتقكير بتعقؿ ا زمات

كما  وب ت ىم  استعداد لمكاجءة  م ىقبات و   دكد قدراتءا كمف افؿ إقتءا  كااجتماىية
  بنقسءا نظرا لتمتعءا بااورار كت ممءا لممسللية اللاوية كما  نءا  متمكت الضبط الذات 

كالاكؼ كمعالجة الضغكط  ا كالقمؽوأوبة لديءا القدرة ىم  الت كـ و  مستكل التكتر لديء
الر بة كالداوم اللاو  لمنجاح كالكقاح كمف هنا نم  لديءا  كاانقعاات ال ادة بطريقة إيجابية 

 ما مف  يث ت سيف العفقات كالتكاوؿ كا تراـ اآلاريف مف  جؿ التقكؽ كاامتياز كااورار 
وءمر لذاتر كقدرتر و  التعبير ىنءا   الطالب  ناقض لدير مستكل الذكاس اانقعال  مما  إر ىم

بقاىمية كبالتال   وبة  ير قادر ىم  مكاجءة الت ديات كالملكفت كالضغكط اليكمية كالتكيؼ 
كبذلؾ  وبة معءا  بالمقارنة بالطالبات كذلؾ ولمر و  كوءـ إدراؾ انقعااتر ك نقعفت اااريف 

وءك ا لر التقكؽ و  ونم  وضؿ القرارات   ير قادرا ىم  تنظيـ انقعااتر كتكجيءءا بما ي قؽ
 .يمتمؾ القدرة و  التغمب ىم  ما يعترير مف قمؽ كاكؼ كمعالجة الضغكط كاانقعاات ال ادة

 ػ نتائج ال رض الثامف : كالذم ينص عمي :
يسيـ الذكاء االن عالي في التنبؤ باالستجابة االن عالية لدم الطمبة كالطالبات بكمية التربية  -
 ياضية جامعة المنيا .الر 
و  إسءامر و  المتغير  بعد (إدارة اانقعاات) مف  بعاد الذكاس اانقعال  جاء في الترتيب األكؿػ 

) ٕٓ.َ) بػػيف المتغيػػريف(Rالتػػابم كهػػك ااسػػتجابة اانقعاليػػة   يػػث بمغػػت قيمػػة اارتبػػاط المتعػػدد(
)كقيمتر تساكل  Rِ دث تباينان مقدارا(كه  تمإؿ إسءاـ المتغير المستقؿ و  المتغير التابم  كقد  

) كهػػ  دالػػة ّٗ.ُٕ%) وػػ  المتغيػػر التػػابم  كبمغػػت قيمػػة(ؼ) (ِّ) كذلػػؾ بنسػػبة إسػػءاـ (ِّ.َ(
) مما يدؿ ىمػ  كجػكد ارتبػاط بػيف  ػؿ إدارة اانقعػاات كااسػتجابة اانقعاليػة  َُ.َىند مستكل(

د إدارة اانقعػػػػاات) كيمكػػػػف وػػػػيا ة كبالتػػػػال  يمكػػػػف التنبػػػػل بااسػػػػتجابة اانقعاليػػػػة مػػػػف افؿ(بعػػػػ
 المعادلة اان دارية التنبلية ىم  الن ك التال  : 

(درجػات العينػة وػ  بعػد ادارة اانقعػاات)كيمكف  ف نرمػز ُٓ.َ+  ُٕ.ٗااسػتجابة اانقعاليػة = 
س  يػػػػػػػػث ص هػػػػػػػػك ااسػػػػػػػػتجابة اانقعاليػػػػػػػػة  س هػػػػػػػػك بعػػػػػػػػد(إدارة ×  ُٓ.َ+  ُٕ.ٗلءػػػػػػػػا ص=

 اانقعاات) .  
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بعػػد (تنظػػيـ اانقعػػاات) مػػف  بعػػاد الػػذكاس اانقعػػال  وػػ  إسػػءامر وػػ   فػػي الترتيػػب الثػػاني جػػاءػػػ 
) بػيف المتغيػريف Rالمتغير التابم كهك ااسػتجابة اانقعاليػة    يػث بمغػت قيمػة اارتبػاط المتعػدد (

)  Rِ)كهػػ  تمإػػؿ إسػػءاـ المتغيػػر المسػػتقؿ وػػ  المتغيػػر التػػابم  كقػػد   ػػدث تباينػػان مقػػدارا (ُٔ.َ(
%) وػػػػػ  المتغيػػػػػر التػػػػػابم  كبمغػػػػػت قيمػػػػػة (ؼ) ّٖ) كذلػػػػػؾ بنسػػػػػبة إسػػػػػءاـ(ّٖ.َكقيمتػػػػػر تسػػػػػاكل(

) ممػػا يػػدؿ ىمػػ  كجػػكد ارتبػػاط بيف(تنظػػيـ اانقعػػاات) َُ.َ) كهػػ  دالػػة ىنػػد مسػػتكل(ِٓ.َُٓ(
كااستجابة اانقعالية  كبالتال  يمكف التنبل بااستجابة اانقعالية مف افؿ  بعاد(إدارة اانقعػاات 

 تنظيـ اانقعاات) كيمكف ويا ة المعادلة اان دارية التنبلية ىم  الن ك التال  :   
) ّْ.َ-(درجػػػػات العينػػػػة وػػػػ  بعػػػػد إدارة اانقعػػػػاات)+( ْْ.َ+  ُِ.ٗااسػػػػتجابة اانقعاليػػػػة= 

 (درجات العينة و  بعد تنظيـ اانقعاات) . 
اانقعال  و  إسءامر و  المتغير التابم بعد (التعاطؼ) مف  بعاد الذكاس  جاء في الترتيب الثالثػ 

) كهػ  ِٔ.َ) بػيف المتغيػريف (Rكهك ااستجابة اانقعالية    يػث بمغػت قيمػة اارتبػاط المتعػدد (
) كقيمتػر تسػاكل  Rِتمإؿ إسءاـ المتغيػر المسػتقؿ وػ  المتغيػر التػابم   كقػد   ػدث تباينػان مقػدارا (

) كهػ  دالػة ْٗ.ِٕالتابم   كبمغت قيمة (ؼ) (%) و  المتغير ّٗ) كذلؾ بنسبة إسءاـ (ّٗ.َ(
) ممػا يػدؿ ىمػ  كجػكد ارتبػاط بػيف التعػاطؼ كااسػتجابة اانقعاليػة   كبالتػال  َُ.َىند مستكل (

يمكػػػػػف التنبػػػػػل بااسػػػػػتجابة اانقعاليػػػػػة مػػػػػف اػػػػػفؿ  بعػػػػػاد (إدارة اانقعػػػػػاات   تنظػػػػػيـ اانقعػػػػػاات  
 التنبلية ىم  الن ك التال  : التعاطؼ)   كيمكف ويا ة المعادلة اان دارية 

) ْْ.َ-(درجػػػات العينػػػة وػػػ  بعػػػد إدارة اانقعػػػاات)+ ( ّٗ.َ+  ّٓ.ٗااسػػػتجابة اانقعاليػػػة= 
 (درجات العينة و  بعد التعاطؼ) .      ُٖ.َ(درجات العينة و  بعد تنظيـ اانقعاات) + 

س اانقعػػػال  وػػػ  إسػػػءامر وػػػ  بعد(المعروػػػة اانقعاليػػػة) مػػف  بعػػػاد الػػػذكا جػػػاء فػػػي الترتيػػػب الرابػػػعػػػ 
) بػػيف المتغيػػريف Rالمتغيػػر التػػابم كهػػك ااسػػتجابة اانقعاليػػة  يػػث بمغػػت قيمػػة اارتبػػاط المتعػػدد(

)  Rِ)كهػػػ  تمإػػػؿ إسػػػءاـ المتغيػػػر المسػػػتقؿ وػػػ  المتغيػػػر التػػػابم كقػػػد   ػػػدث تباينػػػان مقػػػدارا(ّٔ.َ(
كبمغػػػػػت قيمػػػػػة (ؼ)  %) وػػػػػ  المتغيػػػػػر التػػػػػابم  ّٗ)كذلػػػػػؾ بنسػػػػػبة إسػػػػػءاـ(ّٗ.َكقيمتػػػػػر تسػػػػػاكل(

) ممػػػا يػػػدؿ ىمػػػ  كجػػػكد ارتبػػػاط بػػػيف المعروػػػة اانقعاليػػػة َُ.َ) كهػػػ  دالػػػة ىنػػػد مسػػػتكل(َّ.ٔٓ(
كااستجابة اانقعالية كبالتال  يمكف التنبل بااسػتجابة اانقعاليػة مػف اػفؿ  بعػاد(إدارة اانقعػاات 

عادلػػة اان داريػػة التنبليػػة   تنظػػيـ اانقعػػاات  التعػػاطؼ  المعروػػة اانقعاليػػة) كيمكػػف وػػيا ة الم
 ىم  الن ك التال  : 

) ِٖ.َ-(درجػػػػػات العينػػػػػة وػػػػػ  بعػػػػػد إدارة اانقعػػػػػاات)+(ّٖ.َ+  ٗٓ.ٗااسػػػػػتجابة اانقعاليػػػػػة= 
 َٓ.َ(درجػػات العينػػة وػػ  بعػػد التعػػاطؼ)+  ُٗ.َ(درجػػات العينػػة وػػ  بعػػد تنظػػيـ اانقعػػاات)+ 
 (درجات العينة و  بعد المعروة اانقعالية) .  
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 نتائج ال رض التاسع : كالذم ينص عمي :ػ   
يسيـ الذكاء االن عالي في التنبؤ بالثقة بالن س لدم الطمبة كالطالبات بكمية التربية  -

 الرياضية جامعة المنيا .
 ) :َِيتضة مف الجدكؿ (

وػػ  إسػػءامر وػػ   بعد(التكاوػػؿ ااجتمػػاى )مف  بعػػاد الػػذكاس اانقعػػال  جػػاء فػػي الترتيػػب األكؿػػػ 
) بػػػػيف المتغيػػػػػريف Rر التػػػػابم كهػػػػػك الإقػػػػة بػػػػالنقس    يػػػػػث بمغػػػػت قيمػػػػة اارتبػػػػػاط المتعػػػػدد(المتغيػػػػ

) Rِكهػػ  تمإػػؿ إسػػءاـ المتغيػػر المسػػتقؿ وػػ  المتغيػػر التػػابم كقػػد   ػػدث تباينػػان مقػػدارا( )ْٕ.َ.َ(
) ٕٔ.ٖٗ%) و  المتغير التابم كبمغت قيمػة(ؼ) (ِِ) كذلؾ بنسبة إسءاـ (ِِ.َكقيمتر تساكل(
) ممػػػا يػػػدؿ ىمػػػ  كجػػػكد ارتبػػػاط بػػػيف التكاوػػػؿ ااجتمػػػاى  كالإقػػػة َُ.َمسػػػتكل ( كهػػػ  دالػػػة ىنػػػد

بػػالنقس كبالتػػال  يمكػػف التنبػػل بالإقػػة بػػالنقس مػػف افؿ(بعػػد التكاوػػؿ ااجتمػػاى ) كيمكػػف وػػيا ة 
 المعادلة اان دارية التنبلية ىم  الن ك التال  : 

ااجتمػػاى )كيمكف  ف نرمػػز  (درجػػات العينػػة وػػ  بعػػد التكاوػػؿ ُٔ.ُ+  ْٗ.ّٔالإقػػة بػػالنقس= 
س  يػػػػػث ص هػػػػػك الإقػػػػػة بػػػػػالنقس  س هػػػػػك بعد(التكاوػػػػػؿ ×  ُٔ.ُ+  ْٗ.ّٔلءػػػػػا هكػػػػػذا ص=
 ااجتماى ) .  

بعػػد (تنظػػيـ اانقعػػاات) مػػف  بعػػاد الػػذكاس اانقعػػال  وػػ  إسػػءامر وػػ   جػػاء فػػي الترتيػػب الثػػانيػػػ 
) ّٓ.َ) بػػيف المتغيػػريف(R(المتغيػػر التػػابم كهػػك الإقػػة بالنقس  يػػث بمغػػت قيمػػة اارتبػػاط المتعػػدد

) كقيمتػػر  Rِكهػػ  تمإػػؿ إسػػءاـ المتغيػػر المسػػتقؿ وػػ  المتغيػػر التػػابم   كقػػد   ػػدث تباينػػان مقػػدارا (
) كه  َٓ.ٕٔ%) و  المتغير التابم   كبمغت قيمة(ؼ) (ِٖ) كذلؾ بنسبة إسءاـ (ِٖ.َتساكل(

ت) كالإقػػػة بػػػالنقس ) ممػػػا يػػػدؿ ىمػػػ  كجػػػكد ارتبػػػاط بيف(تنظػػػيـ اانقعػػػااَُ.َدالػػػة ىنػػػد مسػػػتكل(
 كبالتػال  يمكػػف التنبػػل بالإقػػة بػػالنقس مػػف اػػفؿ  بعػػاد (التكاوػػؿ ااجتمػػاى   تنظػػيـ اانقعػػاات)  

 كيمكف ويا ة المعادلة اان دارية التنبلية ىم  الن ك التال  : 
) (درجات ٓٗ.َ-(درجات العينة و  بعد التكاوؿ ااجتماى )+(ِٖ.ِ+ ْٕ.ٗٔالإقة بالنقس= 

   بعد تنظيـ اانقعاات) . العينة و
بعد(إدارة اانقعاات) مف  بعاد الذكاس اانقعال  و  إسءامر و  المتغيػر  جاء في الترتيب الثالثػ 

) كهػ  تمإػؿ ٕٓ.َ) بيف المتغيػريف(Rالتابم كهك الإقة بالنقس  يث بمغت قيمة اارتباط المتعدد (
) ّّ.َ) كقيمتر تساكل (Rِدث تباينان مقدارا (إسءاـ المتغير المستقؿ و  المتغير التابم   كقد   

) كهػػػ  دالػػػة ىنػػػد ِْ.ٔٓ%) وػػػ  المتغيػػػر التػػػابم   كبمغػػػت قيمػػػة (ؼ) (ّّكذلػػػؾ بنسػػػبة إسػػػءاـ (
) مما يدؿ ىم  كجكد ارتبػاط بػيف (إدارة اانقعػاات) كالإقػة بػالنقس كبالتػال  يمكػف َُ.َمستكل (

جتمػػاى   تنظػػيـ اانقعػػاات  إدارة اانقعػػاات) التنبػػل بالإقػػة بػػالنقس مػػف اػػفؿ  بعاد(التكاوػػؿ اا
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 كيمكف ويا ة المعادلة اان دارية التنبلية ىم  الن ك التال : 
) (درجات ٖٗ.ِ-(درجات العينة و  بعد التكاوؿ ااجتماى )+(ّٖ.ِ+ ُِ.ٔٔالإقة بالنقس= 

 ات).(درجات العينة و  بعد إدارة اانقعا ٖٔ.ُالعينة و  بعد تنظيـ اانقعاات)+ 
بعد (التعاطؼ) مف  بعاد الذكاس اانقعال  و  إسءامر و  المتغيػر التػابم  جاء في الترتيب الرابعػ 

) كهػػ  تمإػػؿ ٗٓ.َ) بػػيف المتغيػػريف (Rكهػػك الإقػػة بػػالنقس   يػػث بمغػػت قيمػػة اارتبػػاط المتعػػدد (
متػػػر تسػػػػاكل ) كقي Rِإسػػػءاـ المتغيػػػر المسػػػتقؿ وػػػ  المتغيػػػر التػػػابم   كقػػػد   ػػػدث تباينػػػان مقػػػدارا (

) كهػ  دالػة ِْ.ْٓ%) و  المتغير التابم   كبمغت قيمة (ؼ) (ّْ) كذلؾ بنسبة إسءاـ (ّْ.َ(
)   مما يدؿ ىم  كجكد ارتباط بيف (التعاطؼ) كالإقة بػالنقس  كبالتػال  يمكػف َُ.َىند مستكل (

اانقعػػاات  التنبػػل بالإقػػة بػػالنقس مػػف اػػفؿ  بعاد(التكاوػػؿ ااجتمػػاى   تنظػػيـ اانقعػػاات  إدارة 
 التعاطؼ) كيمكف ويا ة المعادلة اان دارية التنبلية ىم  الن ك التال  : 

) (درجات َِ.ِ-(درجات العينة و  بعد التكاوؿ ااجتماى )+(ّٕ.ِ+ ِٔ.ْٔالإقة بالنقس= 
) ٓٓ.ُ-(درجػػات العينػػة وػػ  بعػػد إدارة اانقعػػاات)+(ُِ.ِالعينػػة وػػ  بعػػد تنظػػيـ اانقعػػاات)+ 

 ينة و  بعد التعاطؼ) .(درجات الع
 االستخبلصات كالتكصيات :

 االستخبلصات :
تكجد ىفقة ارتباطية دالة إ وا يا بيف الذكاس اانقعال  كااستجابة اانقعالية لدل طمبة كمية  -

 التربية الرياضية جامعة المنيا .
ل طمبة كمية التربية تكجد ىفقة ارتباطية دالة إ وا يا بيف الذكاس اانقعال  كالإقة بالنقس لد -

 الرياضية جامعة المنيا .
يسءـ الذكاس اانقعال  و  التنبل بااستجابة اانقعالية كالإقة بالنقس لدم الطمبة كالطالبات  -

 بكمية التربية الرياضية جامعة المنيا .
 أكال : التكصيات:

 كو  ضكس النتا ج السابقة يقدـ البا إاناف التكويات اآلتية : 

مػػػاـ بدراسػػػة الػػػذكاس اانقعػػػال  وػػػ  مرا ػػػؿ التعمػػػيـ لمػػػا لػػػر مػػػف تػػػأإير إيجػػػاب  ىمػػػ  سػػػمكؾ ااهت-ُ
  َالطفب

يجػػػػب  ف تتضػػػػمف المنػػػػاهج التعميمػػػػر كيقيػػػػر تنميػػػػر مءػػػػارات الػػػػكى  بالػػػػذات  كضػػػػبط الػػػػنقس  -ِ
  َك ؿ الوراىات بلكؿ سمم كالكى  بالذات مم اآلاريف  كالتعاطؼ 

 كيقية التدريب ىمػ  اانقعاات  كالتمييز بينءا.  تضميف المناهج الدراسية ممارسات- ّ
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ااهتمػػاـ بالعمػػؿ الجمػػاى  كالمناقػػػلات كاانلػػطر الجماىيػػػة كالػػر فت كالػػتعمـ التعػػاكن   بمػػا – ْ
 يروم كقاسة الطفب المعرويػة كاانقعالية.

 ااهتماـ بيرساس المءارت كالعادات اانقعالية السميمة لدل الطفب .  -ٓ
 المراجع

)مقيػػاس الػػذكاس اانقعػػال  لمرياضػػييف  المجمػػة العمميػػة بكميػػة التربيػػة ََِٕإبراهيـ ا مػػد نبيػػر(-ُ
 الرياضية العدد  جامعة  مكاف  القاهرة.

 )اسس ىمـ النقس الرياض   دار المعروة الجامعية  ااسكندرية.َُٗٗىبدالاالؽ ا مدم مد(-ِ
بعض المتغيرات اللاوية كالكظيقية لدل )ىفقة الداوعية ن ك العمؿ بَََِالعمر  بدرىمر(-ّ

 .ُٕالمكظقيف و  دكلة الككيت مجمة مركز الب كث التربكية  العدد 
)الػػػػػػػػذكاس اانقعػػػػػػػػػال  كىفقتػػػػػػػػر بالسػػػػػػػػعادة كالإقػػػػػػػػػة بػػػػػػػػالنقس لػػػػػػػػدم طمبػػػػػػػػػة ََِٕجكدة آمػػػػػػػػاؿ(-ْ

    كمية التربية  ومسطيف.ّىددُِجامعة ا قو  مجمة جامعة النجاح مجمد
)الإقة بالنقس كىفقتءا بسمات ااستجابةاانقعالية لدل اىب  َُِٓ ميدل ىم  مطيرل(-ٓ

 .ٓ العدد ٖمجمر ىمـك التربية الرياضية مجمد ورؽ المراكز ا كل  كا ايرة و  الدكرم العراق  
)الػػػذكاس اانقعػػػال  كىفقتػػػر با نمػػػاط المزاجيػػػة ََِٕلاهيف وػػػقاس جابر الرؼ رلػػػا م مػػػد(-ٔ

لملتمر االقميمػػػػ  الرابػػػػم لممجمػػػػس الػػػػدكل  لموػػػػ ة كالتربيػػػػة البدنيػػػػة لفىبػػػػ  ا نلػػػػطة الرياضػػػػية ا
 كالتركية كالرياضة لمنطقة اللرؽ ا كسط  كمية التربية الرياضية  بك قير جامعة االسكندرية.

)الػػذكاس اانقعػػال  كىفقتػػر بالإقػػة الرياضػػية كااتجػػاا ن ػػك التعػػاكف َُِّلػػ اتر إبراهيـ ربيػػم(-ٕ
 . ِم اوظة المنيا  مجمة ىمـك الرياضة المجمد السادس كالعلركف  جلدل اىب  كرة القدـ ب

)الػػذكاس اانقعػػال  كىفقتػػر بػػبعض الجكانػػب النقسػػية لػػدم َُِْىبػػد ال ميد ال سػػين  لػػادم(-ٖ
 طفب كمية التربية الرياضية رسالة دكتكراا  ير منلكرة كمية التربية الرياضية جامعة المنيا.

)الػػذكاس اانقعػػال  كداوعيػػة اانجػػاز كىفقتءمػػا بمسػػتكم ا داس َُِْىبػػد العزيز م مػػد ىمػػ (-ٗ
المءنػػ  لمتاػػذم القػػرار وػػ  بعػػض ا نديػػة الرياضػػية بجمءكريػػة موػػر العربية رسػػالة دكتػػكراا  يػػر 

 منلكرة  كمية التربية الرياضية لمبنيف  القاهرة.
ال  مقءكمر )مقياس الذكاس اانقعََِِىإماف واركؽ السيد كرزؽ ىبدالسميم  م مد(-َُ

 .كقياسر و  القياس كاااتبارات النقسية اسس كادكات  القاهرا دار القكر
  مكتبػػػة ِ)الػػػذكاس اانقعال  ا سػػػس النظريػػػة كالتطبيقػػػات  طََِِىجػػػاج  ايػػػرم المغػػػازم(-ُُ

  زهراس اللرؽ  القاهرة.
ب )النمػػػػػكذج السػػػػػبب  لمعفقػػػػػة بػػػػػيف الػػػػػذكاس اانقعػػػػػال  ك سػػػػػاليََِٕىجػػػػػاج  وػػػػػقاس ا مػػػػػد(-ُِ

مكاجءػػػػػر الضػػػػػغكط كجػػػػػكدة ال يػػػػػاة لػػػػػدم طػػػػػفب الجامعة رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير  يػػػػػر منلػػػػػكرة  كميػػػػػة 
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  التربية الرياضية جامعة الزقازيؽ.
 القػاهرا دار القكػر ُ)التدريب العقم  وػ  المجػاؿ الرياضػ  طُٔٗٗلمعكف  م مد العرب ( -ُّ

 العرب .
الطمكح كىفقتر بمستكل اانجاز )الذكاس اانقعال  كمستكل ََِٗم مد   سناس ىبد الدايـ(-ُْ

الرقمػػ  لفىبػػ  كاىبػػات مسػػابقات الميػػداف كالمضمار رسػػالة دكتػػكراا  يػػر منلػػكرة  كميػػة التربيػػة 
 الرياضية لمبنات بالجيزة  جامعة  مكاف.

)مقيػػػػاس الإقػػػػة بالنقس مكتبػػػػة اانجمػػػػك الموػػػػرية  ماتبػػػػر ىمػػػػـ الػػػػنقس َُٗٗم مػػػػد ىػػػػادؿ(-ُٓ
 الجامعة ااسفمية.

)سيككلكجية التربية البدنير كالرياضية(النظريةكالتطبيؽ كالتجريب)  ُٓٗٗالقتاح م مكد(ىبد -ُٔ
   دار القكر العرب  القاهرا .ُط
)مقيػػاس الػػذكاس اانقعػػال  لػػدم  كػػاـ رياضػػة الكاراتير رسػػالة َُِْمػػدبكل   لػػريؼ م مػػد(-ُٕ

 ماجستير  ير منلكرة كمية التربية الرياضية لمبنيف  جامعة  مكاف. 
) الذكاس اانقعال  كىفقتر ببعض جكانب اللاوية لدل َُِٕموطق   ا مد اسراس(-ُٖ

اىبات المنتابات الرياضية بجامعة المنيا رسالة ماجستير  ير منلكرة  جامعة المنيا كمية 
 التربيالرياضية  
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