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 ( احلق اهلل أكرب) 

حلياة ... إىل من صورته يف ذهني ثبات .. اىل ذلك اجلبل الشامخ ... إىل من علمني ا
 إىل من به عرفت الذات ... اىل من هدم نفسه لبنائنا وأنهك قواه لنقوى 

 ( )رمحه اهلل( والــدي العزيز) 
إىل العزيزة الغالية .. حبر احلنان .. حضن األمان .. منبع التضحية ... إىل من حتملت 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هللا عل  ما عرفنا من نفسه ، والهمنا من شكره ، وفتح لنا من أبواب العل  بربوبيته ،والص ة الس م 

 الطاهرين وصحبة الميامينعل  قائد الخير ، ومفتاح البركة نبينا محمد وعل  آله الطيبين 

 وبعد.

ال يسهههههعني اال ان اتقدم بالشهههههكر والعرفان لكل من اسهههههه  في امنائي بكلمة او م ا ة نافعة ابداها او 

مصههدر امن  بح ي بقيمته العلمية او اوا  بفكرة فتحل لي افاا المعرفة ،  اتقدم بالشههكر والتقدير ال  

ماجد شييندي والمتم لة بالسههيد العميد )أ.د جامعة ميسههان  – عمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضههة

، رحيم حلو الزبيدي  الدكتور سييتا يالأ وأخص بالذكر (  حسيين غالي أ.د ( والسههادة المعاونين ) والي

والذي كان كربان السهههفينة تبحر بها إل  المسهههالة اومنة، ولقد كان البلسههه  الشهههافي لكل معاناتي، ، فقد 

وبته السهههديدة، ويحتويني عن طريذ تذليل الصهههعاب التي تواجهني فله مني ج يل كان يسهههتوعبني ب ج

، والشههكر والتقدير ال  ل نة اقرار العنوان بما ابدوا من اراا سههديدة وم ا ات مهمة رصههنل الشههكر

 عنوان الرسالة ، وشكري وتقديري ال  رئيس واعواا ل نة المناقشة لم ا اته  العلمية القيمة.

د اللسان والقل  الذي أُدون به شكري وتقديري يع  ان عن الوصو  إل  مدلو  كلمات الشكر ويكا      

الذين كانوا في الدراسههههههة االولية و  الحقيقية التي أن دلل، فإنها تد  عل  مدى تقديري بكل أسههههههاتذتي

 . بم ابة األنوار الساطعة في سمائي

دكتور عدنان راضي فرج  والدكتور محمد عبد ويشرفني ان اتقدم بع ي  االمتنان والعرفان ال  ال 

الرضا اسان و والدكتور ايدر م يد شويع والدكتور اامد عبد األئمة كاظ  لما قدموا لي من نصائح 

 ديرالشكر والتق



 ح

وم ا ات قيمة ، واتقدم بالشكر والتقدير ال  فريذ العمل المساعد الذين ابدوا المساعدة في توزيع االستبانة 

لمساعدة في اجراا االختبارات العملية ، و اتقدم بالشكر والتقدير ال  االتحاد عل  عينة البحث و لتقدي  ا

العراقي المرك ي للمبارزة و االتحاد الفرعي في محاف ة ميسان ، واتقدم بع ي  الشكر واالمتنان لعينة 

، وشكري و  البحث من العبي اندية العراا المتقدمين بس ح الشيش لما ابدوا التعاون الكامل إلتمام البحث

جامعة ميسان المنائي بالمصادر  –امتناني ال  موظفي المكتبة العلمية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

المطلوبة ، كما اعبر عن شكري وع ي  امتناني لطلبة الدراسات العليا عن المواقف الصادقة المبذولة ، اذ 

ان يتقدم بالشكر والتقدير ال  من مدٌ يد العون له الدكتور جسدوا معال  االخوة والصداقة ، ول  ينس البااث 

مصطف  جاسب و االستاذ اسين علة. كما اتقدم بوافر الحب واالاترام والشكر والتقدير ال  اخوتي االع اا 

و والدتي الحنونة اذ اااطوني بحبه  و دعائه  لي اطا  هللا في عمره  ، وال  زوجتي و ابنتي شاكرا فيه  

ه  وداعيا له  بالصحة والس مة ، وفي الختام شكري وامتناني ال  كل من افادني ولو بكلمة طو  صبر

 واجدة في اعداد هذا البحث ، واعتذر عن كل جهد فاتني ذكره  بحسن نية.. وهللا ولي التوفيذ    

 

 

 

 
 

 الذكاء المنظومي وعالقته بدقة بعض أنواع الهجمات لدى العبي المبارزة المتقدمين )

 (بسالح الشيش

 
 الباحث                                                                     اشراف

 أ.د محمد عبدهلل صيهود                                               حسين عباس غضبان

 

 مستخلص البحث



 خ

ية وعلوم الرياضة جامعة ميسان  اما كلية التربية البدن ةلدى لطلب الذكاا المن وميالتعرف عل  مستوى الى  البحثهدف 

االدراك المنظومي ، التناغم ، االندماج االيجابي ،التأمل ، هل الذكاا المن ومي بم االته المختلفة )  مشكلة البحث

( يؤثر بشكل او ب خر عل  دقة ال مات لدى العبي االستكشاف النشط ، التوجه ، الفعل الحكيم ، االستجابات النشطة

توجد ع قة ارتباط ذات داللة ااصائية بين مقياس الذكاا المن ومي وبعض  فرضيات. لمتقدمين بس ح الشيش.المبارزة ا

 انواع اله مات لدى العبي المبارزة.

فقد تكون مهن الدراسهات الن ريهة والدارسهات المشهابهة ثه  التطهرا اله  ادبيهات ومتحيهرات البحهث وفقها  اما الفصل الثاني  

فقد تكون من منهج البحث واجراااته الميدانية وقد اسهتخدمل الباا هة  الفصل الثالثلمتوفرة والمتااة  اما للمصادر العلمية ا

كليههة التربيههة البدنيههة وعلههوم الرياضههة ثهه  اسههتعر   البااههث عينههة الت ههارب  ةالمههنهج الوصههفي وتكونههل عينههه البحههث طلبهه

ل ختبهار وعينهة التقنهين وعينهة التطبيهذ وتطرقهل ايوها اله   االستط عية وعينة ت ربة المقياس كذلة العينة االسهتط عية

بعض االدوات والوسائل واالجه ة المستخدمة وذات الع قة بموضوع الدراسهة ثه  تحديهد صه اية فقهرات اجريهل الباا هة 

س بعهدها الت ربة االستط عية للوقوف عل  بعض المعوقات وبعدها قام البااث باستخراج الخصائص السيكو مترية للمقيها

عل  افهراد العينهة مهع اسهتخراج االسهس العلميهة ل ختبهار ثه  اجريهل ت ربتهها الرئيسهية  اله مات قيد الدراسةت  اختبار دقة 

فتوهمن عهر   الفصيل الرابيعامها  الستخراج نتائج الدراسهة spssعل  عينة الدراسة واستخدم البااث الوسيلة االاصائية 

    الفصل الخامسفسير النتائج ومناقشتها اما وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة و ت

الذكاا المن ومي لفئات اخرى وألعاب أخرى ، لما لها من االهمية في  يوصي البااث إجراا دراسة مشابهة للبحث في

 معرفة مستويات ال عبين .
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 التعريف بالبحث -1

 -:تهوأهمي البحث مقدمة  1 -1

  
شهد العال  في السنوات االخيرة قف ات كبيرة في م ا  العل  والتكنولوجيا، ولعل االنف ار المعرفي الهائل       

وال ورة المعرفية المتدفقة خير دليل عل  ذلة، فالهدف االسم  الذي يسع  اليه اي ن ام تعليمي في م تمع المعرفة 

ب واهرها المختلفة،  الرياضيةعل  فه  التشابة والترابط والتعقيد الذي تتس  به بيئته  الحياتية و الرياضيمساعدة  هو

 وكذلة مساعدته  عل  تحليل تلة ال واهر وفه  وادراك الع قات بين مكوناتها ككل.

ن نتعامل مع االشياا أاذ ي ب علينا  شياا المحيطة به ويؤثر فيها ويت ثر بها،ن كل شيا اولنا يتفاعل مع األأو    

ج اا، فكل ما يحيط بنا هو من اولنا بطريقة من ومية وذلة ألننا ال نستطيع التعامل مع كل ج ا بع لة عن باقي األ

والن ام يعني في ،  خرعبارة عن ن ام يحتوي ن ام فرعي ولكل منهما مكونات تربطها ع قات بعوها بالبعض األ

و م ا  معين وتوجد فيما بينها ع قات تستهدف تحقيذ أشياا ت معل مع بعوها في ميدان ألجوهره م موعة من ا

 هداف معينة.أ

و الذهنية ويعد الذكاا ثابتا نسبيا عبر اياة الفرد أن از الفرد في كل المهمات العقلية أويعتبر الذكاا سمة تؤكد     

والذكاا هو القدرة عل  مواجهة الصعاب، ومهارة  التعل ،ساسي المست ن  من الخبرة وفرص وهو نوع من التن ي  األ

التكيف مع ال روف الطارئة ومن ث  ال المشاكل التي تعتر  طريذ الفرد، مما ي عل مفهوم الذكاا أك ر وظيفية 

نواع الذكااات التي أادث أيعتبر الذكاا المن ومي ايث  بحيث يمكن م ا ته في الحياة اليومية وبطرا متعددة.

مؤخرا، ، وجوهر الذكاا المن ومي هو القدرة عل  الوعي المن ومي، وادراك ع قات الت ثير والت ثر بين  شفلاكت

، رتفعة عل  فه  العمليات المعقدةعناصر المن ومة، فالشخص الذي يمتلة قدرات الذكاا المن ومي يمتلة قدرة م

فيساعد االفراد عل  ال ، عوامل التي تساعدهوعليه فهو شخص قادر عل  تحديد العوامل التي تعوا الن ام وال

 .المشك ت التي تعترضه  بحض الن ر عن محتوى هذه المشك ت

البدنية  النفسية و رياضة المبارزة واادة من االلعاب الفردية التي تت ثر بالعديد من ال وانب منها تعدو       

ة االاتكاك المباشر مع المنافس والذي ينتج عنه ارتفاع ك ر ، لما تتطلبه اللعبة من عقليةوالمهارية و الخططيه وال

الوحوط النفسية والتصرف بعدوانية مع المنافس لعدم التحك  ب نفعاالته  االمر الذي يتطلب منه  ان يسيطروا عل  

 عل السريعة ودقة تركي   اله ومية الحركاتللقيام بكبير  نفسي و بدني بذ  م هود انفعاالته  بشكل من ومي  و

العقلية كاألدراك والتفكير  النفسية و ل  وجه الخصوص بال وانبتت ثر بشكل كبير عولكونها ، اركات المنافس

والتي تنعكس عل   والنفسية وتركي  االنتباه والذكاا والتصور واالنفعا  وميرها من المهارات والقدرات العقلية

، ايث يحاو  عل   وى وقدرات و استعدادات ال عبيناداا ال عبين في المنافسات لما لها اهمية في معرفة مست

النفس الرياضي كونه ااد فروع عل  النفس العام فه  سلوك وخبره الرياضي والبحث في الخصائص والسمات 

لشخصية الرياضي من اجل تطوير هذا النشاط وتحقيذ اإلن از الرياضي والنتائج  والقدرات العقلية والنفسية



 غ

المهتمين بالسلوك الرياضي ما زالوا يدرسون جوانب ومتحيرات عدة في م ا  عل  النفس المطلوبة ، وبما ان 

اهمية الذكاا المن ومي في انه يقلل من عوامل الخوف  الذكاا المن ومي ايث تكمن الرياضي وبين هذه المتحيرات 

، ويساعد عل  فه  بيئتنا النفسفي الفرد، وي يد المبادرة وسرعة االست ابة لدى االفراد، وينمي ال قة  صيبالتي قد ت

والت ثير فيها وهندستها بما يحقذ النمو واالزدهار، كما يمكن االفراد من قيادة اياته  لتحقيذ الن اح، وكذلة يخلذ 

، فرياضة المبارزة تتطلب من ال عب ان يتصرف بالسرعة والدقة العالية ذكية للفرد ليستخدمها في اياته أن مة

ذكاا عل   باألساسلحصو  عل  لمسة في الهدف المحدد وفذ خطط متنوعة وسريعة تعتمد للمس المنافس وا

 ه مة مناسبة . ال عب واتخاذ القرار في الوقل المناسب الداا

له الدور المه  في االداا و تصرف ال عبين  الذكاا المن وميمفهوم  ب نومن خ   ما تقدم تبرز اهمية البحث      

في انفعاالته  بشكل مختلفة خ   الن ا  والتي تتطلب منه  السيطرة والتحك  الف ضامطة وعند تعرضه  لمواق

)  مفهومالمناسب خ   الن ا  ، وألهمية  الحركي واختيار الموقف والتصرفمن   الداا المهارات اله ومية 

ل عبي  ذكاا المن وميمقياس ال( تتطلب منا قياسه وتحديد مستوى ال عبين من خ   بناا  الذكاا المن ومي

ل عبي لدى  اتبعض انواع اله ومبومدى ع قتهما  الذكاا المن وميلمعرفة مستوى ال عبين في قياس والمبارزة 

 المبارزة.

  -مشكلة البحث:  2 -1

التأمل ، ، التناغم ، االندماج االيجابي ،االدراك المنظومي هل الذكاا المن ومي بم االته المختلفة )   -1
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 .المتقدمين بس ح الشيشالعبي المبارزة 
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 المصطلحات:  تحديد 1-6

 :الذكاا المن ومي- 

  ( 7020 عرفةRanne ,  ) كفااة سلوكية تعني التصرف بذكاا مع المن ومات المعقدة التي  (1)عل  أنه "

 تتومن تفاع  وتحذية مرتدة.

 ي مفهوم اديث ومفيد جدا في فه  السلوك اإلنساني ف یأن الذكاا المن وم”(2)يعرفة عبد الوهاب محمد كامل

لتحيير الواقع م ل الن ام التعليمي ،  Complicated Interactive Settingsالمواقف التفاعلية المعقدة 

أنه " من ومة األداا لألن مة المركبة م ل المخ  عل إلخ ، فيعرفه م السياسي ، والن ام الصناعي ...والن ا

 ”.ن ي  العمل كفريذركبة ، وبناا وتالبشري ، واألن مة العلمية كمن ومات متشابكة وم

 فيعرف الذكاا المن ومي عل  أنه مفهوم جديد يرك  عل  رؤية الفرد للمواقف ”(1) )2013(شاکر نيحس زاهر

 .”داخل بنية الن ام یواألاداث بطريقة من ومية متكاملة ، وقدرته عل  التحيير والتطوير المن وم

 ل في القدرة عل  الوعي المن وم  ، بانه م موعة من القدرات تتم “ (2)حلمي محمد الفيل يعرفة 

 . ”والتي تقود الفرد إل  ت ويد اياته یواالندماج المن وم  ، والتحك  المن ومي ، والتطوير المن وم

 

 

                                      
 )1(Ranne , R.(2007): Manifestations of the lmplit – ness of Systems intelligence in 

Leadership. Matlnde – pendent Research Project in Applied Mathematics. Helsinki 

University of Technology. 

 )2(Abdelwahab , K , (2010) : Systems intelligence and Brain Functions, Egypian Journal for 

Psycholgical Studies, Vol (20), No (69)p384. 
( لروثمان عل  ط ب التربية الخاصة ب امعة أم القرى، رسالة TSISنين اختبار الذكاا المن ومي )تق  :زاهر اسين ال قفي (1)

  .6ص  ،2013,ماجستير في كلية التربية، المملكة العربية السعودية
 .46ص  ،(2015)،القاهرة –، مكتبة االن لو المصرية  الذكاء المنظومي في نظرية العبء المعرفيالفيل ، المي محمد  :  (2)
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 : سات النظرية والدراسات السابقةالدرا -2

  الدراسات النظرية : 1 – 2

 -:كاء المنظومي الذ  مفهوم 1- 1 – 2

أادث أنواع الذكااات التي اكتشفل مؤخرا ، ايث ظهر هذا  Systems Intelligenceيعد الذكاا المن ومي      

في مدرسة العلوم  Systems Analysis Laboratoryبمعمل التحليل المن ومي (  2002المصطلح للوجود عام ) 

( ، وهو  ب ) فنلندا University Aalto، ب امعة التو (  School of Science and Technologyوالتكنولوجيا 

نوعا جديدا من الذكاا يختلف عن جميع أنواع الذكااات المتعددة كذلة يختلف عن الذكاا العام في كونه ال يرتبط وال 

يتقيد بمحتوي محدد يتعامل معه م ل باقي الذكااات بل يمكن هذا الذكاا الفرد من التعامل مع جميع المن ومات ات  

ويستر الند أن سارنن وآخرين قدموا الذكاا المن ومي بوصفه فلسفة للتحيير وإن ل  يمتلة خلفية عن محتواها ويرى 

ألن ذلة يعتمد عل  الحساسية  Small Interventionايث أنه  يروا أن الن ام يمكن أن يتحير نتي ة تدخل بسيط 

ها أن تنتج نتائج ب ن " التحييرات الصحيرة يمكن ل(  1990ويتفذ هذا مع ما ذكره سنج ) . المت صلة داخل كل ن ام

كبيرة " ، وعليه قدم هامالنن وسارنن الذكاا المن ومی ك داة إلاداث التحيير . ويشير الذكاا المن ومي إل  قدرة الفرد 

عل  االتصا  ببيئته االجتماعية والمادية واالتصا  باألفراد اوخرون بطرا تحقذ النمو واالزدهار للفرد والم تمع ، 

. ويري (1) ومي عل  ال وانب اإلي ابية والتفكير اإلي ابي لدى الفرد م ل التفاؤ  والمشاركة كما يؤكد الذكاا المن

أن الذكاا المن ومي يرتك  عل  االعتقاد ب ن بعض الناس يمتلكون قدرة فطرية عل  العمل (  2011جون  وكورنر ) 

من ومية إي ابية . كما أنه يرتك  عل  فكرة  بفعالية في الن   عن اوخرين ، وهؤالا الناس قادرون عل  إثارة تحييرات

أن الذكاا المن ومي يمكن تحسينه وتنميته ، ويبحث عن مدخل عملي لدراسة كيف يست يب األفراد للتحذية المرتدة 

أن اإلنسان بطبيعته يمتلة  2014 )“بطريقة تنمي التفاعل الناجح مع الن   ، وتعد  من سلوكه  . ويويف ساساکی ) 

لذكاا المن ومي ويمكن لحير األكاديمين أن يتصرفوا بذكاا من ومي في المواقف المختلفة ألن الذكاا مقومات ا

؛ وعليه ت داد القيمة العملية للذكاا المن ومی ويتومن الذكاا المن ومي (1)“المن ومي يعتمد في جوهره عل  الوعي 

دة تحيط به ويتفاعل معها ، كذلة يتومن ما يقوم الفرد السلوك الذكي الذي يقوم به الفرد في السياقات واألن مة المعق

بفعله أو تحسينه عندما ي د نفسه في إعدادات ن امية ، كذلة يتومن التصرف بذكاا مع المن ومات المعقدة التي 

أن الذكاا المن ومي يرتك  عل  أربعة شروط  ”(2010تتومن تفاعل وتحذية مرتدة ويويف عبد الوهاب كامل ) 

بين العناصر  Mutual Interactions، والتفاع ت المتبادلة  Interact Dynamicallyاعل الديناميكي وهي التف

                                      
 .213، ص  2015القاهرة، –، مكتبة االن لو المصرية  الذكاء المنظومي في نظرية العبء المعرفيالفيل ، المي محمد  :  (1)

 )1(Sasaki,y (2014) Systems Intelligence in Knowledge Management lmplementation: AMomentum  of 

the SECI Model .proceeding of the 15 th  lnternational symposium on Knowledge and systems 

science(KSS2014) PP 69-74 . 



  

، وي ب تدعي  الن ام بلحته لتحقيذ تواصل فعا  بين  Feedback Loopsبشكل كلي وآني ، والقات التحذية المرتدة 

لديه قدرة مرتفعة عل  فه  العمليات أن الذكي من ومية هو شخص (   2009. ويري ويستر الند ) (2)“عناصره 

يرى . (3)المعقدة والتفاع ت في البيئة المن ومية ، ومن ث  فهو قادر عل  تحديد مقيدات الن ام والعوامل المساعده له 

 كما عرفه هاملنن وسارنن،(4)( ان الذكاا المن ومي هو مفهوم جديد عن السلوك الذكي لإلنسان2007) Anenانن 

Hamalanen, R; Saarinen (2007 ب نه ما الذى يستطيع الناس فعلة أو تحسينه عندما ي دون انفسه  في اعدادات )

 . (5)ن امية ويرك  الذكاا المن ومي عل  عل  النفس االي ابي

( تعريفا اخرا للذكاا المن ومي ب نه الفعل الذكي في 2007) Hamalanen, R; Saarinen وقدم هاملنن وسارنن

Abdelwahab ، وذكرعبد الوهاب كامل (1)ود تداخ ت معقدة التي تتومن تفاع  وتحذية مرتدةوقل ما عند وج

, K , (2010 ب نه من ومة االداا لألن مة المركبة م ل المخ البشري واالن مة العلمية كمن ومات متشابكة" )

 ت المتبادلة والتحذية المرتدة بين ومركبة وبناا وتن ي  العمل كفريذ.. الخ ومن ث  فالذكاا المن ومي يتومن التفاع

العناصر المكونة للن ام من جانب، والبيئة الخارجية من جانب اخر، اذن هو المحصلة النهائية للع قات المتبادلة 

" ان الذكاا المن ومي هو 2015وايمان محمد ) وتتفذ,. (2)اركية" بين وظائف المخ االنفعالية والمعرفية والنفس

رات تتم ل في القدرة عل  الوع  المن ومي واالندماج المن ومي والتحك  المن ومي والتطوير م موعة من القد

( "عل  ان الذكاا المن ومي هو 2015، وترى سمر عبد اللطيف )(3)المن ومي والتي تقود الفرد ال  ت ويد اياته 

 . (4)مل بطريقة افول"سلوك االفراد في تحسين وتحيير المن ومة بالطرقة التي يرون انها يمكن ان تع
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  .487،ص  2010( ، 96)5،
  214،ص   مصدر سبق  كرة الذكاء المنظومي في نظرية العبء المعرفي،: الفيل ، المي محمد   (3)

 )4(Anen , L. (2007): Cooperation and Systems intelligence: Locating pare to –Solutions Using intention 

Announcements, independent Research Assignments in Applied Mathematics. 

 )5(Hamalainen , R ; Saarinen, E,(2007): Systems intelligence  connecting Engineer Thinking with 

Human Sensitivity In Leadership and Everyday Life. Helsinki University of Technology, Systems 

Analysis Laboratory Research report. 

 )1(Hamalainen , R ; Saarinen, E,(2007): Systems intelligence  connecting Engineer Thinking with 

Human Sensitivity In Leadership and Everyday Life. Helsinki University of Technology, Systems 

Analysis Laboratory Research report. 

 )2(Abdelwahab , K , (2010): Systems intelligence and Brain Functions, Egypian Journal for 

Psycholgical Studies, Vol (20), No (69).  
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 -مكونات ومجاالت الذكاء المنظومي: 2 –1– 2

علماا منذ ظهور الذكاا المن ومی کموضوع قابل للبحث والتحري في عل  النفس عل  أيدي م موعة من ال    

اد ، ظهرت العديد من المحاوالت لصيامة أبع Himaliiinen , Saarinel( ،  2002والباا ين عل  رأسه  ) 

ا كما سيتوح فيما ستويات ، وقدرات لهذا النوع من الذكاا ، إال أن هذه المحاوالت قليلة جدا ومختلفة فيما بينهوم

 يلي

 وتحدد الذكاا المن ومي في بداية ظهور المفهوم بخمسة مستويات وهي : 

 .: يتم ل في قدرة الفرد عل  رؤية وتحدد ذاته وأدواره في الن ام  رؤية الذات داخل النظام .1

والقدرة عل   يتم ل في قدرة الفرد عل  معرفة الطرا المنت ة للسلوك المطلوب التفكير في الذكاء المنظوم : .2

 فه  اإلمكانات التي تنب ذ من الن ام.

 يتم ل في قدرة الفرد عل  ممارسة الطرا المنت ة في الن ام  إدارة الذكاء المنظومى :   .3

 ا .يهت  الفرد بالن ام وأن يساند السلوك الذكاا من ومييتم ل في أن  مساندة الذكاء المنظومي : .4

 .(1): يتم ل في قدرة الفرد عل  أن يبدأ بتطبيذ الذكاا المن ومی مؤسسته اإلدارة باستخدام الذكاء المنظومي  .5

( أبعاد ويصف ترومانين سمات  4أن الذكاا المن ومي يتكون من ) Tirminen , 2012)   (يويف نورمانين

 (2).بعد من هذه األبعاد األربعة وهذه األبعاد هيالشخص في 

وأن  ،ويشتمل أن يتعرف عل  أنماط مختلفة من األن مة  Systemic Perceptionاالدراك المن ومی :   -1

 يكون لديه مستويات مختلفة من الحواس ولديه وعي بالمواقف .

 الشعور المن ومی   -2

يحسن ونمي ويع ز الفرد اإلي ابية وأن يحترم اوخرين وتتومن أن ي Positive Engagementاإلي ابية : • 

 اياته  . 

ن يكون أويتومن أن يشترك ويتداخل الفرد مع الموضوعات والعوامل مير المرئية و  Attunementالتنام  : • 

 عق ني ويمتلة الحساسية للمواقف  . 

 التفكير المن ومی :  -3

                                      
 )1(Hamalainen , R ; Saarinen, E,(2007): Systems intelligence  connecting Engineer Thinking with Human 

Sensitivity In Leadership and Everyday Life. Helsinki University of Technology, Systems Analysis 

Laboratory Research report, p50. 

 )2(Tormanen  , J. (2012): Systems intelligencein ventory, Master Thesis , Aalto, University, 

Finland,p5.  
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  : الت ملReflection لتحذية اوعي بالع قة بين السبب والنتي ة وت ثير  ويتومن أن يكون لدي الفرد

 الراجعة عل  ال واهر ، وأن يت مل في تفكيره وأفعاله ، وأن يقدر ويبني الوجد انات الموجبة .

  : التناو  المن وریPerspective Taking  ر ويتومن أن يعيد الفرد صيامة ال واهر من وجهات ن

 المدى الطويل .  وأن يلعب باألفكار واالاتماالت كذلة أن يمارس التفكير عل مختلفة ، وأن يولد تفسيرات جديدة ، 

 الفعل المن ومی :  -4

  : النمو الشخصيPersonal Growth نقاط  ويتومن أن يلت م الفرد بتنمية وتطوير شخصيته ، وأن ي خذ

 القوة المن ومية و الوسائل الناجحة في عمله لتحقيذ نموه الشخصي .

  وم  مع الناس : التفاعل المن Systems Agency with People  ويتومن أن يمتلة الفرد نمط

 اجتماعيا فعاال ، وأن ي خذ نقاط القوة المن ومية والوسائل الناجحة في تعامله مع الناس . 

  : التفاعل المن وم  مع السباقات العامةSystems Agency with General Contexts  ويتومن أن

ن ي خذ نقاط القوة أح مع الن ام ويتعايش معه ، وأن يمتلة القدرة عل  اإلدارة الفعالة للن   ، و يندمج الفرد بن ا

 المن ومية والوسائل الناجحة في تعامله مع البيئة .

 -:(1)( قدرات وهذه القدرات هي 4أن الذكاا المن ومي يتكون من ) (  2013كما يري المي الفيل )  

ثر بين مكونات : وتتومن الوعي بمكونات الن ام والوعي بع قات الت ثير والت  القدرة عل  الوعي المن ومي .1

 الن ام والوعي بالتحذية المرتدة المستمرة بين مكونات الن ام . 

 ام .القدرة عل  االندماج المن ومي : وتتومن رؤية الذات في الن ام ورؤية أدوار الذات في الن  .2

حك  في تومن التعرف عل  الطرا المنت ة للسلوك في الن ام والتالقدرة عل  التحك  المن ومي : وت   .3

 الن ام وممارسة طرا منت ة للسلوك في الن ام .

الذكي من وميا  القدرة عل  التطوير المن ومي : وتتومن االهتمام بالن ام والمحاف ة عليه ومساندة السلوك  .4

 ورؤية المشك ت التي تعتر  الن ام وتطوير الن ام .

 : (2)أكدت عل  وجود أربع أبعاد للذكاا المن ومی وهی )  , J2010Rauthmannدراسة ) أما   

 . Effective systems Handlingمعال ة األن مة بفاعلية ،  .1

  Systems meditationاالنعكاس المن ومی ) التوسط بين األن مة (  .2

 Holistic systems Perception اإلدراك الكل  لألن مة . .3

                                      
تصمي  مقرر إلكتروني في عل  النفس قائ  عل  مبادئ ن رية المرونة المعرفية وتاثيرة في تنمية  : ( 2013المي محمد الفيل ) (1)

 .224ص 2013 , المعرفي لدى طلبة كلية التربية النوعية  جامعة االسكندرية الذكاا المن ومي و خفض العبا 

 )2(Rauthmann , J.(2010): Measuring Trait Systems intelligence: First steps towards a Trait – Sl scale 

(TSlS). Ln: Hamalaninen, R; Saarinen, E (eds). Essays on systems intelligence. Aalto University, 

School of Science and Technology. Systems Analysis Laboratory Espoo, Finland. 



 ه

  Systems Perspectiveلمن ومي ) التعامل مع األن مة بذهن ااد ( . المن ور ا   .4

 

 

 

 

 ميالفرق بين الذكاء المنظومي والذكاء غير المنظو 2-1-3

( ال  الفروا بين الذكاا المن ومي ومير 2010) , Abdelwahab , Kيشير عبد الوهاب كامل 

 -:(1)(1المن ومي والذي يوضحه جدو  )

 ( 1جدول )

 الذكاء المنظومي والذكاء غير المنظوميالفرق بين 

 الذكاء المنظومي

System Inteligence 

 الذكاء غير المنظومي

Non - System Inteligence 

 ليس مجموع ثابت لذكاء الفراد  توجد فروق فردية في القدرات العقلية المقسمة 

 .يعتمد على التفاعل والتغذية المرتدة مع النظمة الخرى  نمية الفرد لقدراته الخاصةيعتمد على ت 

 يعمل كأوركسترا سيمفونية  يعمل منفردا 

 يتعامل مع النظمة المعقدة  يتعامل مع النظم مفردة 

 يدرك الذات كجزء متداخل مع الكل  يدرك الذات كحالة مفردة 

 يعتمد على مناظير وزوايا متعددة متكاملة  يعتمد على وجهات نظر منفصلة 

 ينظم عمل الفريق   نشاط الفردينظم 

 يفكر الشخص في الكل  يفكر الشخص في الجزء 

 يعزز النظام عن طريق الوعي والشعور بكل االجزاء  الجزاء ال معنى لها في التأثير على الكل 

 يبحث عن بقاء النظام  يبحث عن العناصر 

 

 

 

 .(1)( الفرق بين الذكاء المنظومي والذكاءات االخرى2015ويضيف حلمي الفيل )

                                      
 )1(Abdelwahab , K , (2010): Systems intelligence and Brain Functions, Egypian Journal for 

Psycholgical Studies, P491. 
 .44، ص  ظرية العبء المعرفيالذكاء المنظومي في نالفيل ، المي محمد  :  (1)



 و

ات أيا كان ع من انواع الذكاا محتوى محدد يعمل عليه، بينما الذكاا المن ومي يتعامل مع المن وملكل نو -1

 محتوى هذه المن ومة. 

 لذكاا. ايعتمد الذكاا المن ومي عل  سياا المن ومات، بينما الذكااات االخرى تعتمد عل  سياا محتوى  -2

 ات االخرى عل  رد الفعل.يعتمد الذكاا المن ومي عل  الفعل، بينما تعتمد الذكاا -3

ى بعيدا عن في الذكاا المن ومي يعتمد الفرد ج ا من المن ومة، بينما الذكااات االخرى ترك  عل  المحتو -4

 الفرد.

ص بقدرات الذكاا المن ومي تختص قدراته بالمن ومة دون المحتوى، بينما الذكااات المتعددة االخرى تخت -5

 كل ذكاا بمحتواه.

 بمحتواه.   قياسه وفقا لسياقات المن ومات، بينما الذكااات االخرى يت  قياس كل ذكااالذكاا المن ومي يت

 -: (2)نظريات الذكاء المنظومي 2-1-4

The theory of Hamlenen and Sarnen in systemic intelligence 

 (ح للوجـود عـامذا المصطليعُـد الـذكاا المن ـومي ااـدث أنـواع الـذكااات التـي اكتشفل مؤخراً ايث ظهر ه      

 (ولوجيا( فـي مدرسـة العلوم والتكن analysis and systems laboratoryبمعمـل التحليـل المن ـومي  )2002

school science of  technology  ( ب امعـة التـو )alto University الـذكاا  ) فنلندا ( ، وجـوهر  ( بــ

راك التحذية ومي وادراك ع قات الت ثير والت ثر بين عناصر المن ومة وإدالمن ومي هو القدرة عل  الوعي المن 

تحسين وتطوير  المرتدة التبادلية بين تلة العناصر ، والقدرة عل  التحك  في عناصر الن ام وتطويره بما يمكن من

القرن العشرين  ي منتصفالن ام بما يحقذ منتوجات افول للن ام وي يد من فعاليته . بعد ظهور اهتمام علماا النفس ف

تفكير بما يناسب الذي يعني بكيفية ادارة االفراد لعمليات ال The ) ( systems thinkingبدراسة التفكير المن ومي 

ل من ( ، توجه ك Senge et al. 1994و  Churchman،  1979متطلبات البيئة المتعددة من قبل عال  النفس ) 

اً من نحـو ابتكـار مفهـوم اك ر دقة وعمق 1994( عـام  Hamalainen & sarinen،  2007هـاملنن وسارنن ) 

في الذكاا المتعددة  1983مفهوم ن   التفكير ، واللذان اطلقا عليه اس  الذكاا المن ومي ، إذ وجدا ان اعما  جاردنر ، 

هذا النوع  واطلذ عل  وعمل بيتر سولفاي وجون ماير في الذكاا االنفعالي كانل ناقصـة لنوع مه  من الذكااات ،

 ( systems intelligenceفي اينها بالذكاا المن ومي ) 

 

 ي رياضة المبارزة  :الهجوم ف   2-2-1

                                      
ندى راي  سلطان الركابي : الذكاا المن ومي وع قته بالشخصية اليق ة لدى طلبة الدراسات العليا ، رسالة ماجستير مقدمة ال   (2)

 . 38، ص  2017م لس كلية التربية للعلوم االنسانية في جامعة كرب ا ، 



 ي

ان الهدف النهائي الذي يسع  إليه ك  المتبارزين هو تحقيذ الفوز عل  منافسة ومن الطبيعي ان نتي ة المباراة       

نهما عل  اوخر وفقاً لما يحدده قانون لعبة المبارزة ، وليس من سههبيل تتوقف عل  عدد اللمسههات التي يسهه لها كل م

للوصههههو  إل  تلة الحاية سههههوى ما يقوم به كل منهما من محاوالت للوصههههو  إل  تسهههه يل اللمسههههات ، فاله وم في 

) المبارزة يعتمد عل  عنصهههههر المبادرة والحر  منها الوصهههههو  إل  منطقة الهدف ل عب المنافس فقد عرف ب نه 

الحركة أو الحركات التي يقوم بها ال عب والتي تقصههههد هدف المنافس سههههواا كان ذلة بمد الذراع أو مد الذراع مع 

، وّعرف أيوهههها عل  انه الحركة اله ومية التي يبدأ تنفيذها بمد  (1)التقدم أو القيام بحركة الطعن أو اركة السههههه  ( 

  (2)قانونية للمنافس .الذراع والتي تهدد بصفة مستمرة منطقة الهدف ال

واله وم بصههورة عامة وشههاملة في رياضههة المبارزة ينقسهه  إل  أربعة  أنواع وهي ) اله وم البسههيط ب نواعه ،       

واله وم المركب ب نواعه ، واله وم الكاذب ، واله وم الموههههاد ب نواعه( وسههههوف يتطرا البااث ال  بعض انواع 

  :(1) وهمامختصيناله مات التي ت  تحديدها من قبل ال

 هجمة اإليقاف : -1

وهي اركة ه ومية يقوم ب دائها ال عب المدافع  من دون عمل أي دفاع عل  بداية اركة ه وم المنافس       

األصلي ب من سابذ أو بتوقيل مناسب أي بمعن  أخر تؤدى اله مة ال منية خ   المدة المحصورة بين لح ة 

ها من دون القيام بحركة دفاعية .ويت  ذلة بوضع الس ح والذراع المسلحة بدا اركة ه وم المنافس ونهايت

ممتدة إل  االمام نحو هدف المنافس مع ال بات بقبوة اليد المسلحة وتوجيه ذبابة الس ح بدقة في تس يل اللمسة 

ج   بالتقدم إل  . هناك انواع مختلفة من ه مة االيقاف منها االيقاف من االسفل م ل :عند قيام ال عب المها

االمام ت اه المنافس وتكون يد ال عب المهاج  م نية ، وفي اثناا اركة التقدم إل  االمام يقوم ال عب المنافس 

بمد ذراعه المسلحة ت اه هدف ال عب المهاج  ومن اسفل ذراعه المسلحة ث  اخذ لمسة ، إما النوع ال اني وهو 

لطعنة عند قيام ال عب المهاج  باله وم عل  خصمه عل  إن تكون ضربة االيقاف من االعل  ، فتت  هذه ا

ذراعه المسلحة م نية ايوا فعند قيامه بالطعنة يقوم ال عب المنافس بمد ذراعه المسلحة واخذ لمسة من اعل  

 .(2)  س ح المهاج  أي من منطقة الهدف الخارجية العليا

 ا :ومن جانب أخر تكون ضربة االيقاف عل  نوعين وهم

 ه مة  بالحطس . -أ

 ه مة ب خذ خطوة إل  ال انب . -ب

                                      
 .  215، ص 1988 ، مطبعة دار الحكمة،  دبحداالمبارزة  عبد علي نصيف )وآخرون( :  (1)
 .  10، ص1985، الكويل ، مطابع الراوي الت ارية ،  القانون الدولي للمبارزةاالتحاد الكويتي الدولي :  (2)
:تاثير بعض استخدامات انظمة قواعد المعرفة في برامج التعلم بالنمو ج الرمزي لتعلم المهارات الهجومية عاد  فاضل علي  (1)

 . 47 -46، ص2000،اطرواة دكتوراه ، كلية التربية الرياضية، ،جامعة بحداد،  المبارزةب
 . 98-96، ص المصدر سبق  كرةعبد علي نصيف وآخرون .  (2)



 أأ

 هجمة اإليقاف بالغطس :–أ 

ب أي ل  يكمل ه ومه تت  هذه الحركة عندما يتقدم ال عب المهاج  ت اه منافسه وذراعه م نية ث  يتوقف ال ع     

طس بحيث ن مع الحبمعن  أخر يكون ه ومه المركب بطيئا مما ي عل ال عب المنافس ينته  فرصة توقفه ويطع

ل عب اذا تكون الذراع المسلحة ل عب المنافس مت ه نحو هدف المهاج  واالخرى عل  االر  يرتك  عليها ا

 كانل المسافة بعيدة بين ال عبين.

 : هجمة بأخذ خطوة إلى الجانب -ب

عة أي جعل ه ومه ة ومتقطوتت  هذه الحركة عند قيام ال عب المهاج  بالتقدم إل  االمام وكانل اركته بطيئ     

ة اركة عل  شكل مراال متقطعة . فيستحل ال عب المنافس بطئ اركة المهاج  وتنفذ هذه اله مة في بداي

سبا من قيام المهاج  وذلة بمد الذراع المسلحة ت اه هدف المهاج  واخذ خطوة إل  ال انب هربا من س اه تح

 ال عب المهاج  به وم مرتد.

 : (1)االتجاه لهجمة بتغييرا-1

 اه أو يسهههههتخدم في االة قيام المنافس بتحطية االتوهي من اركات اله وم البسهههههيط مير المباشهههههر اذ 

سههههه الذي ت  فيه إم قه بعد إخفاا ه ومه بالدفاع الناجح وبهذا يسههههد الطريذ امام الرد المباشههههر في االت اه نف

 اه المقابل . اما اذا شههههههر بالمحيرة او القاطعة أي في االتالدفاع وفي هذه الحالة يل   المدافع إل  الرد مير المبا

سد الطريذ امام الرد ل   المنافس بعد فشل ه مته ال  تحيير الت ا  بدال من تحطية االت اه الذي ت  فيه الدفاع ل

 المباشر فعل  المدافع الرد بالمحيرة المعكوسة في االت اه االصلي وعل  سبيل الم ا  : 

من ان يعود  الرابع قام المنافس باله وم في المحيرة ث  صدها المدافع بالسادس فبدال من الت ا  في

كته الدائرية للرد المنافس لتحطية ات اهه بالسادس قام بتحيير الت ا  للرابع ، وهنا ي ب عل  المدافع تتبع ار

 بمحيرة معكوسة .

 

                            الدقة في المبارزة: 2-1-5

تعد الدقة صفة أساسية ومهمة في كل رياضة تتطلب إصابة الهدف القانوني، لكنها تختلف من فعالية او        

لعبة ال  اخرى كونها صفة خصوصية ، وتعد هذه الصفة من العناصر المهمة لن اح أداا الحركات في الفعاليات 

 . (1)الرياضية 

                                      
متقدمين تأثير تمرينات خاصة في تطوير مستوى التصرف والذكاء الخططي الهجومي لالعبي المبارزة الراي  الو علي :  (1)

 . 31-30، ص  2010اطرواة دكتوراه ، كلية التربية الرياضية ، جامعة البصرة ، ،  بسالح الشيش
لخاصة ا      تأثير منهاج تدريبي مقترح بالثقال في القوة المميزة بالسرعة وبعض الصفات البدنيةعبد الهادي اميد ؛  (1)

 2004معة بحداد، الرياضية، جا ره ، كلية التربية: ) أطرواة دكتوراه مير منشووالمهارات الهجومية لالعبين الشباب بالمبارزة

 .  21(،  ص  



 بب

ألداا الحركي للمهارة كونها عنصراً أوالً ودرجة دقة والمقصود بالدقة في رياضة المبارزة هو ا         

التصويب بذبابة الس ح نحو الهدف المحدد عل  سطح جس  المنافس كونها عنصراً ثانياً ، إذ أن دقة أداا الحركة 

ودرجة دقة التصويب وثيقتا الصلة بعوها ببعض وكل منها تكمل األخرى،" فما يتعلذ بدرجة دقة التصويب 

، (2)ال يد رلدقة األداا الحركي الناجح والسلي  ويمي  بين األداا الحركي ال يد واألداا مي يعد مؤشراً 

و)جما  عابدين( إل  أن المقصود بعنصر الدقة هو دقة ( 3،) ويشير)محمد سمير القطي( و)رم ي الطنبولي (

س ح نحو الهدف المحدد األداا الحركي للمهارة المستخدمة في المبارزة كعنصر أو ، ودقة تصويب ذبابة ال

عل  سطح جس  المنافس كعنصر ثان  
(4) . 

ويرى )عبد الهادي( إن دقة األداا الحركي ودقة التصويب وثيقتا الصلة بعوها ببعض ويكمل إاداهما       

 (1)االخرى إذ أن دقة التصويب مؤشر جيد لدقة األداا الحركي الناجح.

يد للمبارز من دون الدقة في تس يل اللمسات، او اداا الحركات ان األداا ال  (2)ويذكر)عمرو السكري ( ،

 الدفاعية او اله ومية او التحرك الدقيذ عل  ملعب المبارزة، سوف ي عل هذا االداا ب  

 (3)ان متطلبات اله مة الناجحة هي : أية فائد، ويذكر)عباس عبد الفتاح(

 مسافة صحيحة . -

 توقيل سلي  . -

 سرعة مناسبة . -

 دقة توجيه الذبابة . -

الدراك السمعي ويمتاز األداا الحركي في رياضة المبارزة بالدقة وسرعة االست ابة اللتين ترتبطان با       

يار والبصري، وسرعة التفكير، والتوقع الصحيح للمواقف المتحيرة فو ً عن المستوى المهاري، واخت

 سلحة.االست ابة المناسبة، والسرعة الحركية للذراع الم

وفي ، (4)وتقاس الدقة في الم االت الرياضية تبعاً لطبيعة اللعبة ففي بعض االلعاب " الدقة مرتبطة بالوازن"   

، اما ع قة األداا الحركي بالدقة في رياضة المبارزة (5)العاب اخرى تكون "هي المعيار االساس ل ن از"

سرعة االداا، وذلة ال نة قد تنا  ال ناا والتقدير في ب أن تتصف اركات المبارزة جميعها بدقة التصويب و

                                      
 .  33ص  ( ،1976ن ،  -دريب :)االسكندرية، بت -علي ت -جما  عبد الحميد عابدين ؛ أصو  المبارزة (2)
 .26( ، ص1993محمد سمير القطي ورم ي الطنبولي؛ المبـارزة : )االسكندرية، الفتح للطباعة والنشـر،  (3)
 .   30، صنفس المصدرا  عبد الحميد عابدين؛ جم (4)
 .   21،ص  نفس المصدرعبد الهادي اميد :  (1)
  .            20، ص  1993، 1:  القاهرة، دار عال  المعرفة، ط دليل المبارزةعمرو السكري؛  (2)
 .  330 ، ص مصدر سبق  كرةعباس عبد الفتاح الرملي؛  (3)
 .  35، ص 2002. بحداد : مكتب الصخرة للطباعة . ي بين المبدأ والتطبيق التعلم الحركيعرب خيون:  (4)
 .12( ، ص1999للنشر،   : )القاهرة، مرك  اكتاب التدريب الرياضي والتكامل بين النظرية والتطبيقعاد  عبد البصير؛  (5)



 تت

واالع اب بالمستوى واألداا الرائع الذي تقدمه والذي ال تحصل عل  لمسة قانونية من خ له عل  عكس المنافس 

. 

  لمصلحته ( لمسات قبل منافسه خ   ال من المحدد يحس  الن ا5لذا فان اصو  أاد ال عبين عل )        

عاليات إخرى عن األداا علماً أن األداا الصحيح والسريع والدقيذ يخدم النتي ة الرياضية في ف بصرف الن ر

 التي يكون ان ازها مرتبطاً باألداا كال مناستة .

يتوح مما تقدم ان لدقة التصويب في المبارزة دوراً مهماً وكبيراً في تحويل اركة ال عب وجهده ال        

لمسة عل  هدف المنافس القانوني، وان الك ير من ال عبين يويع جهده الذي يبذله  نتي ة ملموسة وهي تس يل

في اثناا الن ا  عند عدم توجيه ذبابة س اه بات اه الهدف بصورة صحيحة مما يؤدي ال  عدم الحصو  عل  

س ح المنافس  الهدف المحدد اما بسبب تباين الذبابة من س ح الخر، او بسبب تمكن المنافس من السيطرة عل 

 (1)وابعاده عن الهــدف .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسات السابقة: 2-2

الخطوات  -: "قياس الذكاء المنظومي كسمة (1)( بعنوان"2010) Rauthmannدراسة روزمان 2-2-1

 الولى نحو قياس الذكاء المنظومي كسمة"

ه السيكو مترية المتم لة في هدفل الدراسة إل  بناا مقياس للذكاا المن ومي كسمة والت كد من خصائص

بمتوسط  Innsbruck( طالبا ب امعة أنسبروك408الصدا وال بات، وطبقل هذه الدراسة عل  عينة مكونة من )

                                      
   . 24 - 23، ص  مصدر سبق  كرةعبد الهادي اميد ؛  (1)

 )1( Rauthmann , J.(2010): Measuring Trait Systems intelligence: First steps towards a Trait – Sl scale 

(TSlS). Ln: Hamalaninen, R; Saarinen, E (eds). Essays on systems intelligence. Aalto University, 

School of Science and Technology. Systems Analysis Laboratory Espoo, Finland. 



 ثث

وقام البااث بحساب صدا  On line( ايث قام أفراد العينة باإلجابة عل  أدوات الدراسة 22.81عمر زمن  )

( ومقياس 1989) Rigfgioلري ف و  استبيان المهارات االجتماعية المقياس بحساب معام ت االرتباط بينه وبين

( واستبيان العوامل الخمسة الكبرى لشوب 2002) Laux and Renneمراقبة الذات للوكس وريتر

(، وتكون 1965) Rosenberg's(، ومقياس تقدير الذات لروزنبرج2008)  Schupp and Gerlitzوجيرلت 

ل نتائج التحليل العاملي لمفردات المقياس أن للمقياس اربعة أبعاد )عوامل( وهي ( مفردة، وكشف30المقياس من )

( مفردات، اإلدراك المن ومي الكل  6( مفردة، الت مل المن ومي ويم له )12التعامل المن ومي الفعا  ويم له )

عاملي عن وجود عامل ( مفردات، كما كشفل نتائج التحليل ال7( مفردات، المن ور المن ومي ويم له )5ويم له )

%( من التباين في درجات الط ب وهو الذكاا المن ومي، وعن صدا المحة كشفل  53.51عام وااد يفسر )

( ومعامل االرتباط بين 0.51نتائج الدراسة أن معامل االرتباط بين المقياس وبين استبيان المهارات االجتماعية )

( 0.49امل االرتباط بين المقياس وبين مقياس تقدير الذات )( ومع0.43المقياس وبين مقياس مراقبة الذات )

( وكانل جميع معام ت االرتباط 0.42ومعامل االرتباط بين المقياس وبين استبيان العوامل الخمسة الكبرى )

دالة إاصائيا مما يشير إل  صدا المقياس لقياس الذكاا المن ومي، وعن ثبات المقياس كشفل نتائج الدراسة أن 

 قاس يتمتع باتساا داخلي بين عواملة األربعة ومفرداته، وأن المقاس يتمتع بمعامل ثبات مرتفع.الم

"  بعنوان )الذكاء المنظومي وعالقته بجودة الحياة النفسية (1)( 2018دراسة سارة جبار سلمان جاسم ) 2-2-2

  لدى طلبة الجامعة (

 يهدف البحث الحالي إل  : 

  ومي لدى طلبة ال امعة .التعرف عل  الذكاا المن -

 لتعرف عل  جودة الحياة النفسية لدى طلبة ال امعة . ا - 

 لتعرف عل  الع قة االرتباطية بين الذكاا المن ومي وجودة الحياة النفسية لدى طلبة ال امعة .ا-

ة طلبة ال امع لفروا في الع قة االرتباطية بين الذكاا المن ومي وجودة الحياة النفسية لدىاالتعرف عل   - 

 التخصص (  –اسب المتحيرات ) ال نس 

أنساني (  -إناث ( واسب علمي -أجري البحث عل  عينة من طلبة جامعة البصرة من ك  ال نسين ) ذكور -

للعام وقد استخدم المنهج الوصفي االرتباطي في الكشف عن الذكاا المن ومي وع قته ب ودة الحياة النفسية . 

( مست يب ، وعينة تطبيذ عددها )  400حث فقد أجري البحث عل  عينة بناا بلغ عددها ) أما إجرااات الب

( مست يب مـن الطلبـة ال ـامعيين تـ  اختياره  باألسلوب العشوائي مـن كليـات ال امعة لحر  تطبيذ  400

 30( ويتكون من ) أهداف البحث الحالي ، اقتو  األمر تعريب وتطبيذ مقياس الذكاا المن ومي لـ ) روثمان 

                                      
)الذكاء المنظومي وعالقته بجودة الحياة النفسية لدى طلبة الجامعة ( رسالة ماجستير مقدمة الى :سارة جبار سلمان جاسم   (1)

 2018 , مجلس كلية التربية للعلوم االنسانية ، جامعة البصرة ،



 جج

( فقرة موزعة عل  اربعة ابعاد هي : ) التعامل المن ومي الفعـا  ( و ) الت مل المن ـومي ( و ) االدراك 

 60المن ـومي الكلي ( و ) المرونة المن وميـة ( وكذلة بناا وتطبيذ مقياس جودة الحياة النفسية ويتكون من ) 

ق لية ( و ) االتقان البيئي ( و ) النمو الشخصي ( و ) الع قات ( فقرة موزعة عل  سل م االت هي : ) االست

االي ابية مع اوخرين ( و ) الحر  من الحياة ( و ) تقبل الذات ( وقد روعي في المقياسين الصدا ال اهري 

ومؤشرات صدا البناا والصدا التميي ي ، وكذلة ت  الت كد من ثبات المقياسين عن طريذ إعادة االختبار 

عامل الفاكرونباخ . لحر  الت كد من إجرااات البحث ونتائ ه استعملل الوسائل اإلاصائية االتية : ) االختبار وم

 التائي لعينة واادة واالختبار التائي لعينتين مستقلتين ومعامل ارتباط بيرسون واالختبار ال ائي ( .

 وأسفرت النتائج عما ي تي :

إذ أن متوسط درجاته  أعل  من المتوسط الفرضي وهذا يد  عل  أن عينة البحث لديه  ذكاا من ومي   -1

 ارتفاع المستوى العقلي والمعرفي للطلبة .

تتمتع عينة البحث ب ودة الحياة النفسية واتسامها بخصائص االستق لية والتمكن البيئي والنمـو الشخصي  -2

 من الم  ت الهامة التي تتطلبها الحياة  والع قات اإلي ابية مع اوخرين والهدف من الحياة وتقبل الذات وهذه

كانل هناك ع قة ارتباطية دالة موجبة كدرجة كلية بين الذكاا المن ومي وجودة الحياة النفسية لدى طلبة   -3

 ال امعة .

( في الع قة االرتباطية بين الذكاا المن ومي وجودة  0.05توجد فروا دالة إاصائياً عند مستوى داللة )   -4

إناث ( وكان لصالح اإلناث ، واسب متحير التخصص أظهرت  -فسية وفذ متحير ال نس ) ذكور الحياة الن

النتائج عدم وجود فروا في الع قة االرتباطية بين الذكاا المن ومي وجودة الحياة النفسية وفذ متحير التخصص 

 إنساني ( .  -) علمي

 

 

 الدراسات السابقة والدراسة الحالية: 2-3

ع البااث عل  الدراسههتين السههابقتين، فقد خرج بعدة نقاط كانل أسههاس محور النقاش للدراسههات من خ   اط 

 السابقة ومنها :

 أوجه التشابه :  -أوال ً:

  . تشابهل الدراسة األول  وال انية مع الدراسة الحالية في بناا مقياس الذكاا المن ومي 

 في اسههههتخدام المنهج الوصههههفي باألسههههلوب المسههههحي  تشههههابهل الدراسههههة األول  وال انية مع الدراسههههة الحالية

 االرتباطي.



 حح

 

 ثانياً: أوجه االختالف:  

 . اختلفل الدراستين السابقتين مع الدراسة الحالية في ا   العينة المختارة في البحث 

 

 مدى االستفادة من الدراسات السابقة : -ثالثًا:

 عل  بعض النقاط التالية :استفاد البااث من خ   االط ع عل  الدراسات السابقة 

   . االط ع عل  المصادر واألدبيات التي تناولل مواضيع الدراسة الحالية 

 . كيفية تحديد م االت المقاييس 

 .إتباع عدد من اإلجرااات المستخدمة في بناا المقياس 
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 منهج البحث وإجراءاته الميدانية :  -3-3

 منهج البحث :  3-1

 : اتهمجتمع البحث وعين  3-2

 مجتمع البحث: 3-2-1

 االستطالعية :عينة التجارب  3-2-2

 العينة االستطالعية )تجريب المقياس( : 3-2-2-1

 العينة االستطالعية لالختبارات: 3-2-2-2

 عينة البناء )عينة التحليل اإلحصائي للمقياس( : 3-2-3

 عينة التطبيق )عالقة االرتباط(: 3-2-4

 : الوسائل والجهزة والدوات المستعملة في الدراسة:  3-3

 وسائل جمع المعلومات:3-3-1  

  الجهزة والدوات المستخدمة: 3-3-2

 إجراءات البحث الميدانية : 3-4

 تحديد مقياس الذكاء المنظومي : 3-4-1

 إجراءات بناء  المقياس : 3-4-2

 الخطوات العلمية لبناء مقياس الذكاء المنظومي: 3-4-2-1

 تحديد الهدف من بناء المقياس: 3-4-2-1-1

 تحديد الظاهرة المطلوب قياسها: 3-4-2-1-2

 : تحديد ابعاد مقياس البحث الذكاء المنظومي 3-4-2-1-3

 إعداد الفقرات وبدائلها للمقياس وتعليماتهما : 3-4-2-1-4

 تحديد صالحية فقرات المقياس وتعليماتهما وبدائلهما ومفاتيح تصحيحهما: 3-4-2-1-5

 اللغوية :صالحيات الفقرات من الناحية  3-4-2-1-6

 إعداد تعليمات اإلجابة عن المقياس : 3-4-2-1-7

 التجربة االستطالعية للمقياس: 3-4-2-1-8

 التجربة الرئيسية لبناء مقياس الذكاء المنظومي: 3-4-2-1-9

 تصحيح المقياس : 3-4-2-1-10

 التحليل اإلحصائي لفقرات  المقياس : 3-4-2-1-11

 للمقياس : الخصائص السيكومترية 3-4-2-1-12

 صدق المقياس: 3-4-2-1-13 

 الفصل الثالث



 دد

 ثبات المقياس : 3-4-2-1-14

 موضوعية المقياس : 3-4-2-1-15

 لمقياس :الوصف النهائي ل 3-4-5

 مواصفات اختبارات البحث المستخدمة: 3-5-1

 التجربة االستطالعية الثانية: 3-5-2

 السس العلمية لالختبارات: 3-6

 -صدق االختبارات : 3-6-1

 -ثبات االختبارات : 3-6-2

  -موضوعية االختبارات : 3-6-3

 التجربة الرئيسية ) تطبيق النهائي لالختبارات على عينة التطبيق ( 3-7

 الوسائل اإلحصائية:3-8
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 منهج البحث وإجراءاته الميدانية :  -3

 منهج البحث :  3-1
و  . (1)يتبعه البااث في دراسة ال اهرة وتفسيرها ، و وصفها والتحك  فيها والتنبؤ بها "هو " الطريقة التي 

المسحي فو ً عن االسلوب  باألسلوبكما أن طبيعة مشكلة البحث اددت البااث بنوع الدراسة الوصفية 

ل  دراسة الع قة "ب نه ذلة المنهج الذي يقوم ع ةاالرتباطي الع قات ويعرف األسلوب ةاالرتباطيالع قات 

السببية بين متحيرات تكون في موقف عادي يمارس فيه أفراد عينة البحث وظائفه  أو خبرة معينة أو يكونوا 

 .(2) في الحالة التي يود دراستها"

 

 : اتهمجتمع البحث وعين  3-2

 البحث: مجتمع 3-2-1
اذ تكون م تمع . (3) بحث أو الدراسة(يقصد بم تمع البحث )كامل أفراد أو أاداث أو مشاهدات موضوع ال    

 2018/2019ن بس ح الشيش للموس  الرياضي مبارزة المتقدميلل أندية المحاف ات العراقية الدراسة من العبي

ً 104إذ بلغ م موعه  الكلي ) وكما مبين توزيعه  باست ناا المحاف ات الشمالية لصعوبة الوصو  أليها.  ،( العبا

 (1في ال دو  )

 

 

 
 

 

 (2ول )جد

 يبين توزيع مجتمع البحث

 النادي المحافظة
عدد 

 الالعبين

عينة البناء 

 والتقنين
 عينة التطبيق

عينة التجربة 

 االستطالعية

 بغداد

 1 ــــــــــــــــــــــــــــــ 3 4 الجيش

البريد 

 واالتصاالت
4 

 1 ــــــــــــــــــــــــــــــ 3

 1 ــــــــــــــــــــــــــــــ 3 4 الحسين

 1 ــــــــــــــــــــــــــــــ 2 3 العدالة

 1 ــــــــــــــــــــــــــــــ 2 3 الثوري

                                      
 . 19ص  ،2000، بيروت ، دار الراتب ال امعية ،أصول البحث السيكولوجي   عبد الرامن العيسوي : (1)
،  2002، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ،  اإلسكندرية، أسس ومبادئ البحث العلمي فاطمة عو  صابر وميرفل علي خفاجة ،  (2)

 .99ص 
، ص  1999، عمان ، دار وائل للنشر ،  2، ط منهجية البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبيقاتمحمد عبيدات وآخرون :  (3)

84 . 



 رر

 1 ــــــــــــــــــــــــــــــ 3 4 الحسنين

 1 ــــــــــــــــــــــــــــــ 2 3 الوالء

 1 ــــــــــــــــــــــــــــــ 2 3 الميثاق

 البصرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 3 3 الجنوب

 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 3 3 الصادق

 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 4 4 بلدية البصرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 3 3 الخليج

 ديالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 4 4 الوجيهية

 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 3 3 الشهيد أركان

 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 3 3 جديدة الشط

 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 3 3 المقدادية

 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 3 3 الزهيرات

 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 3 3 القزانية

 

 

 ميسان

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 4 ــــــــــــــــــــــــــــــ 4 دجلة

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 4 ــــــــــــــــــــــــــــــ 4 كميت

 2 2 ــــــــــــــــــــــــــــــ 4 علي الغربي

 2 2 ــــــــــــــــــــــــــــــ 4 قلعة صالح

 المثنى

 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 4 4 المثنى

ثورة 

 العشرين
 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 3 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 3 3 الرميثة

 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 3 3 الخضر

 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 3 3 السلمان

 كربالء

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ 3 3 الجماهير

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ 3 3 العراق

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ 3 3 الخيرات

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ 3 3 الهندية

 12 12 80 104 المجموع

 %11.53 %11.53 %76.92 %100 يةالنسبة المئو

 

 : ينة التجارب االستطالعيةع 3-2-2



 زز

تقدمين بسههه ح الشهههيش ت  للمبارزة الم العراا (العباً من اندية محاف ات12تكونل العينة االسهههتط عية من )    

مقياس الذكاا المن ومي ( من الم تمع الكلي، قام البااث بت ريب %11.53بالطريقة العمدية بنسهههههبة ) اختيارها

 ستط عية الختبارات بعض انواع اله مات.عليه ، وكذلة اجراا الت ربة اال

 

 

 ( :مقياسالعينة االستطالعية )تجريب ال 3-2-2-1

تقدمين بسهههههه ح الشههههههيش ت  للمبارزة الم بحداد(العباً من اندية محاف ة 8تكونل العينة االسههههههتط عية من )    

 ليه  .مقياس الذكاا المن ومي عقام البااث بت ريب ايث بالطريقة العمدية ،  اختيارها

 :اراتالعينة االستطالعية لالختب 3-2-2-2

تقدمين بسههه ح الشهههيش ت  للمبارزة الم ميسهههان(العباً من اندية محاف ة 4تكونل العينة االسهههتط عية من )      

 ، قام البااث بت ريب اختبارات بعض انواع اله مات.بالطريقة العمدية  اختيارها

 ( :مقياسصائي للعينة البناء )عينة التحليل اإلح 3-2-3

ً من أندية المحاف ات  العراقية في المبارزة ( 80من ) مقياس الذكاا المن وميتكونل عينة البناا ل     العبا

من الم تمع األصل (  %76.92ذ م لل نسبة)أ( 2022 /2021)  الرياضي المتقدمين بس ح الشيش للموس 

 .ل عبي المبارزة المتقدمين بس ح الشيش  يالذكاا المن وموكان الهدف منها التعرف عل  مستويات 

 :عينة التطبيق )عالقة االرتباط( 3-2-4

للمبارزة المتقدمين  محاف ة ميسان ( العباً من أندية12تكونل عينة التطبيذ الستخراج )ع قه االرتباط( من )

مقياس ة االرتباط بين من م تمع األصل وكان الهدف منها أي اد ع ق(  %11.53بس ح الشيش أذ م لل نسبة )

 العبي المبارزة المتقدمين بس ح الشيش.بعض انواع اله مات لدى و دقة  الذكاا المن ومي

 : الوسائل والجهزة والدوات المستعملة في الدراسة:  3-3

 وسائل جمع المعلومات:3-3-1  

 : التالية بالوسائل المعلومات عل  الحصو  في البااث استعان

 ية واألجنبية.المصادر العرب 

 .)شبكة المعلومات العالمية )األنترنيل 

 . المكتبة االلكترونية االفتراضية 

 . الم ا ة 



 سس

  93(، ص1يُن ر ملحذ ) .تحديد ص اية فقرات المقياسالستط ع آراا الخبراا في  استبانةاستمارات. 

 98(، ص2لحذ )ميُن ر  ت المقياس.استمارة استبانة اسماا الخبراا والمختصين المعتمدين في تحديد ص اية فقرا. 

 .99(، ص3يُن ر ملحذ ) استمارة المقياس بصيحتهما النهائية. 

 .103(، ص4يُن ر ملحذ ) استمارة استبانة بيان ص اية المهارات قيد الدراسة.  

 ( ص 5فريذ العمل المساعد ين ر ال  ملحذ ، )105 . 

  لدوات المستخدمة:الجهزة وا 3-3-2

 القل  والورقة . 

  ساعة إيقاف الكترونية نوع(Sport Timer( بوادة قياس )ثا صينية الصنع.1/100 ) 

 ( ااسبة الكترونية اسابية نوعcasio( عدد )1) . تايلندية المنش    

 ( نوع بال بتوجهاز ااسوب شخصي )(dell) ( 1عدد) . صيني المنش 

 ( 2ماسة عدد.) 

 ( 2صدرية س ح شيش كهربائية وسروا  عدد.) 

 (.2(. سلة كهربائي )فلديكور( عدد )2شيش عدد ) س ح 

  كاميرات تصوير فيديوي نوعNikon ( 3عدد.) 

 .جهاز لقياس الدقة في الحركات اله ومية 

 

 

 انية :إجراءات البحث الميد 3-4

 : مقياس الذكاء المنظوميتحديد  3-4-1

 اتتحيرمة بالدراسة، إذ ت  تحديد أن مشكلة البحث الحالي أل مل البااث بحصر وتحديد المتحيرات الخاص   

لنفس االط ع عل  األدبيات والمصادر وعرضها عل  الخبراا والمختصين في م ا  عل  االدراسة من خ   

 .وعل  النفس الرياضي

 : قياسمال بناء إجراءات  3-4-2

الربط  فية"م موعة من الخطوات األساسية التي يمكن أتباعها عند بناا االختبار أو المقياس وكي هي

البااث إل  بناا  ، إذ سع (1) بين وادات المقياس لقياس ال وانب الكلية للمهارة أو السمة أو الصفة المقدرة "

                                      
، القاهرة ، دار الفكر القياس في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي : اسن ع وي ومحمد نصر الدين رضوان محمد  (1)

 . 319، ص2002العربي، 



 شش

او الصفة عل  ادبيات ال اهرة  معتمداً التي أنطلذ منها موضوع بح ه ، بما يت ئ  و االسس العلمية  مقياس

 .الذكاا المن وميعلقة بموضوع و المت بلعبة المبارزة وكذلة المصادرالمقدرة ، 

 :مقياس الذكاء المنظوميعلمية لبناء الخطوات ال 3-4-2-1

ة إذ يعد المقياس من الوسائل المستخدمة في البحوث التي تعتمد عل  قياس الخصائص السايكومتري

تقويمها ، و بواسطته يت  الحصو  عل  المعلومات والبيانات التي تساعد البااث عل  معال ة المشكلة القائمة

الذكاا ر الدراسة )ويستل م من البااث اختياره أو تكييفه أو بنائه بدقة عل  وفذ خطوات منه ية ، وبعد تحديد متحي

صادر المتااة ( البد من اعتماد الوسيلة المناسبة لقياسه ، إذ قام البااث بتحليل المحتوى لبعض المالمن ومي

النفس  المتخصصين في م ا  عل الخبراا ومع  شخصيةالمقاب ت الفو ً عن إجراا والمعنية بهذا المتحير 

 .الرياضي 

 

 :يد الهدف من بناء المقياستحد 3-4-2-1-1

تعما  المنشود أن الخطوة األول  لبناا مقياس معين هو تحديد الهدف من المقياس تحديداً واضحاً وما هو االس    

س ح الشيش ن بالذكاا المن مي ل عبي المبارزة المتقدميتوى  لهذا المقياس وأن هدف البحث الحالي هو قياس مس

الذكاا اس في العراا واستخدامهما من قبل االندية والمدربين وذوي االختصاص والباا ين ك اد المؤشرات لقي

 . نل عبي المن ومي

 يد الظاهرة المطلوب قياسها:تحد 3-4-2-1-2

 هرة التهههيون مفهومهههها واهههدودها واضهههحين تمامههها ، وال هههاينبحهههي تحديهههد ال هههاهرة المطلهههوب قياسهههها وان يكههه

بهههي العبعهههض انهههواع اله مهههات لهههدى وع قتهمههها بدقهههة  الهههذكاا المن هههومييههههدف البحهههث إلههه  قياسهههها ههههي 

ليههههة بنههههاا ، و أن عم الههههذكاا المن ههههومي مفهههههوم البااههههث تنههههاو  وقههههد ، المبههههارزة المتقههههدمين بسهههه ح الشههههيش

 -:اوتية باإلجراااتبنائها  مرت   إلالمقاييس الذي يرمي البحث الحالي 

 : الذكاء المنظوميالبحث  مقياس ابعاديد تحد 3-4-2-1-3

يؤكهههد موسههه  نبههههان أنهههه " البهههد مهههن اعتمهههاد مبهههدأ التحليهههل إلههه  العناصهههر األساسهههية ، إذ يم هههل كهههل عنصهههر 

لعامههههة لمفهههههوم علهههه  عهههدد مههههن المقههههاييس االبااههههث  أطلههههع. اذ (1)م هههاالً معينههههاً أو إطههههاراً مرجعيههههاً للمقيهههاس"

س إلههه  ايهههت  ئهههة المقس ومهههن اجهههل ايهههالمق ابعهههادوالدراسهههات الن ريهههة لهههها لحهههر  تحديهههد  الهههذكاا المن هههومي

قهههام البااهههث  الهههذكاا المن هههومي ابعهههادمعينههها ، ولحهههر  تحديهههد  بعُهههداً عناصهههرها األوليهههة ليم هههل كهههل عنصهههر 

                                      
 . 74، ص  2004عمان ، دار الشروا للنشر والتوزيع ،  أساسيات القياس في العلوم السلوكية،موس  النبهان :  (1)



 صص

لشخصهههية مهههع م موعهههة علههه  م موعهههة مهههن الدراسهههات والبحهههوث ، وإجهههراا بعهههض المقهههاب ت ا بهههاالط ع

، فههي م ههاالت )علهه  الههنفس العههام وعلهه  الههنفس الرياضههي( ، وفههي ( 1 ملحييق )يُن ههر  مههن الخبههراا والمختصههين

مقيههاس مههع وضههع تعريههف لكههل منههها لل ابعههاد ثمانيههةاههدد البااههث  لههذكاا المن ههوميلضههوا التعريههف الن ههري 

، االنههههدماج االي ههههابي ،  التنههههام  ،االدراك المن ههههومي ) هههههي  الههههذكاا المن ههههوميالتههههي تخههههص  والمكونههههات

( ولحهههههر  الت كهههههد مهههههن  االسهههههت ابات النشهههههطة ، الفعهههههل الحكهههههي  ،  التوجهههههه،  االستكشهههههاف النشهههههط، الت مهههههل

 .( 2يُن هههر ملحهههذ ) وتعريفاتهههها او مهههدى م ئمتهههها لعينهههة البحهههث اعهههد البااهههث اسهههتبيان االبعهههاد ههههذهصههه اية 

مههههع ا البااههههث مههههدهالتههههي اعت المقيههههاس ابعههههاد فوهههه  عههههن للههههذكاا المن ههههومييتوههههمن التعريههههف الن ههههري 

( خبيهههرا فهههي علههه  19، وبلهههغ عهههدده  )سهههتبيان علههه  م موعهههة مهههن الخبهههرااتعريفاتهههها ، وقهههد تههه  عهههر  اال

 .والتعريفات التي وضعل لها  االبعاد، لبيان ارائه  او  ص اية  (3يُن ر ملحذ ) النفس الرياضي

 

 تعليماتهما :و مقياسبدائلها للوإعداد الفقرات  3-4-2-1-4

بالهدف من  ارتباطهاوالمقياس قيد البحث، فو ً عن  بعادأن تكون الفقرات الموضوعة مم لة لأل البد من      

اإلبهام، وأن تتصف أو  الحمو  الدراسة، وأن تصاغ بشكٍل واضح ومفهوم وذات عبارات قصيرة ال يشوبها

ومن تباع األسلوب العلمي في صيامتها بالصورة األولية ، أ  بالحيادية عند اإلجابة عنها، وعل  وفذ هذه  الشروط ت

وذلة تحسبا الاتما   المطلوب وبعدد أك ر من العدد  مقياس الذكاا المن وميل ال دير بالذكر ان البااث سيعد فقرات

ً  سقوط بعض الفقرات عند تحليلها ( 1993 ،راضي عبود جوادالستخراج االسس العلمية للمقياس، إذ يذكر ) ااصائيا

( ال  انه "من المرموب فيه عند بناا المقياس ان يتوافر عدد من Lemke and Wiersmaعن )ليمة و واريسما 

عل  كيفية صيامة الفقرات  باالط علذا قام البااث .(1) بصفته االولية"الفقرات أك ر من المطلوب عند اعداد المقياس 

 من االستفادة بهدف ،(2)  (2017:علي طالب محمد)سة درا في بعض الدراسات المتااة وذات الع قة م ل

، وبعد هذا الحالية الدراسة في لتوظيفها أدواتها في الواردة الفقرات بعض من واإلفادة أدواتها بناا في إجراااتها

في تحديد الهدف ببناا  (سامي محسن)إذ يذكر  اإلجراا ت  مراعاة بعض من المحددات أو االعتبارات عند صيامتها

 :(1) المقياس ي ب أن تتوافر الخصائص األتية في الفقرات

 ي ب أن توع الهدف في عبارات السلوك المراد قياسه . -1

 ي ب أن تبدأ ب ملة فعلية تشير إل  السلوك المراد إبرازه . -2

                                      
التربية )ابن رشد(  رسالة ماجستير  ،جامعة بحداد ، كلية س مقنن للشخصية القيادية لطلبة الجامعة،بناء مقيا :عبود جواد راضي  (1)

 80ص 1993،
كتوراه في اطروحة د "بناء مقياس الذكاء المنظومي لطلبة كلية التربية الرياضية جامعة ميسان بالعراق" :علي طالب محمد (2)

 .2017 ، ماعيةوالنفسية واالجت قسم العلوم التربوية ، ية الرياضية للبناتكلية الترب،  التربية الرياضيةفي  الفلسفة
، ص  2013توزيع ، ، عمان ، دار مكتبة الحامد للنشر والدليل المقاييس والختبارات النفسية والتربويةسامي محسن الختاتنة :  (4)

21-22. 



   

 ي ب أن توع األهداف بطريقة محددة ودقيقة . -3

 .ال ي وز أن تكون األهداف عامة جداً وال محصورة ومحددة جداً  -4

 .(5) أن تكون فقرات المقياس ي ب صيامة أو كتابة أن مواصفات (ع و عفانة)ويذكر 

 بالماضي. مصومة كلمة. مير عشرين عن ت يد ال قصيرة -1

 اقيقة. شكل عل  تفسر أو اقيقة عن تعبر ال  -2

 . مركبة مير بسيطة واادة فكرة عل  تحتوي  -3

 .قياسه المراد االت اه تعريف تعكس -4

 .بالماضي مصومة مير -5

لتكون  ينالمقياس ( مع تعليمات8( فقرة ، موزعة عل  )49وبعد أن ت  األخذ بالشروط المذكورة، قام البااث بإعداد )

  .(4كما مبين في ال دو  ). و(4يُن ر ملحذ ) مقياس الذكاا المن وميبذلة الصيحة األولية ل

 

 

 

 

 

 (3جدول )

 .فقرات لكل بعد من ابعاد المقياسيبين عدد 

 ذكاا المن وميال مقياس

 عدد الفقرات االبعاد ت
 عدد الفقرات االبعاد

 5 االستكشاف النشط 6 االدراك المن ومي  1

 8 التوجه 6 التنام  2

 5 الفعل الحكي  5 االندماج االي ابي 3

 5 االست ابات النشطة 9 الت مل 4

الم مو

 ع
 49 المقياس ككل

 

 ليماتهما وبدائلهما ومفاتيح تصحيحهما:وتع مقياسقرات التحديد صالحية ف 3-4-2-1-5

إن ص اية الفقرات الُموضوعة في المقياسين البد أن تح   بخطوات علمية لتتمتع بالقبو  المطلوب بهدف   

من  ،(4يُن ر ملحذ ) (19آراا الخبراا والمختصين البالغ عدده  ) استط عالشروع بتطبيقها، إذ أعتمد البااث عل  

عن ص اية الفقرات ونوع وعدد بدائلها وأوزانها  آرائه لمعرفة  ،(5يُن ر ملحذ ) رأي  عاستط استبانةخ   

                                      
 .223 ص ، 2010، أفاقة مكتبة م ة ،  :2،ط1ج االستداللي، واإلحصاء التربوي اإلحصاء : ع و عفانة (5)



 طط

وانتمائها ألبعاد المقياس، فو ً عن التعليمات الُمعدة للمقياسين ككل، وكان ذلة لحر  التعديل أو الحذف أو الدمج 

فْل الفقرات التي ل  تحصل عل  النسبة ا كما ت  إجراا التعديل عل  بعوها لمقبولة، ، أو اإلضافة عليها، وبذلة ُاذ 

عل  كل فقرة من فقرات المقياسين وظهر ب ن الفقرة التي يتفذ عليها  است اباته بعد أن أبدى الخبراا والمختصين 

( والذي أشار إل   1983استنادا إل  رأي ) بلوم بنيامين "د مقبولة ( ف ك ر من الخبراا والمختصين تعُ %75بنسبة )

 وعليه أعتمد البااث المعيار التالي:.(1)"(%75)  تقل عن اية الفقرة ي ــب إن الإن ص 

 ( ف ك ر%75بق  الفقرة أذا بلحل نسبة المتفقين عل  ص ايتها )ت -1

 ( ف ك ر%75حذف الفقرة أذا بلحل نسبة المتفقون عل  عدم ص ايتها )ت -2

فقين أقل مختصين أي عندما تكون نسبة المتفقين  أو مير المتعد  الفقرة أذا تباينل اولها اَراا الخبراا والت -3

 جميع فقرات المقياس.عن قبو   في هذا االجراا ( وأظهرت نتائج التحليل%75من )

 (4الجدول )                                      

                                      
 . 123، ص  1983،  مصدر سبق  كره( بنيامين بلوم) وآخرون( : 1)

س
يي
قا
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ا

 

 
    

 االبعاد    

 

 عدد 

 الفقرات

 قبل 

 التعديل 

اليييفيييقيييرات اليييغييييييير  حةالفقرات الصال           

 صالحة

 عددالفقرات الفقرات المعدلة  

 بعد الحذف و

 التعديل

 عددها تسلسلها عددها  تسلسلها  عددها  تسلسلها         

ي
وم
 
من
 ال
اا
ذك
ال
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 االدراك   

 المنظومي 
6 

1،2،3،4،5،6 
     6     1    4     ـــــــــــــ   ــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  

 التناغم

6 
1،2،3،4،5،6 

    6     2       6,4 ــــــــــــ   ـــــــــــــــــ ــــــــــ  

 االندماج االيجابي
5 

1،2،3،4،5  
 5     1    5    ـــــــــــــ   ــــــــــــــــــ ــــــــ    

 التأمل   
9 

1،2،3،4،5،6،7،8،9 
 9     2   7،8    ـــــــــــــ   ـــــــــــــ    ـــــــــــــ  

االستكشاف 

 النشط

 

 

5 

1،2،3،4،5 

 5     2     2،3   _   _    ــــــــــــ  

  

 التوجه
8 

1،2،3،4،5،6،7،8 
 8     1      8    _   _    ــــــــــ  



 ظظ

 خبراءتفاق الأالمعدلة من المقياس بو غير صالحةوالالصالحة  الفقرات وتسلسل عدديبين 

هاجميع الفقرات ت  ق ( أن4يتبين من ال دو  ) عاد الفي  بول ياسأب يل  و ، مق عد هات  الت هذا عل  البعض من ، وب

 الذكاا المن ومي.لمقياس  ( فقرة 49ُمَؤلْف من ) مقياس الذكاا المن ومياإلجراا أصبح 
 صالحيات الفقرات من الناحية اللغوية : 3-4-2-1-6

لتكون  *ل  مختص في اللحة العربيةقام البااث بعرضهما ع البااث من صيامة فقرات المقياس بعد أن انته      

سليمة من االخطاا اللحوية ، وقد أخذ البااث الم ا ات التي أبداها عل  تلة الفقرات ، وبهذا اإلجراا تحققل 

 . مقياسالس مة اللحوية في ال

 : مقياسإعداد تعليمات اإلجابة عن ال 3-4-2-1-7

ضح كيفية اإلجابة عن الفقرات ، فقد راعا البااث ب ن تكون والتي تو مقياست  إعداد التعليمات الخاصة بال     

ً في استمارة االستبيان عن كيفية اإلجابة عن فقرات المقياسين ،  ً خاصا واضحة وسهلة الفه  ، ووضع نموذجا

،  اإلجابة عن جميع فقرات المقياس واالشارة ب نه ليس هناك إجابة صحيحة وأخرى مير صحيحة بل المه  هو

 وأن إجاباته  ستح   بسرية تامة وقد أُعدت ألمرا  البحث العلمي . 

 :مقياسالتجربة االستطالعية لل 3-4-2-1-8

التي  مقياسجاه ين للتطبيذ عل  عينة أولية من ال عبين ت  أعداد التعليمات الخاصة بال مقياسبعد أن أصبح ال    

عي في أعداد هذه التعليمات أن تكون واضحة وسهلة الفه  توضح ل عب كيفية اإلجابة عن فقراتهما، ولقد رو

الت كد من وضوح تعليمات  ومن أجل كيفية اإلجابة عن فقرات المقياس ول يادة الوضوح فقد تومنل التعليمات عن

ة التعرف عل  ظروف تطبيذ إلجاباته  وكذل ووضوح فقراتهما ل عبين والتعرف عل  الوقل المستحرا المقياس

  /  15في يوم السبل المصادف  ، لذا قام البااث بتطبيذ المقياسوما يرافذ ذلة من صعوبات أو معوقات المقياس

اختيروا بالطريقة العمدية  بحداد( العباً من العبي أندية محاف ة 8عل  عينة استط عية مؤلفة من ) 2022/  1

جميع أفراد العينة وأن الوقل الذي استحرقته  وفقراتهما واضحة لدى هذه الت ربة أن تعليمات المقياس وقد أتوح من

( دقيقة وبذلة أصبح المقياس 15) ( دقيقة بمتوسط مقداره20-10مقياس تتراوح بين )كل اإلجابة عن فقرات 

 للتطبيذ عل  عينة البناا. الذكاا المن ومي ،جاه ( فقرة لمقياس 50الــ ) بتعليماته وفقراته

                                      
 ، مديرية تربية ميسان . علي صادا جفعرم. د  *

 

 الفعل الحكيم
5 

1،2،3،4،5 
 5      1    2     ــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ  

 االستجابات النشطة
5 

1،2،3،4،5 
  5     2    3،5 ــــــــ   ــــــــــــــ   ـــــــــــــ



 عع

 :مقياس الذكاء المنظوميء يسية لبناالتجربة الرئ 3-4-2-1-9

ئي لفقراتهما عل  عينة البناا بهدف إجراا عملية تحليل إاصا مقياستمل الت ربة الرئيسية من خ   تطبيذ ال   

كذلة الستخراج ووذلة الختيار الفقرات الصالحة واستبعاد الفقرات مير الصالحة استنادا ال  قوتها التميي ية . 

( العباً 80عل  عينة البناا البالغ عددها ) مقياس. فقد طبذ ال مقياسوعية للمؤشرات الصدا وال بات الموض

( ،من قبل 2021/2022) الرياضي والمتم لة ب عبي أندية العراا للمبارزة فئة المتقدمين بس ح الشيش للموس 

ات و تبويبها لبيان، وقد قام البااث ب مع ا 2022/   2/  10ولحاية  2022/ 1/  17من البااث شخصياً في المدة 

 .و وضعها في جداو  ااصائية لحر  معال تها ااصائيا 

 

 : سمقياتصحيح ال 3-4-2-1-10
ويقصد به وضع درجة الست ابة المفحوص عل  كل فقرة من فقرات المقاييس ، ومن ث  جمع هذه الدرجات      

ايث أن مفتاح التصحيح " هو ، ذا الحر  باستخدام مفتاح التصحيح المعد له، إلي اد الدرجة الكلية لكل استمارة 

يبين ذلة  (6ال دو  )و، (1) األداة التي يكشف بها الفااص عن اإلجابات التي تد  عل  وجود النتي ة التي تقاس "

   . 

 

 

 

 

 

  (5جدول )  
 س ايللمقأوزان اإلجابات على فقرات اإليجابية والسلبية  يبين

 الذكاء المنظومي

ً  اتجاه الفقرة ً  غالبا دائما  أبداً  نادراً  أحيانا

 5 4 3 2 1 اِيجابي

 1 2 3 4 5 سلبي

فتاح التصحيح المعد بعد أن ت  جمع استمارات اإلجابة للعينة ، ت  استخراج الدرجات الكلية له  باستخدام م       

ل  فقرات ععب لهذا الحر . وألجل استخراج الدرجة الكلية للمقياسين ، ت مع الدرجات التي يحصل عليها ال 

( وأدن  245)( فقرة  لذا ف ن أعل  درجة يمكن الحصو  عليها هي 49البالغ عددها ) الذكاا المن وميالمقياس 

 ( .49درجة هي )

 

 : مقياسصائي لفقرات  الالتحليل اإلح 3-4-2-1-11

ساا الداخلي لفقرات المقي       سيهدف التحليل اإلاصائي ال  اساب القدرة التمي ية واالت شير القدرة ينا ، اذ ت

التمي يهة ال  القههدرة عل  التفريذ او التمي  بين االفراد الهذين يحصههههههلون عل  درجهات عهاليههة واإلفراد الهذين 

                                      
 .  119، ص  1981، القاهرة ،  مكتبة النهوة العربية ،  2، ط   القياس النفسي والتربويمحمد عبد الس م :  (1)



 غغ

يحصههلون عل  درجات منخفوههة في المقياس نفسههه، في اين يشههير االتسههاا الداخلي ال  مدى ت انس الفقرات 

، وقد اتبع البااث (1)قاا عل  الفقرات ال يدة في االختبارفي قياسههههههها للصههههههفة، أي ان تحليل الفقرات يعني اإلب

العباً من العبي أندية العراا للمبارزة ( 80إاصائيا عل  عينة مكونة من ) ينأسلوبين في تحليل فقرات المقياس

 -:وهذين االسلوبين هما 2021/2022 الرياضي المتقدمين بس ح الشيش للموس 

 

 فيتين :اوالً : أسلوب المجموعتين الطر

الطرفيتين  ت  استخدام أسلوب الم موعتين الذكاا المن ومي مقياسللكشف عن القوة التميي ية لفقرات     

 لبااث االَتي :اأذ يعد ها األسلوب من األساليب المناسبة لتميي  الفقرات ولحر  اساب قوة تميي  الفقرة أتبع 

 يحصل عليها المختبر لكل فقرة. ااتساب الدرجة الكلية للمقياس من جميع الدرجات التي -1

 تنازلياً.  العينةالدرجات التي يحصل عليها افراد  ترتيب -2

ت  تقسي  الدرجات إل  ج ا أعل  وج ا أدن  من الدرجات تم ل اادهما ال عبين الذين اصلوا عل  أعل  

"ايث  (%27) سبةالدرجات . وتم ل ال انية ال عبين الذين اصلوا عل  أدن  الدرجات وكل م موعة تم ل ن

وبذلة تكونل لدى البااث م موعتين (2). "من أفراد العينةأن هذه النسبة تعطي أكبر ا   وأقص  تماي  ممكن 

للعينات مير المترابطة   (t-test( ولحساب قوة تميي  الفقرة ت  استخدام قانون)22عليا ودنيا قوام كل منهما)

داللة قيمة اختبار )ت( المحسوبة فيما بين نتائج الم موعتين  إذ يذكر فريد البشتاوي "أن( 42وبدرجة ارية )

 (3) المتطرفتين من عينة التحليل االاصائي هي العامل الحاس  في قبو  تميي  الفقرة واإلبقاا عليها "

ظهرت   وميمقياسههين الذكاا المنوبعد تطبيذ العمليات اإلاصههائية السههتخراج القوة التميي ية لفقرات  -3

 لية:النتائج التا

 

 

 

 

 

 

 (6جدول )

                                      
 .98.ص1997، منشورات جامعة دمشذ، دمشذ، القياس والتقوي  في التربية الحدي ة طانيوس :( ميخائيل، م1)

 
)1( Anastasi : Psychological Testing ,3th Ed A,1976,p208. 

 .55، ص  2014: عمان ، دار وائل للنشر والتوزيع والطباعة ،  دليل بناء المقاييس النفسيةفريد البشتاوي ؛  (2)



 فف

باستخدام المجموعتين الذكاء المنظومي  )معامل التمييز( المحسوبة لفقرات مقياس tيبين قيمة 

 الطرفيتين .

 

 

 

رقم 

 الفقرة

 الدنيا المجموعة العليا المجموعة

قيمة ت 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

الداللة 

الوسط  اإلحصائية

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 مميزه 0.00 9.35 0.51 1.85 0.40 4.33 1

 مميزه 0.00 7.18 0.52 2.20 0.54 4.18 2

 مميزه 0.00 8.91 0.47 1.80 0.70 3.40 3

 مميزه 0.00 8.85 0.32 2.18 0.67 4.33 4

 مميزه 0.00 8.82 0.27 1.80 0.48 4.22 5

 مميزه 0.00 7.77 0.52 1.80 0.71 3.50 6

 مميزه 0.00 8.83 0.45 2.22 0.76 4.12 7

8 
 مميزه 0.00 8.44 0.43 1.85 0.84 3.70

 مميزهغير  0.53 0.41 0.40 1.80 0.71 2.23   9

 مميزه 0.00 7.83 1.25 1.85 0.86 4.03 10

 غير مميزه 0.80 0.71 0.39 1.80 0.74 2.10 11

 مميزه 0.00 9.51 0.49 1.34 0.72 3.70 12

 مميزه 0.00 7.08 0.53 2.50 0.64 4.13 13

 مميزه 0.00 7.71 0.48 1.95 0.86 4.10 14

 مميزه 0.00 8.93 0.51 1.50 0.75 3.90 15

 مميزه 0.00 7.80 0.63 2.28 0.59 4.07 16

 مميزه 0.00 8.37 0.68 1.90 0.76 4.19 17

18 
 مميزة 0.00 10.49 0.71 1.50 0.79 3.85

 مميزه 0.00 8.82 0.53 2.25 0.58 4.04 19

 مميزه 0.00 7.93 0.58 1.45 0.64 3.88 20

 مميزه 0.00 9.37 0.61 1.98 0.61 4.01 21

 مميزه 0.00 8.04 0.52 1.80 0.82 3.44 22



 اا

 

 (0.05) ≤ (Sig)( داللة التمييز أ ا كانت درجة 0.05مستوى الداللة ) 78( = 2-2+ن1درجة الحرية )ن

 49,40,25,11,9) هي اتلعدم داللتها االاصائية والفقر ات( فقر5)تبين ب نه ت  اذف ي( 6من م ا ة ال دو  )

وبهذا اإلجراا أصبح المقياس ُمَؤلْف ، للمقياس الن لها داللة تميي   ( فقرة44عل  ) واإلبقاا ، ممي ة ( مير50، 

     .( فقرة44)من 

 مميزه 0.00 8.66 0.51 2.20 0.73 4.09 23

 مميزه 0.00 7.62 0.55 1.50 0.60 3.80 24

 مميزه غير 0.70 0.25 0.58 1.51 0.76 2.80 25

 مميزه 0.00 8.90 0.57 2.15 0.72 4.13 26

 مميزه 0.00 9.74 0.59 1.80 0.74 3.70 27

 مميزه 0.00 7.56 0.52 1.95 0.83 3.35 28

 مميزه 0.00 8.78 0.51 2.21 0.73 4.02 29

 مميزه 0.00 9.76 1.22 1.45 40 .0 3.70 30

 مميزه 0.00 8.93 0.57 1.55 0.56 3.77 31

 مميزه 0.00 7.60 0.58 1.63 0.60 3.88 32

 مميزه 0.00 8.27 0.53 1.74 0.68 3.90 33

 مميزه 0.00 8.60 0.56 2.18 0.76 4.07 34

 مميزه 0.00 7.83 0.51 1.95 0.81 4.16 35

 مميزه 0.00 8.83 0.58 1.80 0.74 4.21 36

 مميزه 0.00 8.38 0.52 1.50 0.54 3.43 37

 مميزه 0.00 7.56 0.46 1.90 0.53 4.30 38

 مميزه 0.00 6.95 0.49 2.22 0.82 4.21 39

 مميزهغير  0.77 0.32 0.50 1.90 0.71 2.29   40

41 
4.30 0.78 2.20 0.48 7.94 

0.00 
 مميزه

 مميزه 0.00 8.61 0.37 1.80 0.64 4.24 42

 مميزه 0.00 7.10 0.41 1.70 0.81 4.14 43

 مميزه 0.00 9.50 0.48 1.64 0.51 3.80 44

 مميزه 0.00 8.72 0.51 1.95 0.64 4.05 45

 مميزه 0.00 7.70 0.50 1.41 0.47 3.60 46

 مميزه 0.00 9.86 0.43 2.15 0.94 4.11 47

 مميزه 0.00 7.69 0.48 1.95 0.87 4.18 48

 مميزهغير  0.67 0.22 0.52 2.50 0.71 3.19  49



 كك

 

 : كومترية للمقياسالخصائص السي 3-4-2-1-12

متيازهما لومان س مة وعلمية بناا المقياسين يتطلب توافر شروط أساسية ومهمة ، ومن تلة الشروط ا      

 :بــ)الصدا ، وال بات ، والموضوعية(

 

 ياس:صدق المق 3-4-2-1-13 

ة المهمة في تقوي  ادوات القياس، ويعرف الصهههدا عل  انه يعد الصهههدا من المؤشهههرات والمفاهي  األسهههاسهههي  

، ويقصهههد بالصهههدا هو، ان يقيس المقياس فع  (1) الدقة التي يقيس فيها االختبار الحر  الذي وضهههع من اجله

السهههمة التي وضهههع من اجل قياسهههها، أي مدى قرب الموضهههوع الذي يقيسهههه المقياس فع  من الموضهههوع الذي 

 (2)صم  ألجل قياسه

  لصدق الظاهري :ا -أ

وهو  إادى  مؤشههههرات صههههدا المحتوى ويشههههير ال  مدى صههههلة فقرات االختبار بالمتحير المراد قياسههههه      

لبح ه وتحليل  س( ب نه " قياس  مدى تم يل االختبار لنوااي ال انب المقي1999)مصهههههطف  اسهههههين،  ويعرفه

ب المم لة فيه ونسهههههبة كل منها  إل  االختبار مواد االختبار وعناصهههههره تحلي  منطقيا لتحديد الوظائف وال وان

 .ويشير هذا النوع من الصدا ال  الكيفية التي يبدو فيها المقياس مناسباً للحر  الذي وضع من اجله (1)"ب كمله

. وقد تحقذ هذا الصدا من خ   عر  االختبار الحالي عل  الخبراا والمختصين في م ا  التربية البدنية (2)

( %75وعل  النفس للحك  عل  مدى صهه اية مواقفه كونها تقيس ما أعدت من اجله واتفاا ) وعلوم الرياضههة

 .ف ك ر من الخبراا والمختصين يعد كافياً لتحديد ذلة

 

 

 صدق البناء:  -ب

                                      
كتب والنشر، ، دار ال: التطبيقات اإلحصائية واستخدام الحاسوب في بحوث التربية الرياضيةين تكريتي ومحمد، اسن وديع ياس (1)

 . 133.ص1999الموصل ، 
 .389.ص2000، بيروت، دار النهوة العربية، 8، طعل  النفس المعاصرالملي ي، المي : ( 2)
القاهرة ، مرك   ية والمعايير (الموضوع –لصدق ا –والتطبيق )الثبات المعامالت العلمية بين النظرية مصطف  اسين باهي: (1)

 . 28ص  1999الكتاب للنشر ، 
ر العربي ، ، القاهرة ، دار الفك القياس في التربية الرياضية وعلم النفسمحمد اسن ع وي  ، محمد نصر الدين رضوان :  (2)

 .268، ص  2000



   

ويطلذ عليه أيوههههها )صهههههدا التكوين الفرضهههههي( ألنه يعتمد عل  التحقيذ الت ريبي من مدى مطابقة درجات      

ويمكن تعريفة ب نه المدى الذي يكون به تفسههير  .و االقترااات التي اعتمد عليها البااث في بنائه القياس للمفاهي  أ

وقد تحقذ البااث من صههدا البناا في قياسههه من .  (3)األداا  عل  االختبار في ضههوا التكوينات الفرضههية المعينة 

لذي تبين ان جميع الفقرات تتمتع  يل اإلاصهههههههائي للفقرات وا قدرة عل  التميي  بين ال عبين ذوي خ   التحل بال

 -وت  اساب هذا النوع من الصدا من خ   :،  الذكاا المن وميالمستوى العالي والمستوى الواطئ في قياس 

   الم موعتان الطرفيتان . -1

 ياس :ثبات المق 3-4-2-1-14
يعرف ال بات ب نهُ " الدقة في  تائ ها ويعد ال بات من العناصر األساسية  في إعداد االختبارات وآعتماد ن        

تقدير الع مة الحقيقية للفرد عل  الفقرة التي يقيسها المقياس ، أو مدى االتساا في ع قة الفرد إذا أخذ المقياس 

ذ يمكن من خ لها استخراج معامل ال بات وقد أختار ائوهناك عدة طر. (1)نفسهُ مرات عدة في ال روف نفسها " 

 بينها طريقتين هما :البااث من 

 أوالً : طريقة الفا كرونباخ :
يسهههتخدم ههههذا المعامهههل للت كهههد مهههن صههه اية المقيهههاس إذ يقهههيس مهههدى االتسهههاا والتناسهههذ فهههي اجابهههة "      

ارتفهههـاع المسهههت وب علههه  كهههل االسهههئلة الموجهههودة بالمقيهههاس ، ومهههدى قيهههاس كهههل سهههؤا  للمفههههـوم ويهههدلل 

تههه  إسهههتخراج ال بهههات بههههذه الطريقهههة . (2)علههه  ارتفهههاع درجهههة ال بهههات" قيمهههـة معامهههـل االرتبهههاط فهههي المقيهههاس 

باسههههتعما  الحقيبهههة اإلاصههههائية  اخ علههه  أفههههراد عينهههة بنههههاا المقيهههاسمهههن خههه   تطبيههههذ معادلهههة الفاكورنبهههه

(spss ؛ إذ تبهههين أن قيمهههة معامهههل ال بهههات لمقيهههاس )وههههو معامهههل ثبهههات ( ، 0.78ههههي ) الهههذكاا المن هههومي

 .االختبارعليه لتقدير ثبات  االعتمادعا  ، ويمكن 

 

 ثانياً : طريقة التجزئة النصفية:
تعد طريقة الت  ئة النصفية من أك ر طرا ال بات شيوعاً وتمتاز باالقتصادية في ال هد والوقل ، فقد ال        

لطريقة "يطبذ وأن االختبار في هذه ا (3)يستطيع البااث جمع أفراد العينة ثانيةً في االة أعادة تطبيذ االختبار،

فتعتمد هذه الطريقة عل  تقسي  مفردات االختبار ال   ،(4)لمرة واادة وتكون ظروف أجراا االختبار مواد "

 نصفين األو  يحتوي عل  الفقرات ذات األرقام ال وجية واالَخر يحتوي عل  الفقرات ذات 

                                      
 .268، ص  2000، مصدر سبق  كرة: رضوان محمد اسن ع وي  ، محمد نصر الدين ( 3)
 .194، ص  1993، مكتبة الكناني ، االردن ،  2، ط أساسيات البحث العلميأامد عودة و فتحي ملكاوي :  (1)
للنشر والتوزيع  ، عمان ، دار الحامد 2، ط  أساليب البحث العلمي منظور تطبيقيفاي  جمعة واخرون :  فاي  جمعة وآخرون :، (2)

 .142ص  2010، 
 .16-15، ص 1999،  مصدر سبق  كرهمصطف  اسين باهي :  (3)
 .160، ص1992، عمان ، دار الفكر ،  4، ط البحث العلميذوقان وعبيدات وأخرون :  (4)



 مم

عل  البيانات التي  االعتمادوقد ت  .(1)راتاألرقام الفردية ، وبذلة تعطي هذه الطريقة درجات متكافئة لنصفي الفق

إذ ت  تقسي  المقياس عل   ( فقرة44) المتومن الذكاا المن وميمقياس  اتعليها البااث والمتعلقة بدرج اصل

، وال اني يتومن درجات ( فقرة 22وبواقع ) األو  يتومن درجات الفقرات التي تحمل األرقام الفردية نج ئيي

، والذي بلغ  البسيط بيرسون االرتباط، إذ ت  اساب معامل ( فقرة 22وبواقع ) ل وجيةالفقرات التي تحمل ا

سبيرمان )معادلة  عما البااث باست قاملذا  االختبار؛ن هذه القيمة تم ل معامل ثبات نصف أ( إال 0.801للمقياس )

 .(0.890وبذلة أصبح ثبات المقياس ) االرتباطبهدف تصحيح معامل  (بروان

 

 

 

 

 موضوعية المقياس : 3-4-2-1-15

ويقصد بموضوعية المقياس أن تكون االسئلة لمختلف افراد العينة التي يطبذ عليها المقياس بعيدة عن الت ويل    

.  "بمعن  أذا طبقل (2)أو ال د  كما و يقصد بها " عدم تدخل ذاتية البااث وارائه ومعتقداته في نتائج االختبار"

بعد أن ت  ، و (1)ما ث  صححل ف نها سوف ت ل كما هي عمن قام بتطبيذ هذه األداة "عل  فرد ما ، أو م موعة 

تفريغ البيانات من االختبار وأعادته اتوح بان جميع العبارات كانل واضحة للعينة كما أنها تتمي  بكون البدائل 

ذات  يعد المقياسالمفتواة ايث  اختيار من متعدد وال تقبل اإلجابة عن أك ر من بديل وال توجد فيها عبارة لإلجابة

 نة.موضوعية عالية وال يمكن االخت ف عل  الدرجات التي يحصل عليها أفراد العي

 : مقياسلالوصف النهائي ل 3-4-5

ما تومن ابعاد ، ك ثمان( فقرة موزع عل  44بصورته النهائية من ) الذكاا المن ومييتكون مقياس        

الي ابية ( للفقرات ا1-5ين )بوبسل  تقدير خماسي ( ماً ، مالباً ، ااياناً ، نادراً ، ابداً دائ)المقياس عدد من البدائل 

 -المقياس وهي عل  النحو االتي: ( للفقرات السلبية ، وان ااتساب درجات ابعاد5-1و)

 .( 18( وبوسط فرضي )6 ( وادن  درجة ) 30فقرة ، اعل  درجة للبعد ) ( 6) االدراك المنظومي -1

 (.12( وبوسط فرضي )4( وادن  درجة )20 فقرة ، اعل  درجة للبعد ) ( 4) م   التناغ -2

 (.15( وبوسط فرضي ) 5( وادن  درجة ) 25فقرة ، اعل  درجة للبعد ) ( 5) االندماج االيجابي -3

  .(24 ( وبوسط فرضي)8 ( وادن  درجة)40 فقرة ،اعل  درجة للبعد) (8) التأمل   -4

                                      
،  1999ية ، ، األسكندرية ، دار المعرفة ال امع 3، ط: القياس والتجريب في علم النفس والتربية عبدالرامن محمد عيسوي  (1)

 .60ص
، الكويل 2ط : مدخل الى مناهج البحث العلمي في التربية والعلوم االنسانية،عبد هللا عبد الرامن الكندي و محمد اامد عبد الداي   (2)

 .153ص  1999، مكتبة الف ح للنشر والتوزيع ، 
 .162، ص1988ي ، ،القاهرة ، دار الفكر العرب 3، ط القياس النفسي النظرية والتطبيقسعد عبد الرامن :  (1)



 نن

 (. 15)فرضي وبوسط(  5)  درجة وادن (  25) للبعد درجة اعل ، فقرة (5) االستكشاف النشط  -5

 (.21( وبوسط فرضي )7( وادن  درجة )35 فقرة ، اعل  درجة للبعد ) ( 7) التوجه  -6

 (.15( وبوسط فرضي ) 5( وادن  درجة ) 25فقرة ، اعل  درجة للبعد ) ( 5) الفعل الحكيم -7

  .(15 ( وبوسط فرضي)5 ( وادن  درجة)25 فقرة ،اعل  درجة للبعد) (5) االستجابات النشطة   -8

 (. 132)فرضي وبوسط(  44)  درجة وادن (  220) للمقياس درجة ،اعل  فقرة (44) المقياس ككل  -9

 :  وحركات الرد تحديد صالحية مهارات الهجوم المضاد 3-5

 (11لحذ )ين ر لم قام البااث بعر  المهارات اله ومية المرشحة قيد الدراسة عل  م موعة من الخبراا     

البااث  وقد اعتمد (10ين ر لملحذ ) رزة  من خ   استبانة استط ع اراه المختصين في م ا  للعبة المبا

 . ( يبين ذلة7( عل  قبو  المهارات قيد الدراسة وال دو  )%75معيار بلوم لنسبة )

 (7جدول )

 لمختصينيبين تحديد صالحية المهارات الهجوم المضاد من قبل الخبراء وا

  ت

 المهارات   

الوسط  البدائل

 المرجح

الوزن 

 النسبي

 

 1 2 3 4 5 القبو 

 مقبولةمير  %71.00 3.55 1 2 3 2 2 ه مة الحطس 1

 مقبولة %92.02 4.56 صفر صفر 1 2 6 اله مة القاطعة 2

ه مة اخذ خطوة ال   3

 ال انب
 مقبولة %84.44 4.22 صفر 1 1 2 5

 مير مقبولة %73.20 3.66 صفر 3 3 2 2 اله مة االيقاف 4

 مقبولة %84.44 4.22 صفر 1 1 2 5 ه مة تحير االت اه 5

ه مة الرد البسيط  7

 المباشر
 مقبولة %82.22 4.11 صفر 1 1 3 4

 مير مقبولة %73.40 3.67 1 1 4 2 2 اله وم المركب 8

 مواصفات اختبارات البحث المستخدمة: 3-5-1

 (1)ة لبعض مهارات الهجوم المضاد وحركات الرد:اختبارات لقياس الدق

 .القاطعةاختبار الهجمة   -1

  . القاطعةه مة لل قياس دقة: الغرض من االختبار  -

                                      
:  ( سنة في محافظة بغداد14-12المحددات االساسية الختيار الناشئ على ناشئ المبارزة بأعمار )بيان علي عبد الخاقاني :  (1)

 .188( ص 1998)اطرواة دكتوراه ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بحداد ، 



 هه

س  (  5( دوائر بقطر )6شاخص للمبارزة مرسوم علية )( . 2دد )بدلة مبارزة ع -1 االدوات المستخدمة : -

 ستمارة تس يل .ا -4(. 1ح شيش عدد )س  -3. بشكل مير منت   وعل  ارتفاع مناسب لطو  ال عب 

 طريقة اداء االختبار :
 يقف ال عب بوضع االستعداد اام  الس ح وعل  مسافة من الشاخص )مسافة الطعن(. -

 ها الحك  .عند سماع االشارة يقوم ال عب ب داا اله مة القاطعة واركة الطعن في الدائرة التي يذكر رقم -

 .الت كما في الشكل ( محاو5يعط  ال عب ) -

 

 

 التسجيل : 
يس ل ال عب عدد مرات االصابة الدقيقة للهدف من محاوالت الخمسة التي قام بها ال عب علما ان اعل  درجة  -

 . (2) ( واقل درجة هي صفر 5يمكن للمختبر ان يحصل عليها هي )

 الهجمة المضادة بأخذ خطوة الى الجانب. دقة اختبار -2
 ار : قياس دقة الهجمة المضادة بأخذ خطوة الى الجانب. الغرض من االختب

 االدوات المستخدمة : 

س  ( بشكل مير منت   وعل   5( دوائر بقطر )6( . شاخص للمبارزة مرسوم علية )2بدلة مبارزة عدد ) -1

 .استمارة تس يل  -4(. 1س ح شيش عدد ) -3ارتفاع مناسب لطو  ال عب . 

 طريقة اداء االختبار :

 قف ال عب بوضع االستعداد اام  الس ح وعل  مسافة من الشاخص )مسافة الطعن(.ي -

واركة الطعن في الدائرة التي  الموادة ب خذ خطوة ال  ال انبعند سماع االشارة يقوم ال عب ب داا اله مة  -

 يذكر رقمها الحك  .

 ( محاوالت.5يعط  ال عب )

 التسجيل : 

                                      
ير رسالة ماجست والدقة الطعن لدى العبي المبارزة في س ح الشيش ، بسام عباس محمد البياتي : برنامج مقترح لتطوير السرعة (2)

 . 1983مير منشورة ، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة بحداد . 



 وو

الدقيقة للهدف من محاوالت الخمسة التي قام بها ال عب علما ان اعل  درجة  يس ل ال عب عدد مرات االصابة -

 . (1) ( واقل درجة هي صفر 5يمكن للمختبر ان يحصل عليها هي )

 الهجمة الرد البسيط المباشر. دقة اختبار -3

 . الهجمة الرد البسيط المباشرقياس دقة : الغرض من االختبار 

 االدوات المستخدمة : 

عل  وس  ( بشكل مير منت    5( دوائر بقطر )6( . شاخص للمبارزة مرسوم علية )2بارزة عدد )بدلة م -1

 .تمارة تس يل اس -4(. 1 ح شيش عدد )س -3ارتفاع مناسب لطو  ال عب . 

 طريقة اداء االختبار :

 يقف ال عب بوضع االستعداد اام  الس ح وعل  مسافة من الشاخص )مسافة الطعن(. -

ي يذكر رقمها الدائرة الت واركة الطعن في الرد البسيط المباشراالشارة يقوم ال عب ب داا اله مة  عند سماع -

 الحك  

 ( محاوالت.5يعط  ال عب )

 التسجيل : 

يس ل ال عب عدد مرات االصابة الدقيقة للهدف من محاوالت الخمسة التي قام بها ال عب علما ان اعل  درجة  -

 . (1) ( واقل درجة هي صفر 5عليها هي )يمكن للمختبر ان يحصل 

 .الهجمة الرد بتغير االتجاه دقة اختبار -4 

 . الهجمة الرد بتغير االتجاهقياس دقة : الغرض من االختبار 

 االدوات المستخدمة : 

عل  وس  ( بشكل مير منت    5( دوائر بقطر )6( . شاخص للمبارزة مرسوم علية )2بدلة مبارزة عدد ) -2

 .تمارة تس يل اس -4(. 1 ح شيش عدد )س -3اسب لطو  ال عب . ارتفاع من

 طريقة اداء االختبار :

 يقف ال عب بوضع االستعداد اام  الس ح وعل  مسافة من الشاخص )مسافة الطعن(. -

لحك  ي يذكر رقمها اواركة الطعن في الدائرة الت الرد بتحير االت اهعند سماع االشارة يقوم ال عب ب داا اله مة  -

. 

 ( محاوالت.5يعط  ال عب )

                                      
ير رسالة ماجست بسام عباس محمد البياتي : برنامج مقترح لتطوير السرعة والدقة الطعن لدى العبي المبارزة في س ح الشيش ، (2)

 . 1983شورة ، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة بحداد . مير من
ير رسالة ماجست بسام عباس محمد البياتي : برنامج مقترح لتطوير السرعة والدقة الطعن لدى العبي المبارزة في س ح الشيش ، (2)

 . 1983مير منشورة ، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة بحداد . 



 يي

 التسجيل : 

يس ل ال عب عدد مرات االصابة الدقيقة للهدف من محاوالت الخمسة التي قام بها ال عب علما ان اعل  درجة  -

 . (1) ( واقل درجة هي صفر 5يمكن للمختبر ان يحصل عليها هي )

 

 التجربة االستطالعية الثانية: 3-5-2

بارزة في كلية م في الساعة العاشرة صبااا في قاعة الم 2022/  3/  6الستط عية بتاريخ اجرى البااث ت ربته ا

عبين، ال( 4التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة ميسان عل  العبي اندية محاف ة ميسان وكان عدده  )

لصدرية و ا س دوائرشاخص مقس  لخمبحوور الفريذ العمل المساعد ت  تطبيذ االختبارات المقتراة باستعما  

 المصنعة وكان الهدف منها الت كد من االمور االتية : 

 التعرف عل  كيفية تس يل الدرجات و عدد المرات التي يحصل عليها كل العب .  -1

 بارات:السس العلمية لالخت 3-6

 -صدق االختبارات : 3-6-1
يكون االختبار صادقا  أنه و من المه  ويعني الصدا هو االختبار الذي يقيس ما وضع االختبار من اجل قياس”

هنالة عدة طرا لقياس الصدا ل ختبارات منها   (1)“ميرها أخرىنقيس ظاهرة معينة و ليس ظاهرة  أنألننا نريد 

صدا المحتوى و هو عملية عر  استمارات االستبيان عل  م موعة من الخبراا و المختصين في الم ا  الذي 

إلي اد  ي الطريقة التي استخدمها البااثعتماد عل  آرائه  إلي اد صدا االختبار ، وهيقيسه االختبار ، ويمكن اال

صدا االختبارات المستخدمة ايث ت  عر  استمارات االختبارات عل  الخبراا و المختصين و قد ت  ترشيحها 

 .%100من قبله  و اصولها عل  نسبة موافقة 

 -ثبات االختبارات : 3-6-2

 (2)"  هو أن يعطي االختبار نفس النتائج إذا ما أعيد عل  نفس األفراد في نفس ال روف ”بارات يقصد ب بات االخت

العبين من الم تمع األصلي للبحث، وت  إعادة  (4)لقد قام البااث بإجراا اختبارات عل  عينة البحث قوامها 

او  الفترة ال منية  )ال وبعي و آخرون(. و هذا ما أكده  2022/  3/  2أيام بتاريخ  (6)االختبار عليه  بعد مرور 

االختبار . و قد ت  استخدام معامل  إلعادة االختبار ألنها من أسبوع إل  أسبوعين ايث إنها مدة قياسية إلعادة

 .(7)االرتباط البسيط بيرسون إلي اد معامل ال بات ل ختبارات و كما مبين في ال دو  

  -ختبارات :موضوعية اال 3-6-3

                                      
ير رسالة ماجست ام عباس محمد البياتي : برنامج مقترح لتطوير السرعة والدقة الطعن لدى العبي المبارزة في س ح الشيش ،بس (2)

 . 1983مير منشورة ، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة بحداد . 
 . 82،صمصدر سبق  كرةذوقان عبيدات وآخرون:  (1)
 . 134، 1981جامعة بحداد،  ،مبادئ اإلحصاء واالختبارات البدنية الرياضية ئي:ن ار الطالب ومحمود السامرا (2)



 أأأ

م ت ثير األاكام الذاتية من قبل الم رب أو أن تت ثر الموضوعية دون التحي  و التدخل الذاتي من قبل عد”تعني

الم رب فكلما زادت درجة الذاتية عل  أاكام االختبار قلل الموضوعية و كلما تخلصل ذاتية األاكام من الت ثير 

                                 .يتمتع بموضوعية عالية . و لكي يتحقذ البااث من إن االختبار(1)زادت نتي ة الموضوعية" 

 (8جدول )ال

 االسس العلمية لالختباراتيبين 

 الموضوعية الصدا الذاتي ال بات المهارات ت

 0.94 0.92 0.84 القاطعة ةمالهج 1

 0.95 0.93 0.87 الهجوم المضاد بأخذ خطوة الى الجانب 2

 0.94 0.92 0.85 الرد البسيط المباشر 3

 0.97 0.94 0.89 الهجوم بتغير االتجاه 4

 

 التجربة الرئيسية ) تطبيق النهائي لالختبارات على عينة التطبيق ( 3-7

( العبا  12من قبل البااث شخصيا عل  عينة التطبيذ البالغ عددها )  مقياس الذكاا المن وميت  تطبيذ         

ي محاف ة ميسان . وبالتالي قام البااث بتطبيذ اختبارات بعض ن بس ح الشيش فمن العبي المبارزة المتقدمي

ل عبي  اله ماتانواع اله وم  بعضبدقة  الذكاا المن ومي انواع اله مات لمعرفة ع قة االرتباط بين مقياس

 بس ح الشيش عل  قاعة المبارزة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة ميسانالمبارزة المتقدمين 

 بسام محمد البياتي. واستخدم البااث اختبارات المصنعة من قبل ) 2022/  3/  9في يوم الخميس المصادف 

، مهارة اله وم المواد ب خذ خطوة ال   القاطعة، لمعرفة دقة المهارات اله ومية ) مهارة اله وم (1)(1983،

  االت اه (.مهارة الرد البسيط المباشر ، مهارة الرد البسيط بتحير ، ال انب 

 

 الوسائل اإلحصائية:3-8

ا وتبويبها وتحليلها واستخدام النتائج في التنبؤ هاالاصاا ه  "العل  الذي يبحث في جمع البيانات وعرض

للمعلومات   ) 16SPSS(استخدم البااث ن ام . ولتوفر البرامج االلكترونية ، (2)أو التقرير أو التحقيذ "

 اإلاصائية وبرنامج اكسل.

 بة المئوية النس -1

 الوسط الحسابي -2

                                      
 .173م ، ص1985، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ،  طرق البحث العلمي ومناهجه :وجيه مح وب (1)
رزة في س ح الشيش ، رسالة ماجستير بسام عباس محمد البياتي : برنامج مقترح لتطوير السرعة والدقة الطعن لدى العبي المبا (1)

 . 1983مير منشورة ، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة بحداد . 
 .13، ص2002، والتوزيع ، عمان ، دار صفاا للنشر1، ط التربية في االحصاءمحمد اسين محمد رشيد:   (2)
 



 ببب

 االنحراف المعياري  -3

 ( للعينات مير المترابطة )المستقلة( t.testاختبار )  -4

 معامل االرتباط البسيط )بيرسون(  -5

 براون  -معادلة  سبيرمان -6

 معامل الفا كرونباخ  -7

 .الوسط الفرضي -8

 . الوسط المرجح -9

 الوزن النسبي. -10

 المدى. -11

 قانون مربع كاي . -12

 معامل االلتوى. -13

 وسيط.ال -14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تتت

 

 

 

لالعبي المبارزة المتقدمين بسالح  الذكاء المنظوميمقياس عرض وتحليل نتائج ابعاد  1- 4-1

 :ومناقشتها الشيش

بدقة بعض  الذكاء المنظوميعرض نتائج االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس  4-2

 وحركات الرد لالعبي المبارزة المتقدمين بسالح الشيش :انواع الهجوم المضاد 

الهجوم المضيييييياد  اتومهار الذكاء المنظوميعرض نتائج العالقة االرتباطية بين مقياس  4-3

 لالعبي المبارزة المتقدمين بسالح الشيش وتحليلها ومناقشتها:  وحركات الرد

 

ومهارة الهجوم المضيييياد  المنظومي الذكاءعرض نتائج العالقة االرتباطية بين مقياس  4-3-1

 بالغطس لالعبي المبارزة المتقدمين بسالح الشيش وتحليلها ومناقشتها:  

عرض نتائج العالقة االرتباطية بين مقياس الذكاء المنظومي ومهارة الهجوم المضيييياد  4-3-2

 ا:  بأخذ خطوة الى الجانب لالعبي المبارزة المتقدمين بسالح الشيش وتحليلها ومناقشته

ومهارة الرد البسيييييييط  الذكاء المنظوميعرض نتائج العالقة االرتباطية بين مقياس  4-3-3

 المباشر لالعبي المبارزة المتقدمين بسالح الشيش وتحليلها ومناقشتها:  

ومهارة الرد  عرض نتائج العالقة االرتباطية بين مقياس الذكاء المنظومي 4-3-4

 البسيط بتغيير االتجاه لالعبي المبارزة المتقدمين بسالح الشيش وتحليلها ومناقشتها:  

 

 

 

 

 

 

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها : -4

عل  عينة التطبيذ ، ولحر  تسهيل إجرااات  ت  جمعها من خ   تطبيذ المقياسبعد الحصو  عل  البيانات التي      

الي البحث ت  عرضها عل  شكل جداو  ، ومن ث  تفسيرها لتحقيذ أهداف البحث وفروضه الموضوعة وعل  النحو الت

: 

 لالعبي المبارزة المتقدمين بسالح الشيش الذكاء المنظومي مقياسعرض وتحليل نتائج ابعاد  4-1

 :ومناقشتها

 الرابعالفصل 



 ثثث

وهو التعرف عل  مستوى والرابع  لثولكي يتحقذ هدف البحث ال ا، بعد أن قام البااث بالتحقذ من نتائج البحث       

 وللوصو  إل  نتائج أك ر دقة وشاملة ومم لة متقدمين بس ح الشيشل عبي المبارزة ال الذكاا المن وميعاد مقياس أب

العبا من العبي المبارزة المتقدمين ( 12عل  عينة التطبيذ البالحة ) الذكاا المن ومي البااث إل  تطبيذ مقياس عمدَ 

 . الوسط الفرضياالنحراف المعياري و و  البااث عل  الوسط الحسابي إذ أعتمدَ  ؛ بس ح الشيش في محاف ة ميسان

 

 

 

 

 

 

 

لالعبي المبارزة المتقدمين بسالح  الذكاء المنظوميمقياس عرض وتحليل نتائج ابعاد  1- 4-1

 :ومناقشتها الشيش
 ( 9جدول )

يبين القيمة التائية المحسوبة بين المتوسط الفرضي والمتوسط الحسابي لكل بعأد من االبعاد في 

 بيقلدى عينة التط الذكاء المنظوميمقياس 

 االبعاد ت

عدد 

فقرات 

 البعأد

المتوسط 

 الفرضي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 التائية

القيمة 

االحتمالية

Sig) ) 

 18 6 االدراك المنظومي 1
19.783 3.498 6.962 0.000* 

 12 4 التناغم 2
14.642 4.290 6.782 0.000* 

 15 5 االندماج االيجابي 3
17.673 2.394 7.660 0.000* 

 24 8 التأمل 4
27.578 4.116 8.066 0.000* 

 15 5 االستكشاف النشط 5
17.673 4.508 4.840 0.000* 

 21 7 التوجه 6
22.683 12.142 10.444 0.000* 

 15 5 الفعل الحكيم 7
17.673 3.498 6.962 0.000* 



 ججج

 15 5 االستجابات النشطة 8
17.673 4.290 6.782 0.000* 

 132 44 المقياس ككل 
155.378 12.142 10.444 0.000* 

  (0.05) ≤ (Sig)درجة أ ا كانت * دال 

 عل  اين( ، 18) فرضيوسط مت، وب ة( فقر6) (االدراك المنظومي)بعُدأن عدد فقرات  اع هال دو   يتبين من    

وسط مت( بين الالتائيةالقيمة ( ، اذ كانل )3.498( وبانحراف معياري )19.783سط الحسابي لعينة البحث )لمتوكان ا

( ، مما يد  عل  معنويتها عند مستوى 0.000( وبمستوى داللة )6.962وسط الحسابي لعينة البحث )متوال الفرضي

معنوية ولصالح المتوسط أي وجود فروا  الفرضيوسط متاكبر من ال الحسابيوسط متوجد ان ال ( ،0.05داللة )

 (االدراك المنظوميلمتقدمين بس ح الشيش يمتلكون قدراً كاٍف في بعُد )الحسابي وهذا يد  عل  ان العبي المبارزة ا

  خ   ادائه  الرياضي .

كان  عل  اين( ، 12) فرضيوسط مت، وب ة( فقر4) (التناغم)بعُدأن عدد فقرات  اع هال دو   ويتبين من     

وسط مت( بين الالقيمة التائيةنل )( ، اذ كا4.290( وبانحراف معياري )14.642سط الحسابي لعينة البحث )لمتوا

( ، مما يد  عل  معنويتها عند مستوى 0.000( وبمستوى داللة )6.782وسط الحسابي لعينة البحث )متوال الفرضي

معنوية ولصالح المتوسط أي وجود فروا  الفرضيوسط متاكبر من ال الحسابيوسط متوجد ان ال ( ،0.05داللة )

خ    (التناغمالمبارزة المتقدمين بس ح الشيش يمتلكون قدراً كاٍف في بعُد ) الحسابي وهذا يد  عل  ان العبي

 ادائه  الرياضي . 

عل  ( ، 15) فرضيوسط مت، وب ة( فقر5) (االندماج االيجابي)بعُدأن عدد فقرات  اع هال دو   ويتبين من      

( بين القيمة التائية( ، اذ كانل )2.394( وبانحراف معياري )17.673سط الحسابي لعينة البحث )لمتوكان ا اين

( ، مما يد  عل  معنويتها 0.000( وبمستوى داللة )7.660وسط الحسابي لعينة البحث )متوال الفرضيوسط متال

معنوية ولصالح أي وجود فروا  الفرضيوسط متاكبر من ال الحسابيوسط متوجد ان ال ( ،0.05عند مستوى داللة )

االندماج عل  ان العبي المبارزة المتقدمين بس ح الشيش يمتلكون قدراً كاٍف في بعُد ) المتوسط الحسابي وهذا يد 

 خ   ادائه  الرياضي .  (االيجابي

كان  عل  اين( ، 24) فرضيوسط مت، وب ات( فقر8) (التأمل)بعُدأن عدد فقرات  اع هال دو   ويتبين من        

وسط مت( بين الالقيمة التائية( ، اذ كانل )4.116نحراف معياري )( وبا27.578سط الحسابي لعينة البحث )لمتوا

( ، مما يد  عل  معنويتها عند مستوى 0.000( وبمستوى داللة )8.066وسط الحسابي لعينة البحث )متوال الفرضي

معنوية ولصالح المتوسط أي وجود فروا  الفرضيوسط متاكبر من ال الحسابيوسط متوجد ان ال ( ،0.05داللة )

 . (التأمللحسابي وهذا يد  عل  ان العبي المبارزة المتقدمين بس ح الشيش يمتلكون قدراً كاٍف في بعُد )ا



 ححح

 عل  اين( ، 15) فرضيوسط مت، وب ات( فقر5) (االستكشاف النشط)بعُدأن عدد فقرات  اع هال دو   ويتبين من

وسط مت( بين الالقيمة التائية( ، اذ كانل )4.508( وبانحراف معياري )17.673سط الحسابي لعينة البحث )لمتوكان ا

( ، مما يد  عل  معنويتها عند مستوى 0.000( وبمستوى داللة )4.840وسط الحسابي لعينة البحث )متوال الفرضي

معنوية ولصالح المتوسط أي وجود فروا  الفرضيوسط متاكبر من ال الحسابيوسط متوجد ان ال ( ،0.05داللة )

   .(االستكشاف النشطعل  ان العبي المبارزة المتقدمين بس ح الشيش يمتلكون قدراً كاٍف في بعُد )الحسابي وهذا يد  

سط لمتوكان ا عل  اين( ، 21) فرضيوسط مت، وب ات( فقر7) (التوجه)بعُدأن عدد فقرات  اع هال دو   ويتبين من

 الفرضيوسط مت( بين الالقيمة التائية) ( ، اذ كانل12.142( وبانحراف معياري )22.683الحسابي لعينة البحث )

( ، مما يد  عل  معنويتها عند مستوى داللة 0.000( وبمستوى داللة )10.444وسط الحسابي لعينة البحث )متوال

معنوية ولصالح المتوسط الحسابي أي وجود فروا  الفرضيوسط متاكبر من ال الحسابيوسط متوجد ان ال ( ،0.05)

 (.التوجهالمبارزة المتقدمين بس ح الشيش يمتلكون قدراً كاٍف في بعُد )وهذا يد  عل  ان العبي 

كان  عل  اين( ، 15) فرضيوسط مت، وب ات( فقر5) (الفعل الحكيم )بعُدأن عدد فقرات  اع هال دو   ويتبين من

وسط متبين ال( القيمة التائية( ، اذ كانل )3.498( وبانحراف معياري )17.673سط الحسابي لعينة البحث )لمتوا

( ، مما يد  عل  معنويتها عند 0.000( وبمستوى داللة )10.444وسط الحسابي لعينة البحث )متوال الفرضي

معنوية ولصالح أي وجود فروا  الفرضيوسط متاكبر من ال الحسابيوسط متوجد ان ال ( ،0.05مستوى داللة )

االفعل بس ح الشيش يمتلكون قدراً كاٍف في بعُد ) المتوسط الحسابي وهذا يد  عل  ان العبي المبارزة المتقدمين

 (.الحكيم

 عل  اين( ، 15) فرضيوسط مت، وب ات( فقر5) (االستجابات النشطة)بعُدأن عدد فقرات  اع هال دو   ويتبين من

وسط تم( بين الالقيمة التائية( ، اذ كانل )4.290( وبانحراف معياري )17.673سط الحسابي لعينة البحث )لمتوكان ا

( ، مما يد  عل  معنويتها عند مستوى 0.000( وبمستوى داللة )6.782وسط الحسابي لعينة البحث )متوال الفرضي

معنوية ولصالح المتوسط أي وجود فروا  الفرضيوسط متاكبر من ال الحسابيوسط متوجد ان ال ( ،0.05داللة )

االستجابات لشيش يمتلكون قدراً كاٍف في بعُد )الحسابي وهذا يد  عل  ان العبي المبارزة المتقدمين بس ح ا

 (.النشطة

( 132) فرضيوسط مت، وب ة( فقر44) (الذكاء المنظومي)المقياس ككلأن عدد فقرات  اع هال دو   ويتبين من      

( ، اذ 12.142( وبانحراف معياري )155.378) في المقياس سط الحسابي لعينة البحثلمتوكان ا عل  اين، 

( 0.000( وبمستوى داللة )10.444وسط الحسابي لعينة البحث )متوال الفرضيوسط مت( بين القيمة التائيةالكانل )

أي  الفرضيوسط متاكبر من ال الحسابيوسط متوجد ان ال ( ،0.05، مما يد  عل  معنويتها عند مستوى داللة )



 خخخ

ارزة المتقدمين بس ح الشيش يمتلكون معنوية ولصالح المتوسط الحسابي وهذا يد  عل  ان العبي المبوجود فروا 

 خ   ادائه  الرياضي .  (الذكاء المنظوميقدراً كاٍف في مقياس )

 

 

 

 

 

 

 

بدقة بعض  الذكاء المنظومي ية واالنحرافات المعيارية لمقياسعرض نتائج االوساط الحساب 4-2

 ش :انواع الهجوم المضاد وحركات الرد لالعبي المبارزة المتقدمين بسالح الشي

 (10جدول )

 يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات البحث قيد الدراسة

 

المعياري  واالنحراف( 155.378كان ) الذكاا المن وميلمقياس أن الوسهههط الحسهههابي  اع همن ال دو   يتبين      

( واالنحراف المعياري 4.083الحسهههابي لدقة مهارة اله وم الموهههاد بالحطس ، فقد كان ) اما الوسهههط. ( 12.142)

( واالنحراف 3.750( اما الوسههط الحسههابي لدقة مهارة اله وم الموههاد ب خذ خطوة ال  ال انب ، فقد كان )0.669)

 (. 0.622المعياري )

 (. 0.515( واالنحراف المعياري )4.083) واما الوسط الحسابي لدقة مهارة الرد البسيط المباشر ، فقد كان

 .( 0.522( واالنحراف المعياري )3.500واما الوسط الحسابي لدقة مهارة الرد البسيط بتحير االت اه ، فقد كان )

 

 المتغيرات
 وحدة

 القياس
 االنحراف المعياري الوسط الحسابي

 12.142 155.378 الدرجة الذكاء المنظومي

 0.669 4.083 الدرجة الدقة الهجوم المضاد بالغطس

الهجوم المضاد بأخذ 

 ى الجانبخطوة ال
 0.622 3.750 الدرجة الدقة

 0.515 4.083 الدرجة الدقة الرد البسيط المباشر

 0.522 3.500 الدرجة الدقة الرد البسيط بتغيير االتجاه



 ددد

باط 4-3 تائج العالقة االرت لذكاء المنظوميية بين مقياس عرض ن لهجوم ا اتومهار ا

 ها: دمين بسالح الشيش وتحليلها ومناقشتلالعبي المبارزة المتق وحركات الردالمضاد 

 

ومهارة الهجوم  لذكاء المنظومياعرض نتائج العالقة االرتباطية بين مقياس  4-3-1

 المضاد بالغطس لالعبي المبارزة المتقدمين بسالح الشيش وتحليلها ومناقشتها:  
 (11جدول )

الذكاء س لمقيا( المحسوبة ومستوى الداللة R) ةيبين نتائج الوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم

 لدقة مهارة الهجوم المضاد بالغطس لالعبي المبارزة المتقدمين بسالح الشيش  المنظومي

 (0.576( ، علماً ان الجدولية )0.05( ، دال تحت مستوى الداللة )10=2-12( )2-درجة الحرية )ن

( واالنحراف المعياري 155.378كان ) الذكاا المن وميأن الوسط الحسابي لمقياس  اع همن ال دو  يتبين  

( واالنحراف المعياري 4.083أما الوسط الحسابي لدقة مهارة اله وم المواد بالحطس فقد كان ) ( ،12.142)

( تحل مستوى 0.892( لدى عينة البحث ، وبلحل قيمة معامل االرتباط البسيط )بيرسون( فيما بينهما )0.669)

تباط دالة ااصائية بين ( مما يعني وجود ع قة ار10( وبدرجة ارية )0.05( وهي اصحر من )0.00الداللة )

يع و . وودقة مهارة اله وم المواد بالحطس ل عبي المبارزة المتقدمين بس ح الشيش  الذكاا المن وميمقياس 

البااث سبب ذلة ال  امت ك العبي المبارزة المتقدمين بس ح الشيش فاعلية ذات اي ابية مكنته  من القدرة عل  

الممارسة وال هد المبذو  خ   الحصص التدريبية وذا انعكس بشكل اي ابي  التحك  بقدراته  وتعديله من خ  

من اله مات التي تحتاج ال  تنفيذها  تعدعل  الدقة في تنفيذ اله مات ومن ضمنها اله مة الموادة بالحطس والتي 

 اه المنافس الدقة في التصرف الحركي من ايث القيام بالحطس ومد الذراع الحاملة للس ح بشكل مستقي  بات

واالرتكاز عل  اليد االخرى وكذلة االنتباه والتركي  نحو اركة المنافس خوفا من القيام بحركة مبامتة وهذا بدورة 

 عبد السيد ) يؤكدما وهذا يحتاج ال  السرعة في اتخاذ القرار والتنبؤ بسلوك المنافس ألدائها بالدقة المطلوبة

 إصابة عليها يتوقف أذ المبارزة في الرئيسية المبدئية المكونات أاد هو دقةال عنصر ب ن"( ال بيلي وسناا المقصود

لذا توجب عل  العبي المبارزة المتقدمين بس ح الشيش  ان يكونوا عل   ،(1) "الفوز تحقيذ وبالتالي الهدف

ة في تنفيذ هذه الست مار كافة القدرات النفسية والذهنية للوصو  ال  الدقة الكافي ذكاا المن وميمستوى من ال

                                      
 .62، ص  1974االسكندرية ، دار بورسعيد للطباعة ، : الحديث بالمبارزةالسيد عبد المقصود ، وسناا ال بيلي ،  (1)

 المتغيرات
 وحدة

 القياس

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 (Rقيمة )

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة
 الداللة

 12.142 155.378 الدرجة الذكاء المنظومي

الهجوم  دا  0.00 0.892

المضاد 

 بالغطس

 0.669 4.083 الدرجة الدقة



 ذذذ

التي امتلكها العبي المبارزة المتقدمين بس ح الشيش نتي ة الخبرة الكافية ساعدت  الذكاا المن ومياله مة . ان 

 .ل عبين عل  انتهاز الفرصة المناسبة للقيام بالطعن من الحطس بات اه المنافس وبالشكل دقيذ والمخطط له 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومهارة الهجوم المضيياد  الذكاء المنظوميباطية بين مقياس عرض نتائج العالقة االرت 4-3-2

 بأخذ خطوة الى الجانب لالعبي المبارزة المتقدمين بسالح الشيش وتحليلها ومناقشتها:  
 (12جدول )

الذكاء لمقياس ( المحسوبة ومستوى الداللة R) ةيبين نتائج الوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم

 لالعبي المبارزة المتقدمين بسالح الشيش  مهارة الهجوم المضاد بأخذ خطوة الى الجانبلدقة  المنظومي

 

 (0.576( ، علماً ان الجدولية )0.05( ، دال تحت مستوى الداللة )10=2-12( )2-درجة الحرية )ن

( واالنحراف المعياري 155.378كان ) الذكاا المن ومي( أن الوسط الحسابي لمقياس 11ي اظ من ال دو  )      

( واالنحراف 3.750فقد كان )ب خذ خطوة ال  ال انب قة مهارة اله وم المواد ( ، أما الوسط الحسابي لد12.142)

( تحل 0.843( لدى عينة البحث ، وبلحل قيمة معامل االرتباط البسيط )بيرسون( فيما بينهما )0.622المعياري )

لة ااصائية ( مما يعني وجود ع قة ارتباط دا10( وبدرجة ارية )0.05( وهي اصحر من )0.00مستوى الداللة )

ل عبي المبارزة المتقدمين بس ح  ب خذ خطوة ال  ال انبودقة مهارة اله وم المواد  الذكاا المن وميبين مقياس 

العبي المبارزة المتقدمين بس ح الشيش الدافع الكافي لتنفيذ  الذكاا المن ومي اعط يع و البااث ال  ان و. الشيش 

الذراع المسلحة بات اه المنافس واخذ خطوة ال  ال انب هربا من س ح  هذه اله مة بالشكل الدقيذ من ايث مد

المنافس وهذا ت  من خ   الدقة في االداا والتوقيل الصحيح والمناسب في االنتقا  بالحركة من وضع الدفاع ال  

ايث االنتباه لحركة وضع اله وم ، ن را لكون هذه المهارة تتطلب العبا متمكناً و ذو فاعلية عالية تتس  بالدقة من 

 المتغيرات
 وحدة

 القياس

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 (Rقيمة )

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة
 الداللة

 12.142 155.378 الدرجة الذكاء المنكومي

الهجوم  دا  0.00 0.843

المضاد 

بأخذ خطوة 

 الجانب الى

 0.622 3.750 الدرجة الدقة



 ررر

وس ح المنافس . ولكون فاعليته  الذاتية عالية استطاعوا اداا هذه اله مة بدقة عالية وكافية تتناسب مع ما يمتلكونه 

 الحاالت في التحك  في والفعا  المه  الدورالرياضي  لخبرة "ان إل (  )ريسان و يشير ،من قدرات وخبرات سابقة 

 .(1)" والمنافسة السباقات قبل يهاف المرموب ميراالنفعالية 

لذكاء عرض نتائج العالقة االرتباطية بين مقياس  4-3-3 ومهارة الرد البسيييييييط  لمنظومياا

 المباشر لالعبي المبارزة المتقدمين بسالح الشيش وتحليلها ومناقشتها:  
 (13جدول )

الذكاء س لمقياوبة ومستوى الداللة ( المحسR) ةيبين نتائج الوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم

 لالعبي المبارزة المتقدمين بسالح الشيش  لدقة مهارة الرد البسيط المباشر المنظومي

 المتغيرات
 وحدة

 القياس

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 (Rقيمة )

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة
 الداللة

 12.142 155.378 الدرجة الذكاء المنظومي

 دا  0.00 0.776

الرد 

البسيط 

 المباشر

 0.515 4.083 الدرجة الدقة

سرعة 

 االستجابة
 دا  0.00 0.856 0.110 9.271 م / ثا

 (0.576( ، علماً ان الجدولية )0.05( ، دال تحت مستوى الداللة )10=2-12( )2-درجة الحرية )ن

( واالنحراف 155.378كان ) يالذكاا المن وم( أن الوسههههط الحسههههابي لمقياس 12ي اظ من ال دو  )     

( واالنحراف 4.083فقد كان )الرد البسيط المباشر ( ، أما الوسط الحسابي لدقة مهارة 12.142المعياري )

( 0.776( لدى عينة البحث ، وبلحل قيمة معامل االرتباط البسيط )بيرسون( فيما بينهما )0.515المعياري )

( مما يعني وجود ع قة ارتباط 10( وبدرجة ارية )0.05( وهي اصههحر من )0.00تحل مسههتوى الداللة )

ل عبي المبارزة المتقدمين  الرد البسهههههيط المباشهههههرودقة مهارة  الذكاا المن وميدالة ااصهههههائية بين مقياس 

من  خبرة كافيةويع و البااث ال  ان العبي المبارزة المتقدمين بسههه ح الشهههيش اكتسهههبوا  .بسههه ح الشهههيش 

ل عبين ، وهذا بدوره يؤثر ازيادة الذكاا عل   بدورهامن المنافسهههات والتي سهههاعدت خ   خوضهههه  العديد 

لديه  ، ايث يلعب الذكاا في رياضهههههة المبارزة دورا هاما في أداا  الحركي اي ابيا في مسهههههتوى التصهههههرف

ستطيع ان يدرك المبارز المواقف المتعددة ث  يقوم بتحليل سة ، فعن طريقه ي ها ويعقب ذلة المبارز أثناا المناف

الدقة في  والدقة في تصههههههور اركة ال عب المنافس من ايث  أثناا الن ا   الحركية المناسههههههبةاالسههههههت ابة 

والدقة في اركة الذراعين والدقة في اركة سههه ح الخصههه  والدقة في  رجلينم ا ة اداا المنافس لحركة ال

                                      
 179، عمان ، دار الشرا للطباعة والنشر ، ص النظريات المهمة في التدريب الرياضيريسان خريبط :  (1)



 ززز

وتستدعي المواقف المتحيرة  ،   بتحطية الهدفمن قبل المنافس قبل قيام الخص المتاحالتصويب بات اه الهدف 

في رياضههههة المبارزة سههههرعة العمليات العقلية في اتخاذ القرارات الم ئمة في الموقف المناسههههب ، وتتوقف 

. صههههحة هذه القرارات ودقتها عل  خبرات المبارز السههههابقة ، وشههههدة تركي ه وانتباهه عل  اركات المنافس

كلما زادت خبرة ال عب وتوسهههههعل  "( 2002ومحمد إبراهي  محمود ،  وهذا ما أكده )اشهههههرف محمد علي 

معارفه ومعلوماته أصهبحل قدرته عل  التصهرف أك ر دقة واكبر في اسهتخدامها في المسهتقبل ويصهبح أدااه 

 .(1)"سريعا وسه  ، ويتطور ذكااه

 

 

رد ومهييارة ال لييذكيياء المنظومياعرض نتييائج العالقيية االرتبيياطييية بين مقييياس  4-3-4

 قشتها:  البسيط بتغيير االتجاه لالعبي المبارزة المتقدمين بسالح الشيش وتحليلها ومنا
 (14جدول )

الذكاء س لمقيا( المحسوبة ومستوى الداللة R) ةيبين نتائج الوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم

 المتقدمين بسالح الشيش لالعبي المبارزة  لدقة مهارة الرد البسيط بتغيير االتجاه المنظومي

 المتغيرات
 وحدة

 القياس

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 (Rقيمة )

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة
 الداللة

 12.142 155.378 الدرجة الذكاء المنظومي

 دا  0.00 0.764

الرد 

البسيط 

بتغيير 

 االتجاه

 0.522 3.500 الدرجة الدقة

سرعة 

 االستجابة
 دا  0.00 0.944 0.168 8.292 م / ثا

 (0.576( ، علماً ان الجدولية )0.05( ، دال تحت مستوى الداللة )10=2-12( )2-درجة الحرية )ن

( واالنحراف المعياري 155.378كان ) الذكاا المن ومي( أن الوسط الحسابي لمقياس 13من ال دو  )  يبين      

( واالنحراف المعياري 3.500فقد كان )تحيير االت اه المباشر الرد ب( ، أما الوسط الحسابي لدقة مهارة 12.142)

( تحل مستوى 0.764( لدى عينة البحث ، وبلحل قيمة معامل االرتباط البسيط )بيرسون( فيما بينهما )0.522)

( مما يعني وجود ع قة ارتباط دالة ااصائية بين 10( وبدرجة ارية )0.05( وهي اصحر من )0.00الداللة )

يع و .ول عبي المبارزة المتقدمين بس ح الشيش الرد البسيط بتحيير االت اه ودقة مهارة  لذكاا المن وميامقياس 

                                      
تأثير برنامج للتدريب العقلي على مستوى قدرات التفكير االبتكاري اشرف محمد علي ، محمد إبراهي  محمود :  (1)

، كلية  1، ج  14، بحث منشور في م لة أسيوط لعلوم وفنون التربية ، العدد ططي لناشئي كرة القدم والتصرف الخ

 . 115، ص  2002التربية الرياضية ، جامعة أسيوط ، 



 سسس

عالية جعلل منه  العبي  بقدرة عقليةالبااث سبب ذلة ال  ان العبي المبارزة المتقدمين بس ح الشيش نتي ة تمتعه  

لعالي في االداا الحركات اله ومية والدفاعية ، هذا ذو تصور عقلي واسع والدقة في التصرف الحركي و الذكاا ا

بدورة انعكس عل  كيفية اداا ه مة الرد بتحير االت اه والتي تعتبر من المهارات التي تؤدى بشكل مير مباشر 

وتتطلب تسلس  اركيا وتعد اصعب من ه مة الرد البسيط المباشر ، وذلة الن ال عب عندما يودي مهارة اركة 

 اه ف نه يقوم بتحير من جهة ال  ال هة االخرى من مناطذ الهدف القانونية سواا اكان االنتقا  من االت اه تحير االت

الخارجي ال  الداخلي او بالعكس او كان من المنطقة العليا او السفل  من الهدف . لذا يعتمد ن اح اداا مهارة تحير 

للوصو  ال  ، وهي بطبيعة الحا  تتطلب قدرات عقلية عالية دقة اركة الرسغ والذراع الذكاا العالي واالت اه عل  

الرياضية والسيما المنازالت الرياضية  األنشطةالذكاا شرط مه  للن اح في مع    إن "الهدف المخطط له ايث 

 .(1)" كالس ح في رياضة المبارزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 . 60،ص مصدر سبق  كرةمحمد اسن ع وي :  (1)



 ششش

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستنتاجات والتوصيات -5

 االستنتاجات 5-1

 التوصيات 5-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس



 صصص

 

 

 

 

 االستنتاجات والتوصيات  -5

 االستنتاجات  5-1
 االستنتاجات االتية: توصل البااث ال 

ة التربية البدنية المقياس الذي ت  بنائه البااث قادر عل   الكشف عن مستويات الذكاا المن ومي  لدى طلبة كلي -1

 .وعلوم الرياضة

لدى العبي المبارزة  اله ماتوجود ع قة ارتباط معنوية اي ابية ما بين الذكاا المن ومي  و دقة اداا بعض انواع  -2

  ح الشيش .المتقدمين بس

 التوصيات: 5-2

 -في ضوا االستنتاجات التي توصل أليها البااث يوصي باالتي :

يقتهرح البااههث اعتمهاد المقيههاس الحههالي للكشهف عههن مسهتويات الههذكاا المن ههومي لطلبهة كليههة التربيهة البدنيههة وعلههوم  -1

 الرياضة.

لما لها من االهمية اخرى وألعاب أخرى ، الذكاا المن ومي لفئات  يوصي البااث إجراا دراسة مشابهة للبحث في  -2

 في معرفة مستويات ال عبين .

 . داة بحث موضوعية من قبل الباا ين واستخدامها في بحوثه  ودراساته  االفادة من المقياس الحالي ك -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المــالحــق



 ططط

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 1ملحق )   

 نظومي. استمارة اَراء الخبراء في تحديد مدى صالحية فقرات مقياس الذكاء الم
 

   
 م/استبانة اَراء الخبراء

 

 ..............................................................المحترم.الستا  الفاضل 

 تحية طيبة:

يروم الباحث في الدراسة الموسومة )الذكاء المنظومي و عالقته بدقة بعض انواع الهجمات لدى العبي المبارزة    

 شيش(.المتقدمين بسالح ال

( قام الباحث بأعتماد مقياس الذكاء المنظومي المُعد  ( Systems Inteligenceولغرض قياس الذكاء المنظومي 
ن و سارنن ) (Tormanen , 2012من قبل ) جم من   (Hamalainen & Saarinenعىل وفق نظرية هاملنن والمتر

ي السياقات  -:  (SI( حيث يعرف الذكاء المنظومي ) 2017 قبل ) ندى رحيم سلطان
 
)بأنه السلوك الذكي ف

ي تتضمن التفاعل والتغذية الراجعة (. 
 واالنظمة المعقدة الت 

ي هذا المجال فأن الباحث يود اإلفادة من رأيكم السديد        
ن

ة ومكانة علمية ف  لما تتمتعون به من ختر
ً
ونظرا

ي أعدها الباحث صالحة لقياس
ما وضعت لقياسه  أو غتر صالحه أو  والمساعدة فيما أذا كانت هذه الفقرات التر

ي   ( وأبداء مالحظاتكمتعدل  وذلك بوضع عالمة )
ن

 للفقرات, ويطمح الباحث بكرمكم ف
ً
فيما ترونه مناسبا

 المساهمة بهذا الجهد خدمة للبحث العلمي . 
 ..مع فائق الشكر والتقدير

 

 خ   أختيارك  ألاده  : سوف يعتمد البااث عل  اَرااك  في تقدير سل  األجابة من مالحظة

  

 

  التوقيع:

 االس :

 اللقب العلمي :                                                                                  البااث

 اسين عباس موبان                                      األختصاص :                                     

 مكان العمل:                                                               

                                              2021 /   /  التاريخ: 

 

  التقدير الخماسي  التقدير الرباعي  التقدير الثالثي سلم التقدير

 جامعة ميسان         

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 الدراسة االولية           

 



 ظظظ

 (   (Perception Systemic -: االدراك المنظومي :أوال 
 . نظمة , وكذلك لديه مستويات مختلفة من الحواس و وعي  بالمواقفااللى أنماط مختلفة من يتعرف ع

 (  (Attunement  -ثانيا : التناغم :
 .ويمتلك الحساسية للمواقف ةنيالو العوامل غير المرئية , عق تيشترك و يتداخل مع الموضوعا

 
 
 
 

 (   (Engagement Positive) -جابي :يندماج االثالثا: اال
 .خرين و يحسن حياتهماال يجابية , ويحترمينمي و يعزز اال

 المالحظات تعدل ال تصلح تصلح الفقرات ت

     المواقف الهجومية والدفاعية .لدي إلمام تام في  1

     يرد ان يفعل المنافس .أفهم بسهولة ماذا  2

تخص رياضة  التي والقوانينموراالبسرعة أستوعب  3
  .المبارزة

    

     الهجومي للمنافس.  أعرف ما المهم في الموقف 4

احتفظ في عقلي بكل الصور التفصيلية عن المواقف  5
 والتحركات الهجومية والدفاعية.

    

     اسيطر على المشاكل التي تواجهني اثناء النزال بصورة فعالة. 6

 المالحظات تعدل ال تصلح تصلح الفقرات ت

      . بأعضاء الفريقأفكر مليا  1

     . اآلراء  بدفء و تقبل اعضاء الفريقأتعامل مع  2

       .في الفريق من السهل التقرب و التعامل معي 3

       به اعضاء الفريق حول مشكلة ما .أخذ بالحسبان ما يفكر  4

     انا كريم مع كل اعضاء الفريق على اختالف مستوياتهم 5

     ادع زمالئي في الفريق يعبرون عن رأيهم . 6



 ععع

 (   ( Reflection  -رابعا: التأمل :
وهذا التقدير له يتأمل في  تفكير و أفعا ثالظواهر , حي ىقة بين السبب و النتيجة , وتأثير التغذية الراجعة علالوعي بالع هلدي
 اإليجابية.المشاعر  ىاتساع التفكير يؤثر علو

 
 
 

 ( (Discovery Spirited)  -ستكشاف النشط:خامسا: اال
 اتويولد بذلك تفسير النظر تخذ بوجهاالمعقدة التي تحيط بأي منظومة واال تفي استكشاف الفرد من حلول للعمليا ثلتتم

 .طويلالمدى ال ىجديدة ,ويمارس التفكير عل

 المالحظات تعدل ال تصلح تصلح الفقرات ت

     التدريبية  . في جميع القضايا اعضاء الفريقأشارك  1

     اثناء الوحدة التدريبية والبطوالت. يشعرون بتقديري زمالئيأجعل  2

     . االنجازاتهم زمالئي في الفريقامتدح  3

      في النزاالت الصعبة .ة التوتر أجيد تخفيف الضغوط و تهدئ 4

      في الوحدات التدريبية. استخرج افضل ما لدي من طاقة ومؤهالت 5

 المالحظات تعدل ال تصلح تصلح الفقرات ت

     . مع بعضها هابطراتدقة الهجمات وجد من المهم فهم كيف تكون ا 1

  بطةمرتغير  الحركات هجومية والدفاعيةأدرك العالقة بين  2
 ظاهريا .

    

     . ن جوانب متعددةم الواجبات الهجومية والدفاعيةأنظر الى  3

     .اداء المهارات الهجومية بشكل منتظمأقيم طرق  4

     .لحركاتي الهجومية والدفاعية  بدقة انتبه 5

     .مهاراتي الهجومية عند الفشل أحاول تحسين  6

     قدراتي الهجومية.ابذل جهود حثيثة من اجل العمل على نمو  7

      لنزال .احقق الفوز في ااكافح لكي  8

     تحركاتي الهجومية والدفاعية .افكر بعواقب  9



 غغغ

 (  ( Attitude -: هسادسا: التوج
في عملة لتحقيق نمو  , و يأخذ نقاط القوة المنظومة و الوسائل الناجحةه صيتخص بتنمية و تطوير شخيلتزم الش ثحي
 .صيخالش

 
 
 
 

 (  ( Action Wise( -حكيم :لالفعل ا)سابعا: 
المعقدة , و يمتلك ات ين العمليحل التشابك او الترابط ب ىول الصالتصرف بحكمة مع النظام للو ىل في قدرة الفرد علثيتم

 .خرينطريقة تعامل مؤثرة , و يأخذ نقاط القوة المنظومة و الوسائل الناجحة في تعامال مع اال هو لديال نمطا اجتماعيا فعا

 المالحظات تعدل ال تصلح تصلح الفقرات ت

     ارمب بت ربة مهارات ه ومية جديدة. 1

     ابحث عن طرا متعددة في اداا اله مات الصعبة. 2

     ااب روح المحامرة وت ربة المهارات اله ومية المبتكرة . 3

     اميل ال  رفض الحركات اله ومية الحير ممي ة . 4

     كل ابداعي عند اداا المهارات اله ومية .اتصرف بش 5

 المالحظات تعدل ال تصلح تصلح الفقرات ت

     داء الهجوم بالشكل المناسب.في ا  افشلعندما  باإلحباطشعر   .1

     . عند ارتكابي اخطاء غير متوقعة أبرر أخطائي  .2

      . المنافساتفي التدريب و  ص ايجابيخأنا ش  .3

الجيدة التي  االنجازات عصيبة أتذكرت حينما أمر بأوقا  .4
  حققتها.

    

     . زمالئي في الفريقأتكلم بسوء عن   .5

      قرارات التحكيم اثناء النزال . سرعان ما أتذمر من بعض  .6

     . في النزال تجدي نفعا  ال اقوم بهجمات  .7

     . تحبط عزيمتي  التي من حولي ان للضغوطاسمح   .8



 ففف

 (  (Responsiveness Active -شطة :ستجابات الناال -ثامنا:
يأخذ نقاط القوة   ثالفعالة , حي لإلدارةيجاد نقاط مؤثرة و ناجحة اندماج و التعايش داخل النظام و القدرة عل اال هلدي

 .مع البيئة هالمنظومة و الوسائل الناجحة في تعامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2ملحق )ال

 ينيأسماء السادة المختصين الذين تم استطالع آرائهم في تحديد صالحية فقرات المقياس

 مكان العمل االختصاص أسم المختص ولقبه العلمي ت

 كلية التّربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة بغداد علم النفس الرياضي أ. د علي يوسف حسين 1

2 
 كلية التّربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة ديالى  علم النفس الرياضي عبود حسن أ.د كامل

 كلية التّربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة البصرة علم النفس الرياضي أ. د محمد عبد الوهاب حسين  3

 نية وعلوم الرياضةكلية التّربية البد -جامعة البصرة علم النفس الرياضي أ. د عبد الستار جبار الضمد 4

 المالحظات تعدل ال تصلح تصلح الفقرات ت

      اثناء النزال .  نفعاليةاالأفعالي   لدي القدرة بالسيطرة عل ردود 1

      زمالئي في الفريق . أرغب في تقبل النصيحة من 2

     .وقت طويل ىالجيدة تحتاج ال عتبار أن تحقيق النتائجالخذ بنظر اا 3

      اثناء الحوارات .  أحكامياصدار ائب في صأنا  4

     .غير مسيطر عليهاالضغوط  النفسية عندما تكون  ىهادئ حت ىأبق 5

 المالحظات تعدل ال تصلح تصلح الفقرات ت

مور تسيير بشكل   لكي أجعلر متوقعة للنتائج الغيأهيئ نفسي  1
 .واضح

    

      .لتحقيق الفوز في النزاالت جهدعمل بكل ا 2

      ضغط  مستمر من قبل المنافس . هاستسلم بسهولة عندما أواج 3

      االولوية.المهمة حسب  المهارات الهجوميةلدي القدرة عل ترتيب  4

     . الجهأع أتصرف لكيادائي سيئ  يكونحينما  5



 ااا

 كلية التّربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة البصرة علم النفس الرياضي أ.د عبدالكاظم جليل حسان 5

 كلية التّربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة بابل علم النفس الرياضي أ. د هيثم حسين الجبوري 6

كلية التّربية البدنية وعلوم  -نصريةجامعة المست علم النفس الرياضي أ.د ماهر محمد عواد 7

 الرياضة
 كلية التّربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة  ي قار علم النفس الرياضي أ. د عبد العباس عبد الرزاق عبود 8

 كلية التّربية البدنية وعلوم الرياضة -القادسيةجامعة  علم النفس الرياضي محمد حاتم عبدالزهرةأ. د  9

 كلية التّربية البدنية وعلوم الرياضة -القادسيةجامعة  علم النفس الرياضي در كريم سعيدأ.م.د حي 10

 كلية التّربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة الكوفة  علم النفس الرياضي أ. م. د فاضل كردي الشمري 11

البدنية وعلوم كلية التّربية  - المستنصريةجامعة  علم النفس الرياضي أ.م.د شيماء عبد مطر 12

 الرياضة

كلية التّربية البدنية وعلوم  -جامعة المستنصرية علم النفس الرياضي أ.م.د زينب حسن فليح 13

 الرياضة

 كلية التّربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة البصرة  علم النفس الرياضي أ. م. د أحمد كاظم فهد 14

 كلية التّربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة ميسان يعلم النفس الرياض أ. م. د علي مطير حميدي 15

 كلية التّربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة الكوفة  علم النفس الرياضي   أ. م. د محسن محمد حسن 16

 كلية التّربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة ميسان علم النفس الرياضي أ. م. د رياض صيهود هاشم 17

18 
 كلية التّربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة ديالى علم النفس الرياضي س عبدالمنعم عبدالرزاقأ.م.د فرا

19 
 علم النفس الرياضي م.د فاضل باقر مطشر

 كلية التّربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة ميسان

 

 ( 3ملحق ) 

 المقياس بصيغته النهائية
 

 جامعة ميسان                         

                                                    كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 

 ع ي ي ال عب

 ... تحية طيبة

 :اوتيةعنها بدقة مع مراعاة الم ا ات  اإلجابةبين يدية قائمة من العبارات يرج      

توجد  شهههخصهههيا علما انه التفه  معناها اجب مباشهههرة بما ينطبذ علية  أناقرأ كل عبارة وبعد 

 خاطئة. وأخرىصحيحة  إجابةهناك 

 كل عبارة. أمام( في الحقل الذي ينطبذ علية  √ضع ع مة ) 

 بصرااة ودقة عن العبارات. اإلجابةضرورة 



 ككك

 .إجابةعدم ترك أي عبارة من عبارات المقياس ب  

 البحث العلمي فقط. إلمرا ستح   بسرية تامة وهي  إجابتك  أن

 ابة االس .عدم كت

 

 :لإلجابةمثال 

اضع اهدافاً قبل كل وحدة 

 تدريبية ومنافسة                       
                                                    

 

 اسم النادي :

 

 

                                                                                                                
 الباحث

 عباس غضبان حسين                                                                               

 

 

 لدى العبي المبارزة المتقدمين بسالح الشيش مقياس الذكاء المنظومي

 ً ً  دائما ً  غالبا  ابداً  نادراً  احيانا

 √    

 أبدا انادر أايانا مالبا دائما الفقرات ت

      المواقف اله ومية والدفاعية .لدي إلمام تام في  1

      أفه  بسهولة ماذا يرد ان يفعل المنافس . 2

القوانين التي تخص رياضة  و االموربسرعة أستوعب  3

  .المبارزة

     

      اله ومي للمنافس.  أعرف ما المه  في الموقف 4

لية عن المواقف ااتفظ في عقلي بكل الصور التفصي 5

 والتحركات اله ومية والدفاعية.

     

      اسيطر على المشاكل التي تواجهني اثناء النزال بصورة فعالة. 6

       . ب عواا الفريذأفكر مليا  7



    

 

 

 

      . اوراا  بدفا و تقبل اعواا الفريذأتعامل مع  8

        .او  مشكلة ما  اعواا الفريذبه أخذ بالحسبان ما يفكر  9

      .يعبرون عن رأيه   زم ئي في الفريذادع  10

      التدريبية  . في جميع القوايا اعواا الفريذأشارك  11

اثناا الوادة التدريبية  يشعرون بتقديري زم ئيأجعل  12

 والبطوالت.
     

      . االن ازاته  زم ئي في الفريذامتدح  13

 أبدا نادرا أايانا مالبا دائما الفقرات ت

       في الن االت الصعبة .أجيد تخفيف الوحوط و تهدئة التوتر  14

في الوادات  استخرج افول ما لدي من طاقة ومؤه ت 15

  التدريبية.
     

مع  هابطراتدقة اله مات وجد من المه  فه  كيف تكون ا 16

 . بعوها
     

مير  فاعيةالحركات ه ومية والدأدرك الع قة بين  17

 ظاهريا .  بطةمرت
     

      . من جوانب متعددة الواجبات اله ومية والدفاعيةأن ر ال   18

      .اداا المهارات اله ومية بشكل منت  أقي  طرا  19

      .لحركاتي اله ومية والدفاعية  بدقة انتبه 20

      .مهاراتي اله ومية عند الفشل أااو  تحسين  21

      قدراتي اله ومية.جهود ا ي ة من اجل العمل عل  نمو  ابذ  22

      تحركاتي اله ومية والدفاعية .افكر بعواقب  23

      .جديدةارمب بت ربة مهارات ه ومية  24

      متعددة في اداا اله مات الصعبة.ابحث عن طرا  25



 ممم

 

 

 

      المهارات اله ومية المبتكرة .ااب روح المحامرة وت ربة  26

      . ممي ةالحركات اله ومية الحير اميل ال  رفض  27

      عند اداا المهارات اله ومية . اتصرف بشكل ابداعي 28

 أبدا نادرا أايانا مالبا دائما الفقرات ت

      في اداء الهجوم بالشكل المناسب.  افشلعندما  باإلحباطشعر  29

      . غير متوقعة عند ارتكابي اخطاء أبرر أخطائي 30

       . المنافساتفي التدريب و  ص ايجابيخأنا ش 31

       حققتها.الجيدة التي  االنجازات عصيبة أتذكرت حينما أمر بأوقا 32

      . زمالئي في الفريقأتكلم بسوء عن  33

       قرارات التحكيم اثناء النزال . سرعان ما أتذمر من بعض 34

      . في النزال تجدي نفعا  ال تاقوم بهجما 35

      . تحبط عزيمتي  التي من حولي ان للضغوطاسمح  36

       اثناء النزال .  نفعاليةاالأفعالي   لدي القدرة بالسيطرة عل ردود 37

       زمالئي في الفريق . أرغب في تقبل النصيحة من 38

        اثناء الحوارات . أحكامياصدار ائب في صأنا  39

غير مسيطر الضغوط  النفسية عندما تكون  ىهادئ حت ىأبق 40
 .عليها
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 (4ملحق )

  اهم المهارات تحديد صالحية

 

 بس  هللا الرامن الراي                                               
 جمهورية العراا       

 وزارة التعلي  العالي والبحث العلمي

 ان جامعة ميس       

 ة التربية البدنية وعلوم الرياضةكلي  

 

 استبانة  استط ع رأي  \م                                    
 االستاذ الفاضل .............................................. المحترم:

دى العبي المبارزة يروم الباحث في الدراسة الموسومة )الذكاء المنظومي و عالقته بدقة بعض انواع الهجمات ل

 المتقدمين بسالح الشيش(.

( قام الباحث بأعتماد مقياس الذكاء المنظومي المُعد  ( Systems Inteligenceولغرض قياس الذكاء المنظومي 
ن و سارنن ) (Tormanen , 2012من قبل ) جم من   (Hamalainen & Saarinenعىل وفق نظرية هاملنن والمتر

ي السياقات  -:  (SI( حيث يعرف الذكاء المنظومي ) 2017 قبل ) ندى رحيم سلطان
 
)بأنه السلوك الذكي ف

ي تتضمن التفاعل والتغذية الراجعة (. 
 واالنظمة المعقدة الت 

وبما انك  من ذوي الخبرة  واالختصههاص في هذا الم ا  ، لذا ي مل البااث منك  ابداا أرائيك  او  ترشههيح اه  

، مع فائذ ل عبي المبارزة للمنطقة الوسههههههط  وال نوبية في العراا اله وم الموهههههههاد واركات الرد مهارات

 شكري وتقديري. 

 م ا ة : 

ت شههههههير عل  اه   -1 ب ن الدرجة ) المهاراتيرج  ال ( للذي يليه 4( للمتحير االك ر اهمية و)5علماُ 

 باالهمية وهكذا....

 اضافة أي م ا ة ترونها مناسبة  يرج  -2

 االس :

 اللقب العلمي:

 الختصاص:ا

 التوقيع:

 الطالب                                                                     مكان العمل:

                                                                   اسين عباس موبان                                                                   التاريخ:

       ضغط  مستمر من قبل المنافس . هاستسلم بسهولة عندما أواج 43

المهمة حسب  المهارات الهجوميةلدي القدرة عل ترتيب  44
  .االولوية

     

 

 ت

 

 المهارات     

 البدائل
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 ( 5لحق )م

 فريق العمل المساعد 

 مكان العمل االسم و القب العلمي ت

 م. م علي عباس غضبان 1
كلية التربية البدنية وعلوم  -جامعة ميسان 

 الرياضة

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1 

 الهجوم المضاد ) بالغطس (

     

2 

 ) بأخذ خطوة إلى الجانب ( الهجوم

     

      رد بسيط مباشر 3

      رد بسيط بتغيير االتجاه 4

5 
 رد مركب .

     

6 
 الهجمة الزمنية المضادة

     

7 
 الهجمة القاطعة

     



 ووو

 مديرية تربية ميسان م.م حسين علك 2

 وزارة الشباب والرياضة م.م مقداد بشير 3

 مديرية تربية ميسان م.م فاروق جبار 4

 طالب دراسات اولية ين فيصلسيف الد 5

 طالب دراسات اولية علي قيس عبد 6

 طالب دراسات اولية بسام سامي نعيم 7

 طالب دراسات اولية علي راضي جبار 8
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