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 امللخص
ييجف البحث الى التعخف عمى العالقة بيؽ االستجالل السشظقي ومدتؾى تأثيخىا عمى االنجاز لجى          

مؽ  تسثل مجتسع البحث. الؾصفي )أالرتباطي( لسالئستو واىجاف البحثم السشيج ااستخج الظياريؽ الذخاعيؽ,  تؼ
الظياريؽ الذخاعييؽ في العخاق السؤىميؽ لمسذاركات في البظؾالت الخسسية مؽ قبل االتحاد الجؾي العخاقي السخكدي 

بحث البالغ ( طيارًا شخاعيًا, وتؼ اختيار عيشة البحث برؾرة عسجية مؽ السجتسع االصمي لم90) والبالغ عجدىؼ
%( مؽ السجتسع األصمي لمبحث والسذاركؾن في بظؾلة 50) وبشدبة مئؾية مقجارىاشخاعيًا ( طيارًا 45) عجدىؼ

وتؼ استخجام تحميل السحتؾى واالستبيان والقابمة الذخرية واالختبار االليكتخونية )االستجالل السشظقي(  الجسيؾرية,
معالجة البيانات  باستخجام الؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري  لسشغؾمة فييشا كؾسائل لجسع السعمؾمات. وتؼ

ومعامل ارتباط بيخسؽ ومعامل االرتباط السرحح ومعامل التحجيج وحجؼ االثخ ومعامل االلتؾاء باستخجام الحقيبة 
 ( ضسؽ مشغؾمة فييشا .  (SPSSاالحرائية

 ومؽ اىؼ االستشتاجات التي تؼ التؾصل الييا ىي :
التكؾيشات العقمية واالستجالل بيا عادة ما يؤدي الى زيادة مدتؾى االنجاز لجى الظياريؽ  زيادة مدتؾى  -

 الذخاعييؽ 
 مدتؾى االداء في تحقيق االنجاز يتظمب قجرة عقمية مجركة لمبيئة السحيظة بالظياريؽ الذخاعييؽ. -
 ظقي.ان تحقيق مدتؾى اداء جيج يتأثخ وبذكل كبيخ بسدتؾى استشتاجات االستجالل السش -

 .(اإلنجاز ،الطٌارٌن الشراعٌٌن ،االستدالل المنطمً(:  الكلمات المفتاحية
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ABSTRACT 

The research aimed to identify the relationship between the logical reasoning 

and the level of its impact on the achievement of the Paragliders. The descriptive 

methodology was used for its suitability to the objectives of the research. 

The research society is represented by 90 paragliders in Iraq qualified to participate 

in official tournaments held by the Iraqi Aero Federation. The 45 paragliders of the 

research sample were intentionally selected from the original research society with a 

percentage of 50% and whom participated in the Republic Championship.  

The analysis content, personal interview, questionnaire and (VTS) tests were used 

to measure the logical reasoning as means of collecting data. The data were processed 

using the arithmetic mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient, 
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adjusted correlation coefficient, determination coefficient, effect size, and skewness 

coefficient using the SPSS statistical package within the Vienna system. 

Among the most important conclusions that were reached are: 

- Increasing the level of mental formations and their reasoning usually leads to an 

increase in the level of achievement of paragliders 

- The level of performance of the achievement requires a mental ability that is aware 

of the environment surrounding the paragliders.  

- The achievement of a good level of performance is greatly influenced by the level of 

logical reasoning conclusions. 

Keywords: (Logical Reasoning, Achievement, Paragliders in Iraq).  
 التعخيف بالبحث   -4
 المقجمة وأىمية البحث :4-4

يتدسؾن بالقجرة  إن معغؼ اإلنجازات العمسية والتكشؾلؾجية ىي نتاجات أفكار السبجعيؽ، الحيؽ         
حيث يعج االىتسام باالستجالل  لقجرة عمى االستجالل لجى االفخادعمى االستجالل، مسا يدتجعي استقراء ا

ولعل أىسية االىتسام  بالتفكيخ  القجرات الزخورية التي يجب أن يستمكيا األفخادغاية عمسية، ويعج مؽ 
الشاقج والتفكيخ التأممي،  االستجاللي تتدايج نغًخا لظبيعتو الستجاخمة مع بكية أنؾاع التفكيخ األخخى كالتفكيخ

 قرؾر السحتسمةوأيًزا يسكؽ الحرؾل عمى تغحية راجعة تسكؽ مؽ وضع الخظط والبخامج لتالفي اوجو ال
يعج االستجالل السشظقي مؽ أىؼ العسميات العقمية التي تداعج و  ،مسارسة السيسة السكمفيؽ بيا في اثشاء

الفخد في التؾصل إلى معمؾمات ججيجة، واستخالص دالالت مؽ السعخفة العمسية لحل مذكالت أو 
التي  العسمية التعميسية والتجريبية فلػ أصبح االستجالل أحج أىؼ أىجاولح ،إصجار أحكام أو اتخاذ قخارات

إلى تحكيقيا وتشسيتيا لجى السعمسيؽ والستعمسيؽ عمى حج سؾاء )عبج  والتجريبية التعميسية تدعى السؤسدات
  .( 38, 2009 :الخحيؼ

ى نتائج غيخ صحيحة قج الت السشظكية الخاطئة تؤدي الالوىحا يعشي انو يسكؽ القؾل ان بشاء االستج
 . في الظيخان الذخاعي لألداءخخ عمى السيارة السيكانيكية آبو أتؤثخ بذكل 
لحا نالت ىحه السيارة اىتسام العمساء في الكياس وعمؼ الشفذ واعجت الكثيخ مؽ السقاييذ            

ومؽ اشيخ ىحه  Vienna Test System (VTS)السحؾسبة و السشغؾماتية مثل مشغؾمة اختبارات فييشا
السرفؾفة )واختبارات  (وكدمخ) و (Adaptive Raven Matrixفؽ التكيفية ار  ) االختبارات مرفؾفة

  في مشغؾمة  ((LOGT، واختبار االستجالل السشظقي  ( Matrix adaptive Testsالتكيفية 
Rehacam)) . 

تعج الخياضات الجؾية مؽ الخياضات التي اكتدبت شعبية في اآلونة األخيخة لسا ليا مؽ و           
 ءاسييا مؾاصفات تكؾيشية خاصة سؾ وصفات تسيدىا عؽ باقي الفعاليات والتي تحتؼ عمى مسار سسات 

 .البجني لكؾنيا تتعامل مع الفزاء  مكان عمى الرعيج الشفدي أأ
وكسا نعمؼ  ,وتدداد اىسية الظيخان مؽ حيث القجرات العقمية  كالتحميل واالستشتاج والتفكيخ السذعب           

كسا انيا االساس السخكدي  ,فخادتكؾن ذات معيار ثابت لجى جسيع األعقمية كثيخة وال يسكؽ ان ان القجرات ال
 ,عمى حل السذكالت  القجرةفي  ةتخخج أفخادا أكثخ ميار  معخفيا الغشية فالبيئة" عامة  وراء جسيع السيارات
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أو الشجاحات  الدابقةبكل نجاحاتو  ةن مؽ مذكماآل بيحا الفخد عمى ربط ما يؾاجيو الخاصة القجرةفزال عؽ 
وبالتالي فان  السيارة بيحهفي بخاعتو  جؾىخيةوتعج   ،أثشاء حياتو في التي شيجىا في أثشاء حمو لسذكالتو

وبالتالي تمعب  ,لمسعمؾمات الرادقة التقييساتجاحات في الفخد مؽ ن خديؽتختبط بكل  االستجالل عسميةء اجخ ا
   لمسعمؾمات السفحؾصة." االستجاللجخاء االسعمؾمات في أثشاء  معالجة لعسميةدور مداعج 

 ( Silverstein :1982.263)       
عمى القؾانيؽ التي تحكؼ العالقات بيؽ حؾاس  ياضة الجؾية ىي نغام يتحجد بشاءً فأي ميارة لمخ   

,       الخياضي وقجرتو عمى تكيف ىحه الحؾاس إلى التؾجو نحؾ السكان أو اليجف السخاد تحكيقو
فسقاومة الخيح يجركيا الخياضي الجؾي بؾاسظة االدراك الحدي مسا يؾلج لجيو تكيفات خاصة لسعالجة 

 اثشاء الكيادة والتؾجيو نحؾ اليجف . في حداس بالسكان السؾقف عؽ طخيق االستجالل السشظقي واال
األفخاد  السيارة التكيفية )االستجالل السشظقي( ضسؽ انتقاء وترشيفن اومؽ الججيخ بالحكخ  

بيج ان بعض مجاالت الظيخان تقتزي  ,ي مؽ حيث الكؼ والشؾعأخخ العالسي تختمف مؽ شخص آل
ة الجؾية ن الذخاعي اعيخت الجراسات السالحوفي الظيخا ,عج عمى التسيد والكفاءة السيشية وجؾدىا لتدا

في حيؽ يختفع مدتؾى االنتباه السدتسخ   selective attentionبارتفاع درجة االنتباه االنتقائي  
 والسخاطخة لجى الظياريؽ الذخاعييؽ.

( Schuhfried:2018 Vienna Test System) 
فان التعخف عمى السيارة التكيفية )االستجالل السشظقي( وعالقتيا بالتؾجو نحؾ اليجف قج يكؾن          

لو تأثيخ مباشخ في عسمية تحقيق االنجاز ويعظي صؾرة تكؾيشية قج تكؾن مثالية لمستخرريؽ في مجال 
تؾاجيو والسجربيؽ والسعمسيؽ خاصة في التغمب عمى الغخوف الظارئ التي , الخياضة الجؾية عامة

 (.Anstasia J:1988,86)  أثشاء األداء.في الخياضي 
فالبحث الحالي يعظي إضافة نؾعية إلى الجراسات الشغخية لإلعجاد الشفدي لمتعخف عمى  القجرات       

 واالستعجاد  لسسارسي الخياضة الجؾية في)الظيخان الذخاعي ( .
  -مذكمة البحث : 1-0
 -: تيةالتداؤالت اآلمذكمة البحث في  تبخز        
 لجى الظياريؽ الذخاعييؽ ؟(  ما ىي درجة السيارة التكيفية )االستجالل السشظقي 1-2-1
 لجى الظياريؽ الذخاعييؽ ؟واالنجاز  ما ىؾ نؾع العالقة بيؽ السيارة التكيفية )االستجالل السشظقي( 1-2-2
لجى الظياريؽ  عمى االنجازقي( ما ىؾ مدتؾى تأثيخ السيارة التكيفية )االستجالل السشظ 1-2-3

 الذخاعييؽ ؟       
 اىجاف البحث  1-3

 -ييجف البحث إلى التعخف عمى:       
 السيارة التكيفية)االستجالل السشظقي( لجى الظياريؽ الذخاعييؽ. 1-3-1
 لجى الظياريؽ الذخاعييؽ.   واالنجاز )االستجالل السشظقي( العالقة بيؽ السيارة التكيفية نؾع 1-3-2
 لجى الظياريؽ الذخاعييؽ عمى االنجاز مدتؾى تأثيخ السيارة التكيفية)االستجالل السشظقي(  1-3-3



  4242 –( 75العذد ) –( 42اجمللذ ) –جملة الرافذين للعلوم الرياضية 
 الذخاعيين في العخاقاالستجالل المنطقي وتأثيخه عمى اإلنجاز لجى الطيارين 

010 
 

 -الفخضيات : 4-1
 يتستع الظياريؽ الذخاعييؽ بسيارة تكيفية)االستجالل السشظقي( . 1-4-1
لجى لظياريؽ  واالنجازالسيارة التكيفية )االستجالل السشظقي ( بيؽ  ايجابيةتؾجج عالقة  1-4-2

 الذخاعييؽ .
لجى الظياريؽ  االنجاز بسدتؾى كبيختأثخ بسدتؾى السيارة التكيفية )االستجالل السشظقي( ت 1-4-3

 الذخاعييؽ.
 :مجاالت البحث   4-5 

 . في العخاق ؽالذخاعي ون السجال البذخي : الظيار 
 .2/2020/ 15الى  18/11/2019 ابتجاًء مؽالسجال ألدماني :

 . اندربشجيخسج   -محافغة حمبجة  –السجال السكاني: العخاق 
 تحجيج المرطمحات : 1-6
 (الميارة التكيفية االستجالل المنطقي ) 1-6-4

الت لمؾصؾل الى ىجفو (ىي دوافع معيشة تجفع الفخد لمكيام بسحاو 2007 ,عخفيا )مؾسى           
 او يمجأ احيانا الى االندحاب او اليخوب مؽ السؾقف. عجة محاوالت ويقؾم عجة  عكباتوتعتخضو 

 (9: 2004 :)مؾسى
ىي ميارة االستعجاد لسعالجة السؾاقف الظارئة التي تعتخض الظيار اثشاء الظيخان  التعخيف االجخائي:

  الجؾي.
 -االنجاز :1-6-0

 اي ميسة او فعل رياضي ألداء( ىؾ اقرى اداء يسكؽ ان يحققو الفخد 2006,رضؾان)عخفو 
 (255 ،2006:.)رضؾان

( قفدات  وحدب 5-3اقل مدافة يحرل عمييا الالعب مؽ مجسؾع ) ؾى -:التعخيف االجخائي لإلنجاز
 ((FAI : (2020). Sporting Code القانؾن الجولي لمظيخان الذخاعي .

 الجراسات الدابقة -0
متغيخات البحثث فثي السجثال الخياضثي  تشاولتمذابية  وبحؾثسابقة بالشغخ لعجم وجؾد دراسات  

متغيثخات البحثث  تشاولثتعامة, والظيخان الذخاعي خاصة سؾف يتؼ عخض بعض الجراسات الدابقة التثي 
 في العمؾم التخبؾية والشفدية وبذكل مشفخد. 

 الجراسات المتعمقة باالستجالل المنطقي 0-4

العالقوة يوين المتريوخات الجيمرخا يوة وقوجرة ) بعنوهان (T0y0b0 & Tella (2008دراسة  0-4-4
 . (التالميح عمى التفكيخ المنطقي

الجراسة الى التعخف عمى العالقة بيؽ مجسؾعة مؽ الستغيخات الجيسغخافية والتفكيخ  تىجف
وتؼ استخجام السشيج الؾصفي االرتباطي لمؾصؾل الى اىجاف البحث. وشسمت عيشة الجراسة  ,يالسشظق
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. تؼ استخجام سشة( 11-9يا اقتخبت أعسارىؼ بيؽ )نيجيخ  -( مجارس في10( تمسيح وتمسيحة مؽ )400)
ف، (. ومؽ أىؼ الشتائج ارتباط متغيخات )العسخ، والرSokan, 1998اختبار التفكيخ السشظقي لدؾكان )

والجشذ( مع قجرة التالميح عمى التفكيخ السشظقي، وقجرة ىحه الستغيخات عمى التشبؤ بقجرة التالميح عمى 
 (Tella& Toyobo: 2017, 709-728التفكيخ السشظقي أكثخ مؽ أي مؽ متغيخات أخخى. )

االسووتجالل المنطقووي لووجى لمبووة  ميووة  ( بعنووهان)0242اليووالهل وايووه جحجووه  )عبووج دراسووة   0-4-0
 .(التخبية جامعة األقرى، غدة

ىجفت الجراسة الى التعخف عمى االستجالل السشظقي لجى طمبة كمية التخبية فثي جامعثة األقرثى, 
والكذثثف عثثؽ تثثأثيخه بالسدثثتؾى الجراسثثي االكثثاديسي والتخرثثص، وتثثؼ اسثثتخجام السثثشيج الؾصثثفي لمؾصثثؾل 

فثي كميثة التخبيثة،  وطالبثةً  ( طالبثاً 566ذلثػ طبثق البحثث عمثى عيشثة قؾاميثا) الى اىجاف البحث, ولتحقيق
وتثثؼ اسثثتخجام االسثثتبيان واختبثثثار االسثثتجالل السشظقثثي كؾسثثائل لجسثثثع السعمؾمثثات، وتثثؼ اسثثتخجام الؾسثثثط 
الحدابي, واالنحخاف السعياري, والشدبة السئؾية واختبار)ت( وتحميثل التبثايؽ باتجثاه واحثج, واختبثار شثيفيو 

سعالجة البيانات، ومثؽ اىثؼ االسثتشتاجات التثي تثؼ التؾصثل الييثا ىثؾ عثجم وجثؾد فثثخق دال إحثثرائيًا فثثي ل
مثثثدتؾى االسثثتجالل السشظقثثي بثثيؽ طمبثثة السدثثتؾى الجراسثثي األول والسدثثتؾى الخابثثع، كسثثا أعيثثخت الشتثثائج 

تخرثثثثص، وجثثثؾد فثثثثخوق ذات داللثثثثة إحرثثثثائية فثثثي مدثثثثتؾى االسثثثثتجالل السشظقثثثثي تعثثثدى إلثثثثى مدثثثثتؾى ال
ولسرثثثمحة تخررثثثات الخياضثثثيات، والعمثثثؾم، والمغثثثة اإلنجميديثثثة, مقارنثثثة بتخرثثثص التعمثثثثيؼ األساسثثثثي، 

 (362-333، 2010:  لؾل و أبؾ جحجؾحالياعبج ) والمغثة العخبية، واالجتساعيات، واإلرشاد الشفدي.
 اجخاءات البحث -3
 منيج البحث: 3-4

 )أالرتباطي( لسالئستو واىجاف البحث .م السشيج الؾصفي ااستخج تؼ      
 مجتمع البحث وعينتو : 3-0
مؽ الالعبيؽ الظياريؽ الذخاعييؽ في العخاق السؤىميؽ لمسذاركات في  تسثل مجتسع البحث   

( طيارًا شخاعيًا, وتؼ 90البظؾالت الخسسية مؽ قبل االتحاد الجؾي العخاقي السخكدي والبالغ عجدىؼ)
( العبًا طيارًا 45برؾرة عسجية مؽ السجتسع االصمي لمبحث البالغ عجدىؼ)اختيار عيشة البحث 

%( مؽ السجتسع األصمي لمبحث والسذاركؾن في بظؾلة الجسيؾرية, 50وبشدبة مئؾية مقجارىا)
والحيؽ تسثمؾا باألنجية والسخاكد والسجارس التخررية اآلتية)نادي الرقؾر الجؾي, ومجرسة رياضة 

, ونادي اربيل الجؾي, ومخكد األجشحة الحخة, ونادي صقؾر سميسانية, ونادي الدساء الجؾية نيشؾى 
الجؾي, والسجرسة التخررية لمخياضات  دىؾكحمبجة الجؾي, ونادي صقؾر بغجاد الجؾي, ونادي 

الجؾية)السؾلبة الخياضية نيشؾى( بعج ان تؼ استبعاد الفخق التي لؼ تذارك بالبظؾلة)نادي فخناس 
لتخرري لمخياضات الجؾية نيشؾى, ومخكد ديالى لمخياضة الجؾية( والبالغ الجؾي, والسخكد ا

( طيارًا 30وعيشة التجخبة االستظالعية األولى والثانية والبالغ عجدىؼ) ًا,طيار  اً ( العب15عجدىؼ)
 ( يبيؽ تفاصيل مجتسع البحث وعيشتو. 1مؽ السجتسع األصمي لمبحث والججول)شخاعيًا 
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 البحث وعينتويبين مجتمع  (4الججول)
 النسبة المئوية العدد مجتمع البحث ت

 %4.4 4 نادي الصمور الجوي الرٌاضً 0

 %4.4 4 مدرسة رٌاضة السماء 1

 %4.4 4 نادي اربٌل الجوي الرٌاضً 2

 %4.4 4 نادي صمور السلٌمانٌة 3

 %4.4 4 نادي حلبجة الجوي الرٌاضً 4

 %4.4 4 مركز االجنحة الحرة 5

 %4.4 4 التخصصٌة للرٌاضات الجوٌةالمدرسة  7

 %4.4 4 نادي صمور بغداد الجوي الرٌاضً 9

 %4.4 4 نادي دهون الجوي الرٌاضً 8

 %41 34 العٌنة 01

 %05 04 الفرق غٌر المشاركة 00

 %23 21 عٌنة التجربة االستطالعٌة 01

 
 %011 81 الكلً

 وسائل جمع المعمهمات  3-3
ؼ تحميل محتؾى السرادر والسخاجع مؽ اجل تحجيج الجراسات الشغخية ت:  محتهى التحميل  3-3-1

 الخاصة بسجال البحث . 

لغخض التعخف عمى  (1ممحق ) استبيان عمى الخبخاء والستخرريؽ تؼ تؾزيع:  االستبيان 3-3-2
 . لعيشة البحث مالئسة االختبار )االستجالل السشظقي ( االلكتخوني ضسؽ مشغؾمة فيشا

مباشخة وغيخ مباشخة مع ذوي الخبخة  شخريةتؼ اجخاء مقابمة :  ة الذخريةالمقايم3-3-0
( في مجال الخياضة الجؾية والعمؾم الخياضية مؽ اجل التعخف عمى آلية االختبار, 2والستخرريؽ)ممحق 

 واالطالع عمى مشغؾمة اختبارات فيشا وتحجيج االختبار السالئؼ تظبيكيًا لعيشة البحث. 
 لالختبارات العمميةاالسذ  3-3-3

%( مثثثثثؽ قبثثثثثل الخبثثثثثثخاء 100وبشدثثثثثبة) باألجسثثثثثاعان االختبثثثثثارات التثثثثثي تثثثثثؼ االتفثثثثثاق عمييثثثثثا 
 ،بيثا فثي البيئثات والسجتسعثات كافثة "تتؾفخ فييا االسذ العمسية السحكسة ويسكثؽ العسثل والستخرريؽ

وخاليثثثثثة مثثثثثؽ أثثثثثثخ الثقافثثثثثة وحاصثثثثثمة عمثثثثثى شثثثثثيادة الجثثثثثؾدة الجوليثثثثثة مثثثثثؽ مشغسثثثثثة االيثثثثثدو الجوليثثثثثة ". 
(Schuhfried, VIENNA TEST SYSTEM: 2018) 

حيثثثث تثثثؼ التحقثثثق مثثثؽ مؤشثثثخات الرثثثجق والثبثثثات الختبثثثار االسثثثتجالل السشظقثثثي عمثثثى عيشثثثة 
كانية)التؾجثثو السكثثاني( عمثثى ( رياضثثيًا مثثؽ فئثثة الذثثباب، بيشسثثا أجثثخي اختبثثار القثثجرة الس340حجسيثثا)

 اإلناث. مؽ االناث(187الحكؾر و) مؽ (170( فخدًا مشيا)357عيشة قؾاميا)
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 الرجق -
تثثؼ التحقثثق مثثؽ الرثثجق الختبثثار االسثثتجالل السشظقثثي عثثؽ طخيثثق صثثجق السحثثػ بثث جخاء التحميثثل 
العثثثثثثاممي التؾكيثثثثثثجي بثثثثثثيؽ اختبثثثثثثار االسثثثثثثتجالل السشظقثثثثثثي, واختبثثثثثثار الثثثثثثحكاء الدثثثثثثائل والستبمثثثثثثؾر, وبمغثثثثثثت 

 (. بيشسثا تثؼ التأكثج مثؽ مؤشثخات الرثجق الختبثار القثجرة السكانية)التؾجثو السكثاني( عثؽ طخيثق0,72قيستو)
 -0,52الرجق السشظقي لالختبار, وكحلػ عمى االتدثاق الثجاخمي حيثث بمغثت قثيؼ االتدثاق الثجاخمي بثيؽ)

0,56 .) 

 الثبات  -
"ووفقثثا إلرشثثادات رابظثثة االتحثثاد األوربثثي  "ترثثف درجثثة الثبثثات درجثثة الثقثثة التثثي يقثثاس بيثثا االختبثثار

( فسثا فثؾق 0,80( فسا فثؾق مقبؾلثة, و)0,70( باعتساد معامل درجة ثبات)2013( عام)EFPAلعمساء الشفذ)
، وبمغ قيسة معامل الثبات الختبار االستجالل السشظقي بظخيقة االنراف السشذقة لثالثة مستازة( 0,90جيجة و)

 (، بيشسثا حقثق معامثل الثبثثات0,89(، وبمثغ معامثل الثبثات بظخيقثة الفثا كخونبثاخ)0,87 -0,83مدثتؾيات بثيؽ)
( عثؽ طخيثق S4(. وبمغثت قيسثة معامثل الثبثات لمقثجرة السكانية)التؾجثو السكثاني 0,94بأساليب مختمفثة وحجيثثة)

 ( 0,74معامل االتداق الجاخمي لالختبار)

 المهضهعية -
عمثثى الجقثثة فثثي الكيثثاس. ولكثثؾن  معتسثثجاً  تعثثج االختبثثارات مؾضثثؾعية إذا كثثان الكيثثاس مباشثثخاً 

تمقثثى فييثثا االفثثخاد كافثثة السعمؾمثثات نفدثثيا حثثؾل االختبثثار والسقجمثثة محؾسثثبة, ي البحثثثاالختبثثارات قيثثج 
بالظخيقثثثثة نفدثثثثيا, ومدثثثثتقمة وبعيثثثثجة عثثثثؽ السرثثثثحح, وبثثثثحلػ يزثثثثسؽ العثثثثخض التقثثثثجمي لمكيثثثثاس عمثثثثى 
الحاسؾب)كؾمبيؾتخ( مؾضؾعية التظبيق لالختبار, واالختباران قيج البحث يتؼ تدجيل االجابات مباشخة 

سشغؾمة لكل مختبخ, وحداب الستغيخات ومقارنتيا بالجرجات السعيارية, عمى الحاسؾب ضسؽ بخنامج ال
والتي يتؼ فييا استبعاد االخظاء الحدابية, وبحلػ تكؾن درجة السؾضؾعية عالية ججا بدبب دقة الكياس 

 (Hornke & Rettig: 1999 ,9-11 22,العاليثة لألجيثدة والحدثاب التمقثائي لشتثائج االختبثار. )
(Bratfisch & Egle: 2014) 

 اتختبار الا 3-3-1
 ((S4 )السيارة التكيفية(االستجالل السشظقي اختبار : االلكتخوني االختبار  3-3-1-4
 مهاصفات مفخدات االختبار:  -

 S4)االستجالل السشظقي)اسم االختبار: 
 الذخاعييؽ لمظياريؽقياس االستجالل السشظقي اليجف من االختبار: 
  مجال تطبيق االختبار 

و انتغام أمى تحجيج تختيب وتعج قابمية الفخد ع ,تقييؼ السيارة التكيفية كسؤشخ لمحكاء العام 
لحلػ يدتخجم , جل في العسللمشجاح طؾيل األ جيجاً  االشكال واستخالص استشتاجات مشظكية مؤشخاً 
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( لسالئستو S4وتؼ اختيار اختبار) ,ىحا االختبار )ألغخاض التقييؼ الخاص( لالستجالل السشظقي
 لظبيعة اجخاءات البحث. 

 تعميمات االختبار:
 ( سشة فسا فؾق.14الئؼ لألعسار)ماالختبار  -
, اسؼ السختبخ, ي الحقؾل الخاصة بحلػ)اسؼ األسخةيبجأ االختبار بتدجيل معمؾمات السختبخ ف -

 السؾاليج, الجشذ, السدتؾى التعميسي, البخيج االليكتخوني(.
 . يعظى لمسختبخ ثسانية اشكال الختيار الذكل الرحيح لعسمية االختبارلغخض التجريب واالستخشاد  -
يتؼ مؽ خالليا تحجيج الذكل السشاسب لكل مؾقف عمى حجا  اً اختباري اً مؾقف (13)يعظى لمسختبخ -

( دقيقة يتؼ مؽ خالليا حداب السؾاقف الرحيحة (15وبجرجات صعؾبة مختمفة وخالل مجة اقراىا
 .التي يدتجيب ليا السختبخ

في حالة عجم معخفة الذكل الرحيح او يتجاوز االجابة يسشح السختبخ درجة صفخ اذا تجاوز الؾقت  -
 .السحجد لالختبار

 كمسا زاد زمؽ االختبار تختمف الجرجة بحدب نؾع االجابة. -
 االختبار:  لخيقة اجخاء

مؽ الخاليا  ( خاليا. تحتؾي ثسان3×3يغيخ امام الذخص السدتجيب مرفؾفة تتألف مؽ) 
عمى اشكال مجخدة. يجب ملء الذكل السؾجؾد بالخمية التاسعة. يحتاج السدتجيب الى تحجيج القؾاعج 

بحدب و  سفل.االشكال الثسانية السقتخحة في األالتي تدتشج الييا االشكال ثؼ يختار الذكل السشاسب مؽ 
 :(1) وكسا مؾضح في الذكل السرفؾفة السالئسة لالختبار

 
 ( يهضح نمهذج ألشكال االختبار4)الذكل 
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 -:االختبار تدجيللخيقة 
يتؼ احتداب االشكال الرحيحة التي يتؼ اختيارىا مؽ قبل السختبخ ومعالجتيا عؽ طخيق  

معاييخ خاصة مذتقة مؽ السعمؾمات الخاصة بالسختبخ)العسخ, والتحريل الجراسي, والجشذ, وزمؽ 
فييشا( الستخخاج  ةلي)جياز الب تؾب مشغؾمطخيق الحاسؾب اآلعالج احرائيا عؽ االختبار السشجد( وت

 )ت(. الجرجة السعيارية
 : (اإلنجازدقة اليجف) اختبار 3-3-1-0

 دقة اليجف)اليبؾط(.: اسم االختبار اختبار -
 .لمظيار الذخاعي لمسحاوالت الثالثقياس مدافة اليبؾط  :االختبارمن اليجف  -

 مجال االختبار: 
(  القخيبثثة مثثؽ نقظثثة مخكثثد اليبثثؾط الظيثثار الذثثخاعي السدثثافات مثثؽ القفثثدات الثثثالثجسثثؾع يكيذ)م

قثل مجسثؾع لمسدثافات ة نتثائج السشافدثيؽ حدثب التختيثب بأوىحا االختبار يدثتخجم لسعخفث ,السشافذ بالبظؾلة
 التي سجميا باالختبار.

 تعميمات االختبار: 
ج لألعسار)ال يؾجج فئات عسخية( بحدب فسا فؾق بجون تحجي سشة (18) بالشدبة لمعسخ مفتؾح مؽ

التحثثثاد الجثثثؾي الثثثجولي لظالسثثثا لجيثثثو فحؾصثثثات طبيثثثة خاصثثثة بالظيخان)شثثثيادة طبيثثثة( مثثثؽ لقثثثانؾن المعبثثثة 
ىثثحه  ةي جيثثة مخؾلثثة بثثحلػ تأىمثثو لمسسارسثثان التثثابع لدثثمظة الظيثثخان السثثجني أو أاخترثثاص طثثب الظيثثخ 

 الخياضة, ويجب أن تتؾفخ الذخوط اآلتية :
 بالثانية. (م7)بالثانية الى  (م3)تكؾن سخعة الخيح مؽ ان يجب  -
 ميؽ الرحي.بخ بالدالمة الرحية مع وثيقة التأان يتستع السخت -
 ان يجتاز الفحص الظبي الخاص بالخياضة الجؾية. -
 جياز ارتفاع, جياز تدمق وانحجار, واسعافات اولية(.و مان)مغمة احتياط, تؾفيخ تحؾطات الدالمة واأل -
 (.م30)رض فييا مشبدظة قجر االمكان لسداحة ال تقل عؽ اليجف األتكؾن مشظقة  -
 يجب ان يكؾن مالمدة اليجف ب حجى القجميؽ. -
خخ)مثالؼ تحثجد المثؾائح السحميثة وبحدثب بثيؽ متدثابق وآونرثف (دقيقثة )يجب ان تكؾن فتثخات االقثالع  -

 عخوف السحيظة بالبظؾلة.
 . يجب عمى الظياريؽ االقالع بتختيب مججول -
 الظيارون السشافدؾن رخرة طيار صالحة شيادة كفاءة معادلة.يحسل  -
 .يجب ان تكؾن مشظقة اليجف دائخية  -
  . اعظاء قفدات تجخيبية قبل اجخاء السشافدة -
  . يجب ارتجاء تجييدات خاصة بالخياضة الجؾية -
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 لخيقة اجخاء االختبار: 
ويثثثخكض بتجثثثاه السشحثثثجر  و جبثثثل(أ عثثثالي )تثثثليقثثثؾم الظيثثثار الذثثثخاعي بثثثاإلقالع مثثثؽ مكثثثان مختفع

تجثثاه اليثثجف اثثثؼ يقثثؾم بعسميثثة اليبثثؾط تثثجريجيا ب ,يؾلة االقثثالع ورفثثع الظثثائخة بثالجؾوبعكثذ اتجثثاه الثثخيح لدثث
 قل مدافة مسكشة.أالسقخر لتدجيل 

 لخيقة التدجيل: 
)كعثثب, الجانثثب, اصثبع القثثجم...( وفثثي حالثثة تدثجل السدثثافة بثثيؽ مالمدثثة اول قثجم مثثؽ الستشافذ 
مؤشخيؽ مختمفيؽ بكال القجميؽ تحتدثب ابعثج نقظثة وتعتبثخ  (كتخونياالل)اليجف مشظقة خارج اي مالمدة 

جيثاز الرثفخ و عؽ طخيثق  ,و الخسذمؽ السحاوالت الثالث أ و نقظة اليجف لكل قفدة ىي نقظة اليبؾط
نرف قظثخ كثل مشيثا عمثى  جوائخ اربعةيحاط بو  سؼ( 16) في مخكد الجائخة الرغيخة ومحيظوااللكتخوني 

 الثثالثحداب الجرجة لكل طيار عؽ طخيق مجسثؾع القفثدات ويتؼ  ,(م 10 –م 7,5 –م 5-م 2,5)التؾالي
ححف اطؾل مدافة مثؽ وت قل مدافة(يار خسذ قفدات تحدب لو اقخب اربع محاوالت)أوفي حالة مشح الظ

تعتبثخ محاولثة فاشثمة اال فثي حالثة مؽ مجسؾع القفدات. في حالة اليبؾط خارج مشظقة اليثجف  كل متدابق
 .(F.I.A :2020 قانؾن االتحاد الجؾي الجولي )وجؾد اسباب فشية. 

 : االولى التجخبة االستطالعية 3-5

 13/10/2019 بتاريخ  الظياريؽ مؽ مجسؾعة عمى استظالعية تجخبة ب جخاء الباحثان قام       
 الؾقؾف ىؾ الخئيذ ىجفيا  تخكيا، في اولؾدنيد ومدابقات ميخجان في اً شخاعي اً طيار ( 15) عجدىؼ والبالغ

 عمى التظبيق امكانية ومجى التجخبة اجخاء سيخ خالل الباحث تؾاجو التي والعكبات الرعؾبات عمى
( "ان التجخبة االستظالعية تعظي 2007)كذخود  عؽ ( نقال2019يحكخ)الجاسسي والذسخي  .البحث عيشة

أفزل وأحدؽ الظخائق واألساليب لسخاطبة افخاد عيشو بحثو التي تسثل ذلػ السجتسع  عمىالباحث فخص التعخف 
 ( 67, 2019)الجاسسي و الذسخي:و (201، 2007)كذخود:         مع التعخف عمى خرائريا وطبيعتيا".

 
لحا تؼ اجخاء تجخبة استظالعية عمى عيشة مؽ مجتسع البحث األصمي لمظياريؽ ومؽ مدتؾيات تعميسية 

 عجدىؼ والبالغصباحا،  ةالثانية عذخ الداعة الداعة الثامشة ولغاية مؽ  15/10/2019-13 بتاريخمختمفة 
مؽ كل مؽ  العبيؽا، وبؾاقع ( العبًا طيارًا شخاعيًا والسذاركؾن في ميخجان ومدابقات أولؾدنيد في تخكي15)

ومخكد  مجرسة رياضة الدساء،و صقؾر بغجاد، و دىؾك الجؾي،  و صقؾر سميسانية، و )فخناس الجؾي، االنجية
 وكان اليجف مؽ التجخبة االستظالعية: العبيؽ مؽ نادي الرقؾر الجؾي، وثالث االجشحة الحخة(،

 الظياريؽ الذخاعييؽ.( عمى االستجالل السشظقي)مجى امكانية تظبيق اختبار .1

 مؽ خالل السشغؾمة.  لعسل عمى طخيقة اجخاء اختبارالسسارسة لمباحث وفخيق ا .2

 . االستجالل والسشظقي ة مؽ الؾقت الالزم لتظبيق اختبارالتأكج بجق .3
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 التجخبة االستطالعية الثانية:  3-6
 اً طيثثار  (15البثثالغ)عيشثثة مثثؽ مجتسثثع البحثثث االصثثمي عمثثى الثانيثثة إجثثخاء تجخبثثة اسثثتظالعية  تثثؼ

 في حمبجة مكان اقامة السختبخيؽ  ربعاءاال الداعة العاشخة صباحا مؽ يؾم 20/11/2019بتاريخ  اً شخاعي
 -وكان ىجف التجخبة: 

 .خف عمى مكان سيخ التجخبة الخئيدةالتع -    
 ة لظخيقة حداب االنجاز.التعخف عمى الستظمبات الخئيد -
 دوات السدتخجمة لكياس االنجاز.عمى األجيدة واأل (3ممحق)   تعخيف فخيق العسل السداعج -
 ة :التجربة الرئيس 3-7

من  ,ة على الطٌارٌن الشراعٌٌن فً محافظات العراق كافةجراء التجربة الرئٌسألام  الباحثان ب       
-10منة للمد خالل اختبارات منظومة فٌنا وبحسب اجراءات ومتطلبات البحث للوصول الى االهداف

14 /00/1108. 

 الهسائل االحرائية : 3-6

 ومعامل االرتباط ,ومعامل ارتباط بيخسؽ ,واالنحخاف السعياري  ,تؼ استخجام الؾسط الحدابي          
ضسؽ  ((SPSSالحقيبة االحرائية باستخجامومعامل االلتؾاء , وحجؼ االثخ ,جيجحومعامل الت ,السرحح

 مشغؾمة فيشا .

  :ومناقذتيا عخض وتحميل النتائج -1

 عخض وتحميل النتائج 1-4
 عخض وتحميل المعاليم اإلحرائية لعينة البحث 1-4-4

أن الطيوووارين الذوووخاعيين يتمتعوووهن لغثثخض التحقثثثق مثثؽ الفخضثثثية األولثثثى التثثي تثثثشص عمثثثى) 
(. تثثؼ اسثثتخخاج السعثثاليؼ االحرثثائية الخاصثثة بستغيثثخات البحثثث لمؾصثثؾل الثثى باسووتجالل منطقووي جيووج

 الشتائج. 
 يبين المعاليم اإلحرائية لمتريخات البحث (0) الججول

الوسط  حجم العينة المتغيرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

معامل 
 االلتواء

 االستدالل المنطمً
34 

51.041 01.825 0.501 1.352 

 1.241 0.974 01.708 54.189 االنجاز

 من االستجالل المنطقي واالنجازنتائج العالقة االرتبالية يين  ل  وتحميلعخض  1-4-0
والتي تثشص عمى)ىشثاك عالقثة ايجابيثة بثيؽ االنجثاز  الثانيةالفخضية  مؽولغخض التحقق  

واالنجثثاز لثثجى  ىشثثاك عالقثثة ايجابيثة بثثيؽ االسثثتجالل السشظقثثيالسيثارة التكيفية)االسثثتجالل السشظقثثي( و 
االرتبثثاط لبيخسثثثؾن وكسثثا مبيشثثة فثثثي وتثثثؼ معالجثثة البيانثثات باسثثثتخجام معامثثل الظيثثاريؽ الذثثخاعييؽ. 

  (.3الججول)
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 لعينة البحث االنجازيبين قيمة معامل االرتباط يين االستجالل المنطقي و  (3ججول)

المتوسط  المتغيرات

 الحسابي

الداللة  مستوى الداللة معامل االرتباط العينة

 االحصائية

 50 06..25 االستدالل المنطقي
 دالة احصائيا ..5.5 5.3.5

 50 20.556 االنجاز

نو تؾجج عالقة ارتباط ذات داللة احرائية بيؽ كل مؽ االستجالل بأ  (3)الججولمؽ عيخ 
قثثثل مثثثثؽ قيسثثثة مدثثثثتؾى أ( وىثثثثي 0.011االنجثثثثاز حيثثثث عيثثثثخت قيسثثثة مدثثثثتؾى الجاللثثثة)و السشظقثثثي 

 (. 0.05الجاللة)
 عخض وتحميل مدتهى تأثيخ االستجالل المنطقي في االنجاز1-4-3

التثثي تثثشص عمثثى ان )االنجثثاز يتثثأثخ بسدثثتؾى االسثثتجالل  ثالثثثةالتحقثثق مثثؽ الفخضثثية اللغثثخض 
السشظقي(, تؼ استخجام معامثل الترثحيح أو التحجيثج ومعامثل االرتبثاط السعثجل, وحجثؼ التثأثيخ لمتحقثق 

 مؽ الفخضية البجيمة. 
االستجالل المنطقي في ( يبين قيم معامل التحجيج ومعامل االرتباط المرحح وحجم التأثيخ 1الججول)

 االنجاز
 حجم االثر معامل االرتباط المعدل معامل التحديد معامل االرتباط

1.273 1.028 1.259 1.959 

بيشسثا  ,(0.374داللة احرثائيا ىثي ) ذات ( بأن قيسة معامل االرتباط4يغيخ مؽ الججول ) 
%( مثثؽ االنجثثاز،  13.9يفدثثخ )( وىثثحا يعشثثي بثثأن االسثثتجالل السشظقثثي 0.139بمثثغ معامثثل التحجيثثج )

(, وىثثثحا يعشثثثي بثثثأن االسثثثتجالل 0.368وتثثثؼ اسثثثتخخاج معامثثثل االرتبثثثاط السعثثثجل والثثثحي بمغثثثت قيستثثثو )
( مؽ اإلنجاز لجى مجتسع البحث. ولكؾن معامل االرتبثاط يعبثخ فقثط 36%السشظقي يفدخ ما قيستو )

أثيخ االسثتجالل السشظقثي عمثى عمثى ايجثاد مدثتؾى أو درجثة تث انعؽ قؾة واتجثاه العالقثة حثخص الباحثث
-0.20) ( وبحدثب جثجاول كثؾىيؽ0.868االنجاز لعيشة البحثث, وبثحلػ عيثخت قيسثة حجثؼ التثأثيخ )

سثتجالل السشظقثي فثي االنجثاز فان حجثؼ تثأثيخ اال) فسا فؾق كبيخ (0.80-(, 0.5-0.79(, ) 0.39
 كبيخة. 

 مناقذة النتائج 
الظيثثاريؽ الذثثخاعيؽ السسثمثثيؽ لعيشثثة البحثثث  مثثؽ خثثالل عثثخض وتحميثثل الشتثثائج تبثثيؽ بثثأن اغمثثب

عمثى الجرجثة السعياريثة )ت( التثي يثتؼ االعتسثاد  بشاءً  يتستعؾن باستجالل مشظقي بجرجة متؾسظة تقخيباً 
, ويعثثثدى سثثثبب ذلثثثػ إلثثثى أن مثثثؽ متظمبثثثات مسارسثثثة الخياضثثثة الجؾيثثثة لمظيثثثخان عمييثثثا فثثثي االختبثثثار 

كالت, مؽ خثالل وضثع الفثخوض واختبارىثا واالسثتجالل الذخاعي أن يكؾن الظيار قادرًا عمى حل السذ
ألن السؾاقثثف التثثي يتعثثخض ليثثا متغيثثخة وبحدثثب  بثثالتفكيخ السشظقثثي لمؾصثثؾل الثثى اسثثتخاتيجيات حميثثا,

الغخوف السحيظة, والتي في أغمب االحيان ال تتظمب خبخات سثابقة أو أن الخبثخات الدثابقة قثج تكثؾن 
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أفكار مدتقبمية آنية لمتشبؤ بالؾاقع الحي يؾاجثو، كسثا ان مخاحثل غيخ كافية, وان ادراك األشياء يتظمب 
الظيثثخان مختمفثثثة فسخحمثثة اإلقثثثالع عمثثى سثثثبيل السثثثثال تتظمثثب خرثثثائص ومسيثثدات متبايشثثثة, فالسخحمثثثة 
األولثثى مثثؽ اإلقثثالع تختمثثف وبذثثكل كبيثثخ عثثؽ السخحمثثة االخيثثخة لإلقثثالع, والتثثي بثثجورىا تختمثثف عثثؽ 

حا فثثان ىثثحه الستظمبثثات ذات مؾاقثثف كثيثثخة فأدراكيثثا واسثثتيعابيا يؾجثثب السخحمثثة األولثثى لمظيثثخان, وىكثث
الظيار عمثى التفكيثخ فثي اكثثخ مثؽ اتجثاه وزاويثة, واالسثتجالل بيثحا التفكيثخ لمؾصثؾل الثى الحمثؾل التثي 
تعظي الشتائج االيجابية لمظيخان السثالي والحي يتالءم والغخوف الستغيخة فان ىحه السؾاقثف تجعثل مثؽ 

ع لسجسؾعثثة مثثثؽ االختبثثارات فثثثي وقثثت واحثثثج, وال بثثج ان يكثثثؾن لثثو القثثثجرة عمثثى التحميثثثل الظيثثار يخزثثث
واالستشتاج ومعالجة السعمؾمات برؾرة سثميسة فخبثخة الظيثاريؽ الذثخاعييؽ ومدثتؾاىؼ الثقثافي والتعميسثي 
التي اكتدبؾىا مؽ خالل السسارسة تعظييؼ شيء مؽ االستجالل السشظقي, وكحلػ كؾن الخبخة في ىثحا 

 مبثثة سثؾاء كثثان عمثى الرثثعيج الفشثثي أملسجثال ىثثي خبثخة تعميسيثثة وتجريبيثة فثثي ان واحثثج لمغثخوف الستقا
التظبيقي وىحا دليل بأن الخبخة في ىحا السجثال ىثي مثؽ نثؾع خثاص فيثي تقثاس بعثجد القفثدات والعيشثة 

مسثثا  ( قفثثدة, فثثاألمؾر الفشيثثة محثثتفص بيثثا واصثثبحت اكثثثخ عسقثثا واتقانثثا300-200ال تقثثل خبختيثثا عثثؽ)
يؾلج نؾع مؽ القجرات العقمية الخاصة بالفعالية الحي يداعج في تؾليج نؾع مؽ القجرات والتي يكؾن فثي 
مزسؾنيا نؾع مؽ االستجالل السشظقي يسكؽ استثسارىا في عسمية تحجيج نقاط القؾة والزعف بثاألمؾر 

ات العقميثثة تذثثتسل عمثثى "ان القثثجر ) الفشيثثة والتظبيكيثثة الججيثثجة خثثالل الظيثثخان ويثثحكخ )تثثؾق، وآخثثخان
السيثثارات السعخفيثثة األساسثثية الالزمثثة لحثثل السذثثكالت الججيثثجة وىثثي غيثثخ مكتدثثبة، وتتزثثسؽ مثيثثخات 
غيخ لفغية وتتظمب ابتكار استخاتيجيات معخفية ججيجة أو اعادة تخكيب مخنة مؾججة استجابة لمسؾاقف 

األداءات العقميثثة التثثي ال تمعثثب  الججيثثجة، وكثثحلػ يذثثسل عمثثى السحاكسثثة العقميثثة والتجخيثثج فثثي حثثاالت
 الخبخات السكتدبة دورًا ميسًا وىحا ما يدسى بالحكاء الدائل". 

 (202، 2001)تؾق، واخخان : 
وىثثحا يعشثثي بثثأن الظيثثار الذثثخاعي ال بثثج مثثؽ ان يكثثؾن لجيثثو شثثيء مثثؽ القثثجرة عمثثى االسثثتجالل 

ث فاالسثثتجالل السشظقثي ىثؾ ميثثارة ىثحا مثا افخزتثثو نتثائج البحثلكثي يكثؾن قثثادرًا عمثى تحقيثق االنجثثاز, و 
"والثثحكاء الدثثائل ىثثؾ القثثجرة تكيفيثثة  تدثثسى فثثي العمثثؾم الشفدثثية فثثي بعثثض االحيثثان  بالثثحكاء الدثثائل 

االساسية عمى االستجالل وحل السذثكالت وىثؾ يشثتج االسثتقخاء واالسثتشباط واالسثتشتاج وفيثؼ العالقثات 
افيثثة والثثتعمؼ ويبثثجو عشثثج التفكيثثخ بذثثكل حجسثثي بثثيؽ افكثثار مختمفثثة وىثثؾ مدثثتقل ندثثبيا عثثؽ الخبثثخة الثق

خثثالل السذثثكالت الظارئثثة باسثثتخاتيجيات لثثؼ يدثثبق تعمسيثثا. والحثثص )كاتثثل( ان الثثحكاء الدثثائل يشظثثؾي 
 (139، 1995عمى خرائص تؤدي الى إدراك العالقات السعقجة في البيئات الججيجة". )الديات: 

يختبط بالحالة البيؾلؾجية لمفخد ويتأثخ  ( بأن الحكاء الدائل 2012ويؤكج ذلػ )الذخفاوي, 
كثيخا بالعؾامل الؾراثية, وىؾ يقاس باالختبارات التي يفتخض انيا تكيذ القجرة البايؾلؾجية الكتداب 

 (88، 2012السعخفة لجى األفخاد مثل االختبارات التي تكيذ االستجالل االستقخائي. )شخفاوي: 
عشؾية بيؽ االستجالل السشظقي واالنجاز وان االستجالل كسا اعيخت الشتائج وجؾد عالقة ارتباط م

السشظقي يؤثخ بذكل كبيخ عمى االنجاز, ويعدى ذلػ إلى أن تحقيق االنجاز في الظيخان الذخاعي يتظمب 
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قجرات عقمية متسيدة, ألن األخظاء فييا قج تؤدي الى اصابات كبيخة, وفي احيان كثيخة الى فقجان الحياة, لحا 
حه الفعالية تتظمب الححر الكبيخ, وان الخظأ فييا جديؼ ججا ولمتغمب عمى ىحه السخاطخ, فان مسارسة ى

وتحقيق االنجاز تعظي دافع كبيخ لمظيار بأن يخزع الى التجريب والتعمؼ بذكل مكثف ألن األمؾر الفشية 
السحيط تدتمدم فيؼ العالقات بيؽ مفاصل ومخاحل الظيخان واتخاذ القخار الرائب, مؽ خالل ادراك 

والستغيخات, الظارئة واختيار اكثخ مؽ فخضية مؽ اجل الؾصؾل الى اليجف السشذؾد لمخياضي, فاستجراك 
السؾقف بكل متغيخاتو بحاجة الى اتخاذ الفكخة الرائبة وفي زمؽ محجد وال يسكؽ التؾصل الى اتخاذ القخار 

الحكاء يعتبخ قجرة عقمية تسكؽ الشاس مؽ ( "ان (Barbey ويحكخ ,الدميؼ اذا لؼ يكؽ ىشاك استجالل مشظقي
حل السذكالت الججيجة برؾرة مدتقمة عؽ السعخفة السكتدبة سابقا وىي ىادفة لمدمؾك التكيفي واتخاذ القخار 

  .السؾجو نحؾ اليجف"
(Barbey & Grafman: 2013, 3) 

( "ان القثثثجرة عمثثثى اسثثثتخجام االسثثثتجالل العقمثثثي فثثثي حثثثل Yeo 2000و (Seng ويؤكثثثج ذلثثثػ
 السذكالت الججيجة، والتي تكؾن فييا الخبخة الدابقة والسعخفة السكتدبة ذات فائجة قميمة". 

(Seng & Yeo :2000 ,13 ) 
وىثحا مثا تؤكثثجه نتثائج اختبثثارات العيشثة عمثثى الثخغؼ مثؽ السدثثتؾى العمسثي والخبثثخة التثي تستمكيثثا 

إال أن الشتثثائج اعيثثخت بثثأن العيشثثة ذات مدثثتؾى متؾسثثط مثثؽ االسثثتجالل السشظقثثي, وبسثثا يثثتالءم العيشثثة 
مع االنجاز, وتحقيق االنجاز وىؾ عامل مؤثخ بذكل اكبثخ مثؽ االسثتجالل السشظقثي كثؾن ىثحا العامثل 

ي ىثثؾ العامثثل الحاسثثؼ فثثي تحقثثق االنجثثاز, وىثثحا مثثا اثبتتثثو الشتثثائج, وان اغمثثب الظيثثاريؽ السذثثاركيؽ فثث
البظؾلثثة لثثثجييؼ خبثثثخة طيثثثخان ومدثثثتؾى تعميسثثثي متؾسثثثط, وبسثثثا يثثثؤىميؼ لتحقيثثثق االنجثثثاز ، كسثثثا جثثثاءت 

 ة ايجابية مع االنجاز.الشتائج مشدجسة مع السفاليؼ الشغخية, والتي تؤكج بان التحريل ذات عالق
ىثثحا يعشثثي بثثأن الظيثثار الذثثخاعي الثثحي ليدثثت لجيثثو ترثثؾر لألوضثثاع, وفيثثؼ و دراك لمستغيثثخات 

والثثتحكؼ مثؽ خالليثا بذثثكل ووضثع الظثائخة الذثثخاعية ورسثؼ الرثؾر التخيميثثة  بثو،سيكانيكيثة السحيظثة ال
في الفزاء والسخظط أو السدار الحي يختاره في عسمية اليبؾط, والؾصؾل الى مخكثد اليثجف بالتأكيثج 

 مثثثثؽ خثثثثالل لتحقيثثثثق االنجثثثثازيجثثثثاد الحمثثثثؾل السشاسثثثثبة الرثثثثحيحة واآلنيثثثثة سثثثثؾف يفقثثثثج القثثثثجرة عمثثثثى ا
 .االستجالل

 االستنتاجات والتهصيات والمقتخحات: -5
 االستنتاجات: 5-4
 اغمب الظياريؽ الذخاعيؽ يتستعؾن بسدتؾى استجالل مشظقي يقع ضسؽ )متؾسط(. 5-1-1
زيادة مدتؾى التكؾيشات العقمية واالستجالل بيا عادة ما يؤدي الى زيادة مدتؾى االنجاز لجى  5-1-2

 الظياريؽ الذخاعييؽ . 
مدتؾى االداء في تحقيق االنجاز يتظمب قجرة عقمية مجركة لمبيئة السحيظة بالظياريؽ  5-1-3

 الذخاعييؽ.
 ان تحقيق مدتؾى اداء جيج يتأثخ وبذكل كبيخ بسدتؾى استشتاجات االستجالل السشظقي. 5-1-4
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 التهصيات  5-0
 يؽ الذخاعييؽ.االىتسام بتظؾيخ االستجالل السشظقي كسيارة تكيفية لجى الظيار  5-2-1
 ضخورة التجريب الجاد مؽ خالل بخامج تجريبية عمسية لتظؾيخ مدتؾى االنجاز. 5-2-2
 اقامة دورات ارشادية تبيؽ اىسية االستجالل السشظقي وعالقتو في تظؾيخ االنجاز. 5-2-3
 .وسخعة اتخاذ القخارستجالل السشظقي اعظاء دروس خاصة لمظياريؽ الذخاعيؽ عمى اال 5-2-4
تزسيؽ االستجالل السشظقي كسيارة تكيفية ضسؽ تجريبات الجانب الشفدي الحىشي لمظياريؽ  5-2-5

 الذخاعييؽ.
شا كؾسائل تجريبية ياالعتساد عمى االختبارات الشفدية االلكتخونية والسحؾسبة في مشغؾمة في 5-2-6

 وتقؾيسية.
 اجخاء بحؾث ودراسات في االستجالل السشظقي عمى انؾاع اخخى مؽ الخياضات الجؾية. 5-2-7
 
 تأسيذ مختبخ نفدي معاصخ متكامل بأجيدة حجيثة في السؤسدات الخياضية . 5-2-8

 المرادر 
(: اسذ عمؼ الشفذ التخبؾي, 2001تؾق, محي الجيؽ، وقظامي, يؾسف، وعجس, عبج الخحسؽ ) -4

 لمظباعة والشذخ والتؾزيع, عسان، االردن.، دار الفكخ 3ط
(:الحكاء الدائل لجى          2019الجاسسي, صادق مظمب معجل، والذسخي, نبيل كاعؼ نييخ ) -0

( مخكد البحؾث الشفدية، 38طالب الجامعة, بحث مشذؾر. مجمة كمية التخبية لمعمؾم االندانية، العجد)
 . جامعة البرخة

، مخكثثد 1(: السثثجخل الثثى الكيثثاس فثثي التخبيثثة البجنيثثة والخياضثثة, ط2006رضثثؾان, ن نرثثخ الثثجيؽ ) -3
 الكتاب لمشذخ, القاىخة، مرخ.

، دار الؾفثثاء لمظباعثثثة 1(: االسثثذ السعخفيثثة لمتكثثؾيؽ العقمثثي وتجييثثد السعمؾمثثات, ط1995الديثثات ) -1
 والشذخ, السشرؾرة، مرخ.

(: عالقة البشية السعخفية االفتخاضية والسالحغة دراسة تحميمية فثي ضثؾء 2012, حاج عبؾد )شخفاوي  -5
 نغخية بياجيو، اطخوحة دكتؾراه, غيخ مشذؾرة, جامعة وىخان، .

         (. فاعمية تجريذ وحجة في العمؾم قائسة عمى التعديد  2009عبج الخحيؼ، السعتد باهلل )   -6
السعخفي في تشسية التفكيخ االستجاللي والسيل نحؾ العمؾم لجى تالميح السخحمة اإلعجادية. مجمة دراسات في 

 . 37-81(, 2السشاىج وطخق التجريذ)
(: االسثثتجالل السشظقثثي لثجى طمبثثة كميثثة 2010اسثساعيل، و أبثثؾ جحجثثؾح، يحيثى ن ) عبثج اليثثالؾل،    -7

، )سمدثثثمة العمثثثؾم االندثثثانية مجمثثثة جامعثثثة االزىثثثخ( جامعثثثة 2العثثثجد، 13التخبيثثثة جامعثثثة االقرثثثى. السجمثثثج 
 االقرى, غدة، فمدظيؽ.

, 1(: البحثث العمسثثي فثي مشياىجثثو فثي العمثثؾم االجتساعيثة والدثثمؾكية. ط2007كذثخود, عسثار الظيثثب ) -9
 دار السشاىج لمشذخ والتؾزيع, عسان.
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فقثثثا لشغخيثثثة بياجيثثثو وعالقتثثثو بحاصثثثل (: مدثثثتؾى الشسثثثؾ العقمثثثي والسعخفثثثي و 2007مؾسثثثى, احسثثثج )    -10
 الحكاء. رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة, كمية التخبية، جامعة دمذق.

11- Anastasi, A. (1988): Psychological testing (6 ed.). Macmillan Publishing Co, 
Inc. 
12- Barbey, A. K., Colom, R., & Grafman, J. (2013, November). Architecture of 
cognitive flexibility revealed by lesion mapping. Neuroimage, 15(82.. 
13-Bratfisch, O., Hagman, E., & Egle, J. (2014). Manual of Spatial Orientation. 
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 الدادة المتخررين والخبخاء )4) ممحق
 اللقب العلمي االختصاص االسم ت

 التدريبية  والشهادة
 مكان العمل

 جامعة الموصل استاذ لٌاس وتموٌم د. هاشم احمد سلٌمان 0
 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 جامعة الموصل استاذ لٌاس وتموٌم د. ولٌد خالد رجب 1
 وعلوم الرٌاضة كلٌة التربٌة البدنٌة

 جامعة الموصل استاذ لٌاس وتموٌم د. محمود شكر صالح 2
 علوم الرٌاضةو كلٌة التربٌة البدنٌة

علم التدرٌب  د. نبٌل دمحم عبد هللا 3
 الرٌاضً

 جامعة الموصل أستاذ مساعد
 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 الموصل جامعة أستاذ مساعد لٌاس وتموٌم د. عمر سمٌر ذنون 4
 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

السٌد حٌدر حمٌد  5
 ظاهر

نائب رئٌس االتحاد الجوي العرالً  مدرب طٌار مدنً مدرب طٌار
 المركزي

 مدرب مدربٌن طٌران شراعً السٌد دمحم ٌاسٌن فتحً 7
 طٌار شراعً

 مدرسة رٌاضة السماء

 العمهم الخياضية والخياضة الجهية الحين تمت مقايمتيم( الدادة المتخررهن والخبخاء في مجال 0 ) ممحق
اللقب العلمي  االختصاص االسم ت

 والشهادة التدريبية
 مكان العمل

 جامعة الموصل استاذ  لٌاس وتموٌم د. ثٌالم ٌونس عالوي 0
 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 عادل عبد الرحمند.  1
 صدٌك الصالحً

 مركز البحوث النفسٌة استاذ  علم النفس السرٌري
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً/ 

 رئٌس لسم الصحة النفسٌة

 علم النفس الرٌاضً د. عصام دمحم عبد الرضا 2
 

 جامعة الموصل استاذ 
 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 جامعة الموصل استاذ  لٌاس وتموٌم د. محمود شكر صالح 3
 البدنٌةكلٌة التربٌة 

 علوم الرٌاضة

د. هدى جمٌل عبد الغنً  4
 الدوري

 مركز البحوث النفسٌة والتربوٌة أستاذ مساعد علم النفس السرٌري
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً/مدٌرة 

 المختبر النفسً

 جامعة الموصل أستاذ مساعد علم النفس الرٌاضً عبد الغفور د. رافع ادرٌس 5
 البدنٌة وعلوم الرٌاضةكلٌة التربٌة 

مدرب مدربٌن طٌار  طٌران شراعً السٌد دمحم ٌاسٌن فتحً 7
 شراعً

 مدرسة رٌاضة السماء

 يهضح أسماء الدادة فخيق العمل المداعج (3الممحق ) 
 مكان العمل العنوان الوظيفي االسم  ت

 المركزيالجوي العرالً االتحاد   امٌن سر االتحاد المركزي احمد شاكر حمد 1

 مدرسة رٌاضة السماء نٌنوى مدربٌن الطٌران الشراعًمدرب  دمحم ٌاسٌن فتحً 2

 االتحاد الجوي العرالً المركزي للمظالتالعرالً مدرب المنتخب الوطنً  دمحم ذنون علً 3

للطٌران العرالً عضو المنتخب الوطنً  صفوان ٌاسٌن فتحً  5
 الشراعً المعلك

 المركزياالتحاد الجوي العرالً 

 نٌنوى عضو نادي الصمور طٌار شراعً  احمد ناٌف سالم 6

  


