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ممخص البحث

اساليب التنشئة االسرية وعالقتها بالذكاء السائل والمتبمور واداء مهارة استقبال

االرسال بالكرة الطائرة لممرحمة المتوسطة

تكمن مشكمة البحث بان ىناك تباين بين المتعممين في اداء ميارة استقبال

االرسال بالكرة الطائرة وقد يعود احد اسباب ذلك الى عوامل سابقة ساىمت في

احداث تغيرات عمى عقل وتفكير وذكاء وشخصية المتعمم وال سيما اساليب التنشئة
االسرية (معاممة الوالدين) تعد احد ىذه المتغيرات ،كما تكمن مشكمة البحث في

اختالف نوع الذكاء الذي يمتمكو المتعممون ،وان وجود ىذه االختالفات قد يكون ليا
دو ار في اداء ميارة استقبال االرسال لممتعممين .وييدف البحث الى معرفة اساليب

التنشئة والذكاء بنوعية السائل والمتبمور السائدة فضال عن معرفة عالقة اساليب
التنشئة االسرية بالذكاء السائل والمتبمور واداء ميارة استقبال االرسال لدى عينة

البحث .وقد استخدم الباحثون المنيج الوصفي باسموب العالقات االرتباطية عمى

طالبات الثاني متوسط في ثانوية حطين لمبنات والبالغ عددىن ( )64طالبة بعد

استبعاد ( )01طالبات الغراض التجربة االستطالعية .وبعد تقسيم العينة وفقا

الساليب التنشئة االسرية الى (الديمقراطي -التسمطي -الحازم -المتذبذب-
االىمال) اجرى الباحثون االختبارات التالية (استقبال االرسال -الذكاء السائل-

الذكاء المتبمور).
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وعمى ضوء النتائج تم التوصل الى عدد من االستنتاجات منيا ان اساليب التنشئة

االسرية تمعب دو ار ميما في الذكاء السائل والمتبمور واداء ميارة استقبال االرسال
 وان اغمب اساليب التنشئة االسرية كانت االسموب الديمقراطي يميو.بالكرة الطائرة

الحازم ثم المتذبذب فالتسمطي واقل اسموب يستعممو الوالدين في معاممة اوالدىم ىو
.اسموب االىمال

Methods of family upbringing and its relation to liquid intelligence and
crystallization and the performance of the skill of reception of the
volleyball of the middle stage Researchers

Abstract

Prof. Luma Samir Hamoodi
Prof. Nahida Abd Zaid
Prof.Firas Suhail Ibrahim

The problem of research is that there is a difference between
the learners in the performance of the skill of reception of
volleyball. One of the reasons may be due to previous factors
that contributed to changes in the mind, thinking, intelligence
and personality of the learner, especially the methods of family
upbringing. Research the difference in the type of intelligence
possessed by learners, and that the existence of these differences
may have a role in the performance of the skill of receiving the
transmitter for learners. The aim of the research is to know the
methods of formation and intelligence in the quality of the fluid
and crystallization prevailing as well as knowledge of the
relationship of methods of family upbringing liquid intelligence
and crystallization and performance of the skill of receiving the
transmitter in the sample research. The researchers used the
descriptive approach in the style of interrelational relations on
the second intermediate students in the Hittin girls' secondary
school (64) students after the exclusion of (01) students for the
purposes of the exploratory experiment. After the division of
the sample according to the methods of family upbringing to
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)(democratic - authoritarian - resolute - oscillating - negligence
the researchers carried out the following tests (receiving
reception - intelligence liquid - crystallized intelligence), and in
the light of the results were reached a number of conclusions
that the methods of family formation play a role No matter how
liquid and crystalline intelligence and the skill of reception of
volleyball. And most of the methods of family upbringing were
the democratic method followed by firm and then oscillating
Valtmsti and the least method used by parents in the treatment
of their children is the method of neglect.

 -0التعزيف بالبحث:
 -0-0مكدمة البحث واهميته :

تختمف الخصائص الشخصية بين الطمبة كما ويختمف سموكيم حيال ما

يتعرضون لو من مشاكل او مواقف او ضغوطات وغيرىا وىذا يعود لعدة متغيرات

ومن بينيا اساليب التنشئة االسريو التي تربى عمييا منذ صغره .اذ تختمف اساليب

التنشئة االسرية بين الطالب ،فقد يستعمل الوالدين مع اوالدىم اسموب (تسمطي)
والذي يمنع الفرد من ابداء رايو بحريو ،اذ يتحكم الوالدان بسموكو ويفرضون ارادتيم،
وقد يستعممون اسموب (االىمال) والذي يحتاج فيو الفرد الى االىتمام واالحساس بو،

اذ يتركونو بدون تشجيع لمسموك المرغوب والمحاسبة لمسموك غير المرغوب فيو ،اما
االسموب (الحازم) الذي يوجو فيو االباء سموك اوالدىم ويسمع وجية نظرىم ولكن القرار
يبقى بيد الوالدين ،في حين فان االسموب (المتذبذب) والذي يتراوح بين االىمال والتسمط،
وان االسموب (الديمقراطي) يستجيب فيو االباء لرغبات ابناءىم وال يقيدون حريتيم .لذا
نجد بان اختالف اساليب التنشئة االسرية (التسمطي -االىمال -الحازم -المتذبذب-
الديمقراطي) يوثر كثي ار عمى االوالد مع االستمرار ىذا التأثر لحد الكبر وىذا بدوره ينعكس
عمى شخصيتو وتفكيره واسموبو في التعامل وذكاءه واىتماماتو وغيرىا.
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ان الذكاء من المواضيع الميمة الرتباطيا بكافة ميادين الحياه المختمفة كما يعد

احد المتغيرات التي قد تتأثر باساليب التنشئة االسرية ،وبما ان الذكاء يمكن ان

يكون موروثا او مكتسبا ،لذا اطمق عمى الذكاء الموروث (بالذكاء السائل) والذي
يحصل عميو الفرد من خالل انتقال الصفات الوراثية بالجينات من االباء الى االبناء

لذا فيو غير مرتبط بالدراسة وانما يكون باالستدالل والتقدير والفيم ،اما الذكاء

المكتسب فيطمق عميو (بالذكاء المتبمور) والذي يكتسبو الفرد من خالل الحياه عن
طريق التعمم والخبرة .وان اختالف انواع الذكاء بين االفراد واختالف اساليب التنشئة

االسرية قد يكون سببا ايضا في اختالف ادائيم لبعض ميارات الكرة الطائرة وال
سيما ميارة استقبال االرسال التي تعد احد الميارات الدفاعية ،فمن المعروف بأن
ىناك تباين بين المتعممين في اداء ميارة استقبال االرسال عمى الرغم من تشابو

ظروف البيئة التعميمية في المدرسة.

تعد مرحمة المراىقة من المراحل الميمة والحرجة في بناء وتكامل الشخصية

والتي تحتاج الى عنايو واىتمام خاص نتيجة لمضغوط التي يواجييا الفرد ،ففي ىذه

المرحمة يبدأ الفرد بمحاولة الحصول عمى الحرية وعدم التقيد من الوالدين البراز

ذاتو .كما انيم يمثمون فئة ميمة كونيم جيل المستقبل والذي نبني امالنا نحو تقدم

الرياضة من خالليم.

ومن خالل ما تقدم نجد بان اىمية البحث تكمن بأىمية المرحمة العمرية فضال

عن اىمية المتغيرات المبحوثة لمعرفة دور اساليب التنشئة االسرية في الذكاء
السائل والمتبمور واداء ميارة استقبال االرسال وبالتالي قد نصل الى اسباب اخفاق

الرياضة في المدارس.
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0ـ .2مشكلة البحث :

تكمن مشكمة البحث بان ىناك تباين بين المتعممين في اداء ميارة استقبال

االرسال بالكرة الطائرة وقد يعود احد اسباب ذلك الى عوامل سابقة ساىمت في

احداث تغيرات عمى عقل وتفكير وذكاء وشخصية المتعمم وال سيما اساليب التنشئة
االسرية (معاممة الوالدين) تعد احد ىذه المتغيرات ،ويجد الباحثون باننا دائما نبحث
عن العوامل االنية التي تسبب في اخفاق التعمم دون البحث عن االسباب السابقة

والقديمة والتي يمكن ان تكون سبب ذلك االخفاق ،كما تكمن مشكمة البحث في

اختالف نوع الذكاء الذي يمتمكو المتعممون ،اذ ىناك متعممون يمتمكون ذكاءا موروثا
(الذكاء السائل) والذي يساعدىم عمى مواجية متطمبات الحياه في حين ان ىناك

متعممين يمتمكون نوعا اخر من الذكاء وىو الذكاء المكتسب (الذكاء المتبمور) والذي

يتطمب توفر الممارسة والخبرة ،وان وجود ىذه االختالفات قد يكون ليا دو ار في اداء

ميارة استقبال االرسال لممتعممين.

وعميو ارتأى الباحثون اجراء دراسة محاولتا منا في معرفة اساليب التنشئة

االسرية ونوع الذكاء السائد لدى المتعممين فضال عن معرفة دور اساليب التنشئة

االسرية في الذكاء بنوعيو وبالتالي معرفة دورىما في اداء ميارة استقبال االرسال

بالكرة الطائرة في المرحمة المتوسطة.
0ـ .3اهداف البحث :

 .1التعرف عمى اساليب التنشئة االسرية ونوع الذكاء (السائل -المتبمور) السائد

لدى عينة البحث.

 .2التعرف عمى عالقة اساليب التنشئة االسرية بالذكاء (السائل -المتبمور) لدى

عينة البحث.
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 .3التعرف عمى عالقة اساليب التنشئة االسرية باداء ميارة استقبال االرسال بالكرة

الطائرة لدى عينة البحث.
0ـ .4فرضا البحث :

 .1ىناك عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين اساليب التنشئة االسرية والذكاء
بنوعيو السائل والمتبمور لدى عينة البحث.

 .2ىناك عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين اساليب التنشئة االسرية واداء ميارة
استقبال االرسال لدى عينة البحث.
0ـ .5جماالت البحث :

-0-5-0المجال البشري :طالبات الصف الثاني متوسط في ثانوية حطين لمبنات

لمعام الدراسي ()2108-2107

-2-5-0المجال الزماني :لممدة من  2108 /2 /20لغاية 2108 /4 /21

-3-5-0المجال المكاني :القاعات الدراسية والساحة الخارجية في ثانوية حطين
لمبنات.
 -6-0حتديد املصطلحات:

 اساليب التنشئة االسرية :ىي " تمك الطرائق التي تتبعيا األسرة في معاممة أبنائيا
في إثناء عممية التنشئة األسرية التي تحدث التأثير اإليجابي أو السمبي في سموك

الفرد عن طريق استجابة األسرة لسموكو" (محمود قزيط)2117 :

 الذكاء السائل :ىو " ذكاء مجرد متصل بعمميات التفكير االساسية  ،بصرف النظر

عن المعمومات المكتسبة من خالل الثقافة" (عباس حنون مينا االسدي،2103 :

)238

 الذكاء المتبمور :ىو "نوع من الذكاء يتضمن الميارات والقدرات والفيم المكتسب من
خالل المالحظة والمعمومات المكتسبة من التعمم ويشير الى القدرة الى استعمال
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الميارات المعرفية والميارات المفظية والكمية الالزمة والمكتسبة من المدرسة

والخبرات العامة في حل المشكالت" ()cattell: 1936,22
2ـ منهجية البحث وإجزاءاته امليدانية:
2ـ .0مههج البحث :

اعتمد الباحثون المنيج الوصفي باسموب العالقات االرتباطية لمالئمتيا لحل

مشكمة البحث.
2ـ .2جمتمع البحث وعيهته:

تم تحديد مجتمع البحث بالطريقة العمدية والمتمثل بالطالبات الصف الثاني

متوسط في ثانوية حطين لمبنات لمعام الدراسي ( )2108-2107والبالغ عددىن

( )74طالبة ،وقد تم استبعاد ( )01طالبات الغراض التجربة االستطالعية وبذلك
اصبح عدد طالبات عينة التجربة الرئيسة ( )64طالبة وبنسبة مئوية بمغت

( )%86.48من مجموع مجتمع البحث ،والجدول ( )0يبين ذلك.
الجدول ( )0يبين عينة البحث

الشعب

العدد الكمي

أ

25

ب

24

ج

25

المجموع

74

عدد

الطالبات العدد

التجربة االستطالعية النيائي
25
04
01
01

25
64

 -3-2الوشائل واألدوات واالجهسة املصتعملة يف البحث:
 المصادر العربية واالجنبية.

 استمارات لتسجيل وتفريغ البيانات.
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 الشبكة المعموماتية الدولية.
 االختبارات والقياس.
 ممعب الكرة الطائرة.

 كرات طائرة عدد (.)5

 شريط الصق ممون عرض ( )5سم.
 شريط قياس معدني بطول ( )05م.

 ساعة توقيت نوع(  ) casioيابانية الصنع العدد (.)0
 -4-2االختبارات واملكاييض املصتخدمة:

 -0-4-2اختبار استقبال االرسال( :محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم:
)240 ،0997

 مواصفات األداء :يقف المختبر داخل الدائرة (أ) وىو مواجو لمشبكة ،وعمى المدرب

إرسال خمس كرات ليقوم باستقباليا عمى أن يوجييا إلى داخل المنطقة ( ،)0وىكذا

األمر في توجيو الكرات الخمسة التالية إلى المنطقة ( )2ثم ( ،)3يكرر نفس العمل

بنفس عدد المحاوالت من الدائرة (ب).

 التسجيل :يسجل لممختبر مجموع النقاط التي يحصل عمييا من المحاوالت الثالثين
الممنوحة لو ( 05محاولة من كل دائرة) وذلك وفقا" لألسموب التالي:

 -سقوط الكرة داخل المنطقة المحددة يمنح المختبر( )3درجات .

 سقوط الكرة خارج المنطقة المحددة وداخل المنطقة المجاورة يمنح المختبردرجتان.

 سقوط الكرة خارج المنطقة المحددة وداخل الممعب يحصل المختبر عمى درجةواحدة .

 فيما عدا ما سبق يحصل المختبر عمى صفر .جملة كلية الرتبية االساسية
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وقائع املؤمتز العلني االول
لنقابة االكادميني العزاقيني

اساليب التنشئة االسزية وعالقتها بالذكاء السائل واملتبلور واداء مهارة استقبال
االرسال بالكزة الطائزة للنزحلة املتوسطة
أ.د .ملى مسري محودي

أ.د .ناهدة عبد زيد

أ.د .فراط شهيل ابراهيم

وبيذا تكون الدرجة النيائية لالختبار ىي ( )91درجة
()0

أ
أ

×
()2
()3

ب

الشكل) ()0
(3

اختبار استقبال اإلرسال

بب
اساليب التنشئة االسرية:
 -2-4-2مقياس

()3

بعد اطالع الباحثون عمى الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث تم

التوصل الى مقياس التنشئة األسرية حيث استند الباحثون الى المقياس المعد من

قبل (زكريا عبد احمد  ،)2115:وىو مقياس عام لطمبة المرحمة الثانوية ويتكون

المقياس من ( )25فقرة وكل فقره تتكون من ( )5أساليب لمتنشئة األسرية وىي
(الديمقراطي ،التسمطي ،الحازم ،األىمال ،المتذبذب) ،لذا فان لكل فقرة خمس بدائل
وكل بديل يمثل احد اساليب التنشئة الخمس ،وعميو تم تحديد االسموب السائد وفقا

الجابات الطالبات من خالل اختيارىم الحد البدائل .كما موضح في الممحق (.)0

 -3-4-2اختبار الذكاء السائل:

بعد اطالع الباحثون عمى العديد من المصادر تم التوصل الى اختبار الذكاء

السائل الذي اعده كاتل وزمالئو عام (( )0957سجى رياض جبار )2106 :والذي
جملة كلية الرتبية االساسية
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وقائع املؤمتز العلني االول
لنقابة االكادميني العزاقيني

اساليب التنشئة االسزية وعالقتها بالذكاء السائل واملتبلور واداء مهارة استقبال
االرسال بالكزة الطائزة للنزحلة املتوسطة
أ.د .ملى مسري محودي

أ.د .ناهدة عبد زيد

أ.د .فراط شهيل ابراهيم

يصمح تطبيقو عمى المرحمة الثانوية والراشدين العاديين ،يتكون االختبار من اربع

مجاالت وىي ( اختبار السالسل المتتابعة  ،اختبار التصنيفات ،اختبار
المصفوفات ،اختبار الوضعية) فضالعن وجود امثمة محمولة لكل اختبار قبل

االجابة عنو .ويطمب من المختبر اختيار رقم المربع المناسب من بين المربعات

الخمسة المرقمة من ( )5 -0لتمثل اجابتو عمى االختبار واالختبارات ىي:

 االختبار األول (اختبار السالسل المتتابعة) :يتكون من ( )02سؤال ومدة االجابة
( )4دقائق.

 االختبار الثاني (اختبار التصنيفات) (التمييز) :يتكون من ( )04سؤال وزمن
االختبار ( )3دقائق.

 االختبار الثالث (اختبار المصفوفة) :يتكون من ( )02فقرة ومدة االختبار ()4
دقائق.

 االختبار الرابع (اختبار الوضعية) :يتكون من ( )8فقرات ومدة اإلجابة ()3
دقائق.

وعميو يتكون اختبار الذكاء السائل من ( )46فقرة  ،وكل فقرة تحوي عمى ()5

بدائل واحدة منيا صحيحة ،لذا يتم اعطاء درجة واحدة اذا كانت االجابة صحيحة

واعطاء (صفر) اذا كانت االجابة خاطئة ،وان اعمى درجة لالختبار ىي ( )46واقل

درجة ىي (صفر) وان الوسط الفرضي لالختبار بمغ ( )23وكمما ارتفعت درجة
االختبار دل ذلك عمى امتالك الفرد ذكاء سائل والعكس صحيح .والممحق ( )2يبين

ذلك.

 -4-4-2اختبار الذكاء المتبمور:

بعد اطالع الباحثة عمى العديد من المصادر تم التوصل الى اختبار الذكاء

المتبمور الذي قام باعداده (كمال ابراىيم مرسي . )2110 :والمعد لالعمارمن (-02
جملة كلية الرتبية االساسية
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وقائع املؤمتز العلني االول
لنقابة االكادميني العزاقيني

اساليب التنشئة االسزية وعالقتها بالذكاء السائل واملتبلور واداء مهارة استقبال
االرسال بالكزة الطائزة للنزحلة املتوسطة
أ.د .ملى مسري محودي

أ.د .ناهدة عبد زيد

أ.د .فراط شهيل ابراهيم

 )22سنة ويتكون من ( )51فقرة واالجابة عنيا خالل ( )31دقيقة ،وىذه الفقرات

مقسمة الى ( )9اقسام ،وكل قسم يحتوي عمى تعميمات ،وىذه االقسام ىي:

القسم االول /وتشمل الفقرات من ( ) 5 -0والمطموب اختيار االجابة المناسبة
ليكون ترتيب االعداد بنظام معين.

القسم الثاني /وتشمل الفقرات من ( )00 -6وتتمثل في اخيار المعنى المناسب

لمكممة (الكممة وشبييتيا في المعنى).

القسم الثالث /وتشمل الفقرات من ( )05 -02وتتمثل في الكممة وضدىا.

القسم الرابع /وتشمل الفقرات من ( )08 -06وتتمثل بتبديل الرقم الخطأ برقم صحيح
يناسب نظام التسمسل.

القسم الخامس /وتشمل الفقرات من ( )23 -09وتتمثل في اختيار الكممة التي
التنتمي لمكممات االخرى.

القسم السادس /وتشمل الفقرات من ( )28 -24والذي يتمثل بتحديد الشئ الذي لو
عالقة بشئ اخر.

القسم السابع /وتشمل الفقرات من ( )33 -29والذي يتمثل بالقيام بعمميات حسابية

بسرعة ودقة لحل مسألة رياضية.

القسم الثامن /وتشمل الفقرات من ( )38 -34والذي يتمثل بمعمومات عامة وخبرات

مكتسبة من الحياة.

القسم التاسع /وتشمل الفقرات من (  )51 -39والذي يتمثل باسئمة عامة والتي
تعتمد عمى خبرة الفرد.

يتكون االختبار من ( )51فقرة ولكل فقرة اربعة بدائل احدىما صحيح والباقي

خطأ ويتم اختيار البديل الصحيح من بين البدائل االربعة ،وبذلك يتم اعطاء(درجة

واحدة) اذا كانت االجابة صحيحة واعطاء( صفر) اذا كانت االجابة خاطئة وفقا
جملة كلية الرتبية االساسية
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وقائع املؤمتز العلني االول
لنقابة االكادميني العزاقيني

اساليب التنشئة االسزية وعالقتها بالذكاء السائل واملتبلور واداء مهارة استقبال
االرسال بالكزة الطائزة للنزحلة املتوسطة
أ.د .ملى مسري محودي

أ.د .ناهدة عبد زيد

أ.د .فراط شهيل ابراهيم

لمفتاح التصحيح والموضح في الممحق ( )3وعميو فان اعمى درجة لالختبار ىي

( )51واقل درجة ىي (صفر) وان الوسط الفرضي لالختبار بمغ ( )25وكمما ارتفعت
درجة االختبار دل ذلك عمى امتالك الفرد ذكاء متبمور والعكس صحيح .
 -5-2التجربتني االشتطالعيتني:

تعد التجربة االستطالعية "تدريباً عممياً لمباحث لموقوف بنفسو عمى السمبيات

وااليجابيات التي تقابمو في اثناء اجراء االختبارات لتفادييا مستقبالً " (قاسم

المندالوي واخرون ،)017 ،0989:وعميو تم إجراء التجربة االستطالعية األولى
لمقياس اساليب التنشئة االسرية واختباري الذكاء السائل والمتبمور في احدى القاعات

الدراسية في ثانوية حطين عمى عينة التجربة االستطالعية والبالغ عددىن ()01
طالبات من ضمن مجتمع االصل ومن خارج عينة البحث الرئيسة وذلك بتاريخ 20

 ، 2108 /2 /كما تم اجراء التجربة االستطالعية الثانية الختبار استقبال االرسال

في ساحة المدرسة وعمى العينة ذاتيا وذلك بتاريخ  . 2108/2 /25وان الغرض

من تنفيذ التجربتين ىو:

 .1تييئة الممعب واألدوات واألجيزة الالزمة لالختبار والتأكد من سالمتيا.

 .2التعرف عمى مدى استجابة العينة لالختبار والمقاييس وطريقة تفاعميا معيا.
 .3التعرف عمى كفاءة فريق العمل المساعد وتدريبو عمى اجراء االختبارات.
 .4التعرف عمى مالئمة االختبارات والمقاييس لمستوى العينة.

 -6-2التجربة الرئيصة:

قام الباحثون باجراء االختبار القبمي لمقياس (اساليب التنشئة االسرية) عمى

عينة التجربة الرئيسة في القاعات الدراسية وذلك بتاريخ  2108/3/00وعمى ضوء
جملة كلية الرتبية االساسية
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وقائع املؤمتز العلني االول
لنقابة االكادميني العزاقيني

اساليب التنشئة االسزية وعالقتها بالذكاء السائل واملتبلور واداء مهارة استقبال
االرسال بالكزة الطائزة للنزحلة املتوسطة
أ.د .ملى مسري محودي

أ.د .ناهدة عبد زيد

أ.د .فراط شهيل ابراهيم

نتائج المقياس تم تحديد الطالبات وفقا الساليب التنشئة االسرية ،اذ تبين من خالل

نتائج المقياس بأن اغمب الوالدان يعاممون بناتين باالسموب الديمقراطي اذ بمغ

عددىن ( )27طالبة ،ومن ثم االسموب الحازم اذ بمغ عددىن ( )06طالبة يميو
االسموب المتذبذب وقد بمغ عددىن ( )00اما االسموب (التسمطي) فقد بمغ عددىن

( )6واقل اسموب ىو اسموب االىمال فقد بمغ عددىن ( )4طالبات ،والجدول ()2
يبين ذلك.

الجدول ( )2يبين تقسيم عينة البحث وفقا الساليب التنشئة االسرية
اساليب

االسرية

التنشئة عدد العينة

النسبة المئوية

الديمقراطي

27

% 42.08

التسمطي

6

% 9.37

الحازم

06

% 25

المتذبذب

00

% 07.08

االىمال

4

% 6.25

المجموع

64

% 011

وبعد تقسيم العينة وفقا الساليب التنشئة االسرية تم اجراء اختباري الذكاء

السائل والمتبمور عمى عينة التجربة الرئيسة في القاعات الدراسية وذلك بتاريخ

 2108/3/04كما قام الباحثون باجراء اختبار استقبال االرسال في ساحة المدرسة
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وقائع املؤمتز العلني االول
لنقابة االكادميني العزاقيني

اساليب التنشئة االسزية وعالقتها بالذكاء السائل واملتبلور واداء مهارة استقبال
االرسال بالكزة الطائزة للنزحلة املتوسطة
أ.د .ملى مسري محودي

أ.د .فراط شهيل ابراهيم

أ.د .ناهدة عبد زيد

وعمى ممعب الكرة الطائرة وذلك بتاريخ  2108/3/22وتم جمع بيانات االختبارات

في استمارات خاصة لمعالجتيا احصائيا".
 -7-2الوشائل اإلحصائية :
تم استخدام الوسائل االحصائية االتية:

الوسط الحسابي -االنحراف المعياري -معامل االرتباط البسيط بيرسون -النسبة

المئوية.
 -3عزض النتائج وحتليلها ومناقشتها:
 -0-3عرض الهتائج وحتليلها:

 -0-0-3عرض نتائج عالقة االرتباط بين اساليب التنشئة االسرية والذكاء
السائل وتحميمها:
المتغيرات

الجدول ( )3يبين نتائج اختبار الذكاء السائل
ن

الذكاء السائل 64

الوسط

س

ع

25.36

0.74

الفرضي
23

يتبين من خالل الجدول ( )3بأن قيمة الوسط الحسابي اعمى من قيمة الوسط

الفرضي وىذا يدل عمى امتالك افراد عينة البحث ذكاء سائل .ولمتعرف عمى حقيقة

العالقة بين اساليب التنشئة االسرية والذكاء السائل تم استخدام معامل االرتباط

البسيط (بيرسون) والجدول ( )4يبين ذلك.
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وقائع املؤمتز العلني االول
لنقابة االكادميني العزاقيني

اساليب التنشئة االسزية وعالقتها بالذكاء السائل واملتبلور واداء مهارة استقبال
االرسال بالكزة الطائزة للنزحلة املتوسطة
أ.د .ملى مسري محودي

أ.د .ناهدة عبد زيد

أ.د .فراط شهيل ابراهيم

الجدول ( )4يبين عالقة االرتباط بين اساليب التنشئة االسرية والذكاء السائل
المتغيرات

عدد العينة

الديمقراطي

27

قيمة

(ر) قيمة

(ر) مستوى

المحسوبة
1.63

الجدولية
1.36

الحازم

06

1.52

1.46

معنوي

المتذبذب

00

1.39

1.55

عشوائي

التسمطي

6

1.48

1.71

عشوائي

االىمال

4

1.55

1.80

عشوائي

المقياس

64

1.50

1.25

معنوي

الكمي

الداللة

معنوي

عند مستوى داللة ()1.15
من خالل الجدول ( )4نجد بان ىناك عالقة ارتباط معنوية بين الذكاء السائل

والمقياس الكمي الساليب التنشئة االسرية فضال عن وجود عالقة ارتباط معنوية بين

الذكاء السائل واسموبي (الديمقراطي -الحازم) ،اذ اظيرت النتائج بأن قيمة (ر)

المحسوبة اكبر من قيمة (ر) الجدولية ،كما اظيرت النتائج من خالل الجدول ذاتو

عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بين الذكاء السائل واالسموب (المتذبذب-

التسمطي -االىمال) الن قيمة (ر) المحسوبة اصغر من قيمة (ر) الجدولية.
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- 267 -

وقائع املؤمتز العلني االول
لنقابة االكادميني العزاقيني

اساليب التنشئة االسزية وعالقتها بالذكاء السائل واملتبلور واداء مهارة استقبال
االرسال بالكزة الطائزة للنزحلة املتوسطة
أ.د .ملى مسري محودي

أ.د .فراط شهيل ابراهيم

أ.د .ناهدة عبد زيد

 -2-0-3عرض نتائج عالقة االرتباط بين اساليب التنشئة االسرية والذكاء
المتبمور وتحميمها:

الجدول ( )5يبين نتائج االختبار الذكاء المتبمور
الوسط

المتغيرات

ن

س

ع

الذكاء

64

27.29

0.87

الفرضي
25

المتبمور
يتبين من خالل الجدول ( )5بأن قيمة الوسط الحسابي اعمى من قيمة الوسط

الفرضي وىذا يدل عمى امتالك افراد عينة البحث ذكاء متبمور .ولمتعرف عمى حقيقة
العالقة بين اساليب التنشئة االسرية والذكاء المتبمور تم استخدام معامل االرتباط

البسيط (بيرسون) والجدول ( )6يبين ذلك.

الجدول ( )6يبين عالقة االرتباط بين اساليب التنشئة االسرية والذكاء المتبمور
المتغيرات

عدد العينة

الديمقراطي

27

قيمة

(ر) قيمة

(ر)

مستوى الداللة

المحسوبة
1.78

الجدولية
1.36

الحازم

06

1.74

1.46

معنوي

المتذبذب

00

1.60

1.55

معنوي

التسمطي

6

1.68

1.71

عشوائي

االىمال

4

1.72

1.80

عشوائي

1.70

1.25

معنوي

المقياس الكمي 64

معنوي

عند مستوى داللة ()1.15
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وقائع املؤمتز العلني االول
لنقابة االكادميني العزاقيني

اساليب التنشئة االسزية وعالقتها بالذكاء السائل واملتبلور واداء مهارة استقبال
االرسال بالكزة الطائزة للنزحلة املتوسطة
أ.د .ملى مسري محودي

أ.د .ناهدة عبد زيد

أ.د .فراط شهيل ابراهيم

من خالل الجدول ( )6نجد بان ىناك عالقة ارتباط معنوية بين الذكاء المتبمور

والمقياس الكمي الساليب التنشئة االسرية فضال عن وجود عالقة ارتباط معنوية بين

الذكاء المتبمور واالسموب (الديمقراطي -الحازم -المتذبذب) ،اذ اظيرت النتائج بأن
قيمة (ر) المحسوبة اكبر من قيمة (ر) الجدولية ،كما اظيرت النتائج من خالل

الجدول ذاتو عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بين الذكاء المتبمور واالسموب

(التسمطي -االىمال) الن قيمة (ر) المحسوبة اصغر من قيمة (ر) الجدولية.

-3-0-3عرض نتائج عالقة االرتباط بين اساليب التنشئة االسرية واداء مهارة

استقبال االرسال وتحميمها:

الجدول ( )7يبين نتائج اختبار ميارة استقبال االرسال

المتغيرات
استقبال

ن
64

س
40.63

ع
2.80

االرسال
يتبين من خالل الجدول ( )7بأن قيمة الوسط الحسابي لميارة استقبال االرسال

قد بمغت ( )40.63وىذا يدل عمى ضعف الطالبات في ميارة استقبال االرسال،

ولمتعرف عمى حقيقة عالقة االرتباط بين اساليب التنشئة االسرية واداء ميارة

استقبال االرسال تم استخدام معامل االرتباط البسيط (بيرسون) والجدول ( )8يبين

ذلك.
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الجدول ( )8يبين عالقة االرتباط بين اساليب التنشئة االسرية وميارة استقبال
االرسال

المتغيرات

عدد العينة

الديمقراطي

27

قيمة

(ر) قيمة

(ر) مستوى

المحسوبة
1.78

الجدولية
1.36

الحازم

06

1.70

1.46

معنوي

المتذبذب

00

1.62

1.55

معنوي

التسمطي

6

1.65

1.71

عشوائي

االىمال

4

1.69

1.80

عشوائي

المقياس

64

1.69

1.25

معنوي

الكمي

الداللة

معنوي

عند مستوى داللة ()1.15
من خالل الجدول ( )8نجد بان ىناك عالقة ارتباط معنوية بين ميارة استقبال

االرسال والمقياس الكمي الساليب التنشئة االسرية فضال عن وجود عالقة ارتباط

معنوية بين ميارة استقبال االرسال واالسموب (الديمقراطي -الحازم -المتذبذب) ،اذ

اظيرت النتائج بأن قيمة (ر) المحسوبة اكبر من قيمة (ر) الجدولية ،كما اظيرت
النتائج من خالل الجدول ذاتو عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بين ميارة استقبال

االرسال واالسموب (التسمطي -االىمال) الن قيمة (ر) المحسوبة اصغر من قيمة

(ر) الجدولية.
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أ.د .فراط شهيل ابراهيم

3ـ 2مهاقشة الهتائج:

من خالل النتائج السابقة التي تم عرضيا تبين بأن عينة البحث تمتمك ذكاء

سائل ومتبمور فضال عن ان ىناك ضعف لدى افراد عينة البحث في اداء ميارة
استقبال االرسال ،كما اظيرت النتائج بأن ىناك عالقة ارتباط معنوية بين اساليب

التنشئة االسرية وكل من (الذكاء السائل -الذكاء المتبمور -اداء ميارة استقبال

االرسال) فضال عن وجود عالقة ارتباط معنوية بين (الذكاء المتبمور -اداء ميارة

استقبال االرسال) وكل من االسموب (الديمقراطي -الحازم -المتذبذب) وظيرت
عالقة ارتباط غير معنوية مع اسموبي (التسمطي -االىمال) ،في حين اظيرت

النتائج وجود عالقة ارتباط معنوية بين الذكاء السائل واسموبي (الديمقراطي -الحازم)
ووجود عالقة ارتباط غير معنوية مع االسموب (المتذبذب -التسمطي -االىمال)،
ويعزو الباحثون سبب ذلك الى ان اغمب المتعممات يمتمكون ذكاءا سائل ومن خالل

الدراسة والتعمم والخبرة ساىم ذلك في تحسين الذكاء المتبمور لدييم ،كما تعزو

الباحثة سبب العالقة بين اساليب التنشئة االسرية ومتغيرات البحث (الذكاء السائل-

الذكاء المتبمور -ميارة استقبال االرسال) الى ان معاممة الوالدين الوالدىم تمعب دور
ميم في شخصية االبناء والذي بدوره ينعكس عمى تصرفاتيم وعالقاتيم مع االخرين

وتفكيرىم وذكائيم وادائيم .وبما ان اغمب الوالدين تعامل اوالدىا باالسموب

الديمقراطي فيذا بدوره ساىم في احترام اراء اوالدىم والسماح ليم بطرح افكارىم

ومقترحاتيم وىذا بدوره لعب دو ار ميما في تحسين ذكاءىم سواء كان سائل ام متبمور

 .فاالسموب الديمقراطي يؤكد عمى "احترام األسرة آلراء أفرادىا وتقديرىا ،كما أنيا

تبتعد عن النظام الصارم أو كبح ارادة أفرادىا ،وىي تستخدم الحوار والمناقشة

واالقناع مع أفرادىا والتي تؤدي الى خمق جواً من الثقة واالطمئنان واالحساس
باالستقاللية ،كما إن األُسر الديمقراطية تشجع أفرادىا عمى التعبير عن أفكارىم
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أ.د .فراط شهيل ابراهيم

وآرائيم من دون خوف وبك ّل صدق في مختمف المواقف ،واالعتدال في عممية
اشباع الحاجات النفسية والجسمية واالجتماعية"(.نجاح محرز )36 ،2114:وياتي

أن "بعض األسر تيتم بحرية األفراد
بعدىا االسموب الحازم وتفسر ىذه النتيجة الى ّ
لكنيا التسمح بالتجاوز عمى حرية اآلخرين،وتيتم بمصمحة الجماعة وليس األفراد،

وتتبنى فكرة الثواب والعقاب من أجل توجيو وارشاد أفرادىا"( .خميل محمد بيومي:
ّ
)95 ،2116

كما تحتاج المتعممات الى الذكاء بنوعيو السائل والمتبمور لمواجية مواقف المعب

المتغيرة التي يواجيونيا اثناء تعمم ميارة استقبال االرسال ،وكما ىو معروف فان قوة
واتجاه ضربة االرسال تختمف حسب قدرة الالعب المرسل وعمى الالعب المستقبل
ان يتمتع بدرجة عاليو من الذكاء لكي تمكنو من توقع مكان سقوط الكرة وقوتيا

واستقبال جميع انواع االرساالت ومعرفة قدرة الالعب المرسل ،كما ان ميمة

الالعب المستقبل التقف عند ىذا الحد بل لديو ميمة اخرى وىي توصيل الكرة
بشكل صحيح الى الرافع لكي يتمكن من االعداد السميم وىذا كمو يتطمب ان يمتمك

ذكاءا .وبما انو توجد عالقة بين اساليب التنشئة االسرية والذكاء السائل والمتبمور

وبما ان الالعب المستقبل بحاجة الى ذكاء ايضا لذا فان ىناك عالقة بين اساليب

التنشئة االسرية واستقبال االرسال.

كما تعزو الباحثة سبب ضعف المتعممات في اداء ميارة استقبال االرسال الى

حاجتين الى ممارسة وتكرار اكثر ،وان ميارة استقبال االرسال تعد من "الميارات

الصعبة وذلك لسرعة الكرة وقوتيا سواء قادمة من االرسال او الضرب الساحق
والتي تتطمب رد فعل سريع ضد اليجمات لذلك تتطمب ميارة استقبال االرسال الى

التدريب بشكل مستمر لغرض الوصول الى اليدف المطموب" (اسعد عدنان وعمي

ميدي .)65 ،2102 :فضال عن ضرورة استعمال استراتيجات حديثة تواكب
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أ.د .ناهدة عبد زيد

أ.د .فراط شهيل ابراهيم

العصر ،اذ أن "وضع الطالب في مواقف او اجواء تعميمية لتوفير البيئة الفعالة
لتحقيق األداء األفضل وذلك يأتي من خالل مساعدتو في الحصول عمى المعمومات

والميارات والخبرات بشكل عممي مدروس ومخطط لو بصورة صحيحية" (محمد

حسن عمايرة )302 ،2112:فضال عن استعمال استراتيجيات تساىم في زيادة

التشويق ،اذ ان "التنويع والتجديد ىما االكثر مالئمة في ايجاد التشويق واالثارة
والمتعة ومن ثم اكتساب سريع لمحركات والفعاليات الرياضية" (رجاء حسن

اسماعيل. )013 ،2119 :

اما سبب عدم وجود عالقة بين متغيرات البحث (الذكاء السائل -الذكاء

المتبمور -استقبال االرسال) مع اسموبي (االىمال -التسمطي) كون ان ىذين
االسموبين يؤثران كثي ار عمى ذكاء الطفل وربما يسبب اضعافو بمرور السنين ،فكما
ىو معروف وخصوصا في ىذه المرحمة العمرية فان االبناء بحاجة الى تكوين
عالقة صداقة مع االباء فضال عن حاجتيم الى ابراز ذاتيم وحاجتيم الى االىتمام

كونيم يمرون بمرحمة مختمفة نوعا ما من حياتيم وان عدم وجود ذلك يسبب العناد
والعدوانية وايذاء الذات وبالتالي اليروب من الدراسة وىذا بدوره يساىم في اخفاق

ذكائيم كونو لم يوجو التوجيو الصحيح وبالتالي يساىم ذلك في ضعف اداء ميارة

استقبال االرسال .فاالسموب التسمطي يسمب من األفراد شخصياتيم وتحرميم من

ممارسة حقوقيم في تحديد ما يرغبون بو وما يميمون إليو وعممية إلغاء رغبات الفرد
تؤثر في شخصيتو ،مما يجعمو يشعر بالضعف وعدم الثقة حينما يكبر ،ويميل إلى

اإلىمال في عممو ،وال يجيد عممو أو ال يجيده إال في وجود السمطة أو رقيب نتيجة

لخوفو منيا(.اميرة عبد العزيز )5 ،0991:وكذلك الحال بالنسبة السموب االىمال
فان عدم االىتمام باالبناء وعدم مساعدتيم عمى تطوير طاقاتيم يسبب ضعفيا.
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أ.د .ناهدة عبد زيد

أ.د .فراط شهيل ابراهيم

 -4االستنتاجات والتوصيات:
 -0-4االشتهتاجات :

من خالل النتائج التي تم الحصول عمييا استنتج الباحثون مايأتي :

 .1تمتمك اغمب المتعممات ذكاءا بنوعيو السائل والمتبمور.

 .2ىناك ضعف في اداء ميارة استقبال االرسال لدى عينة البحث.
.3

تمعب اساليب التنشئة االسرية دو ار ميما في الذكاء السائل والمتبمور واداء

ميارة استقبال االرسال بالكرة الطائرة.

 .4ان اغمب معاممة لموالدين كانوا يستعممون االسموب الديمقراطي يميو الحازم ثم

المتذبذب فالتسمطي واقل اسموب يستعممو الوالدين في معاممة اوالدىم ىو اسموب

االىمال.

 .5ان اكثر اساليب التنشئة االسرية والتي تمعب دو ار ميما في بعض متغيرات

البحث (الذكاء المتبمور -ميارة استقبال االرسال) ىي االسموب (الديمقراطي-
الحازم -المتذبذب) واقل االساليب ىما االسموب (التسمطي -االىمال).

 .6ان اكثر االساليب التي تمعب دو ار ميما في الذكاء السائل ىما االسموب
(الديمقراطي -الحازم) واضعفيم دو ار ىم االسموب (المتذبذب -التسمطي -االىمال).
 -2-4التوصيات:
في ضوء االستنتاجات التي توصمنا الييا نوصي بما يمي :

.1

ضرورة االىتمام باساليب التنشئة االسرية التي يتبعيا االباء في التعامل مع

بناتين كونيا اثبتت دورىا في متغيرات البحث.

 .2ضرورة االىتمام ومعرفة نوع الذكاء السائد لدى المتعممات والعمل عمى تنميتو.

 .3ضرورة زيادة وعي االباء من خالل اجتماع ادارة المدرسة مع اولياء االمور
بالتعامل مع بناتين باالسموب الديمقراطي واالبتعاد عن االسموب التسمطي

واالىمال.
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.4

أ.د .ناهدة عبد زيد

أ.د .فراط شهيل ابراهيم

ضرورة االىتمام بتعمم ميارات الكرة الطائرة وال سيما ميارة استقبال االرسال

من خالل استعمال استراتيجيات حديثة وزيادة الممارسة والتكرار.

 .5ضرورة اجراء دراسات مماثمة لميارات اخرى في كرة الطائرة غير التي
استخدمت في الدراسة الحالية.

 .6ضرورة اجراء دراسات مماثمة عمى عينة من الذكور لغرض التوصل الى

الفروق بين الجنسين في النتائج.
املصادر :

 احمد عفت قرشم ومصطفى عبد السميع محمد  ،ميارات التدريس المعمي ذوي
االحتياجات الخاصة النظرية والتطبيق .ط ،0القاىرة ،مركز الكتاب لمنشر.2114 ،

 اسعد عدنان الصافي وعمي ميدي الجمالي .الكرة الطائرة (تاريخ-ميارات-

اختبارات-خطط-تدريب-قانون) .النجف ،مطبعة النجف االشرف.2102 ،

 اميرة عبد العزيز الديب :أساليب التنشئة الوالدية وعالقتيا بالتسمطية لدى األبناء
رسالة ماجستير ،كمية البنات اإلسالمية ،جامعة األزىر ،القاىره.0991 .

 بشير عبد الرحيم كموب .الوسائل التعميمية اعدادىا وطرق استخداميا  ،عمان:
دار حياء العموم.0985 ،

 خميل محمد بيومي:سيكولوجية العالقات األسرية ،دار قباء لمنشر و التوزيع،ط0
،القاىرة ،مصر.2116.

 رجاء حسن اسماعيل  ،تأثير التمرينات التوافقية واالدراكية في تطوير مستوى

االداء لبعض ميارات سالح الشيش  ،رسالة ماجستير ،كمية التربية الرياضية ،

جامعة بغداد .2119 ،

 زكريا عبد احمد ،كمية التربية  ،قسم العموم التربوية والنفسية ،جامعة تكريت ،
2115
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أ.د .فراط شهيل ابراهيم

 سجى رياض جبار ؛ الذكاء السائل والمتبمور وعالقتو بالسرعة االدراكية لدى

طمبة المرحمة االعدادية  :رسالة ماجستير  ،جامعة بغداد  /كمية ابن الرشد –

العموم االنسانية .2106 ،

 سيى حافظ ميدي .تأثير برنامج حركي مقترح باستخدام الوسائل التصويرية

واالشارة في تطوير بعض القابميات الحركية لمصم والبكم بعمر ( )8_6سنوات.

اطروحة دكتوراه ،كمية التربية لمبنات ،جامعة بغداد.2118 ،

 ضاري بطوطة ومجيد عبد النبي  ،رياضة وبرامج ذوي االحتياجات الخاصة
وتصنيفاتيا الطبية .بغداد ،ب.2119 ،

 ظافر ىاشم الكاظمي (واخرون) معرفة استخدامات الطمبة المدرسين (المطبقين)
لحاالت التغذية الراجعة بأعتماد نظام المالحظة ،مجمة التربية الرياضية .0998 ،

 عباس حنون مينا االسدي ؛ عمم النفس المعرفي  ،بغداد  ،مطبعة العدالة ،
.2103

 قاسم المندالوي (وآخرون)  ،االختبارات والقياس في التربية الرياضية .بغداد،
بيت الحكمة لمطباعة.0989 ،

 كمال ابراىيم مرسي  .اختبار الذكاء المفظي لمشباب  :الكويت  ،ادارة الخدمة
النفسية بو ازرة التربية .2110 ،

 محمد حسن عمايرة  ،أصول التربية التاريخية واالجتماعية والنفسية  ،ط :2عمان
 ،دار الميسره لمنشر والتوزيع .2112

 محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم .األسس العممية لمكرة الطائرة وطرق

القياس .ط .0القاىرة :مركز الكتاب لمنشر.0997،

 محمود قزيط :منتديات الصفاء لمدراسات والبحوث ،انترنيت(.)2117
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االرسال بالكزة الطائزة للنزحلة املتوسطة
أ.د .ملى مسري محودي

أ.د .ناهدة عبد زيد

أ.د .فراط شهيل ابراهيم

 مروان عبد المجيد ابراىيم .الموسوعة الرياضية لمتحدي االعاقة  .عمان ،مؤسسة
الوراق لمنشر والتوزيع.2112 ،

 نجاح محرز .اساليب المعاممة الوالدية وعالقتيا بتوافق الطفل االجتماعي في
رياض األطفال  ،جامعة دمشق ،كمية التربية( ،أطروحة دكتوراه) .2114

 وجيو محجوب .عمم الحركية ( التعمم الحركي)  :جامعة بغداد ،بيت الحكمة،
.0989

 يعرب خيون  .التعمم الحركي بين المبدأ والتطبيق  ،بغداد  :الكتب الصغيرة

لمطباعة .2112 ،

 يعرب خيون  .التعمم الحركي بين المبدأ والتطبيق  ،ط ، 2بغداد ،دار الكتب

والوثائق.2101 ،
 cattell- r.b. theoru of fluid and crustallized intelligenc:a
critical experiment.( Journal of educational psuchologu .1963
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املالحق

الممحق ()0

نموذج من فقرات مقياس اساليب التنشئة االسرية
يطب الوالدان من أبنائهم العودة إلى البيت في وقت مبكر مساءاً فإذا تأخرت عن العودة
فما موقف األب _األم ؟

أ -الوقوف بقمق أمام البيت ( حازم ) .
ب – ال أحاسب عمى ذلك ( إىمال ) .
ج -أناقش في الموضوع وتوضح لي نتائج التأخير ( ديمقراطي ).
د -اعنف بشدة ( تسمطي ).
ىـ  -تتناقض المعاممة معي ( تذبذب ) .
إذا لجأت إلى التهديد والصياح كوسيمة لمحصول عمى ما تريد فما موقف األب  -أالم ؟
أ – أعاقب بشدة ( تسمطي ).
ب – يناقش معي بطريقة التعبير األنسب لمحصول عمى الشيء ( ديمقراطي ).
ج -ال أجد إذناً صاغية لطمبي ( إىمال ).
د -تمبية رغبتي فو اًر ( حازم ) .

ىـ  -تتناقض المعاممة معي ( تذبذب ) .
إذا تخاصمت مع شخص شكاك إلى اهمك فما موقف األب – أالم ؟
أ-

عاقب بشدة ( تسمطي ) .

ب-

أناقش باألمر وتقدم لي النصيحة بعدم المجوء إلى الشجار حالً لممشكالت (

ديمقراطي ) .

ج -الوقوف إلى جانبي واالستفسار مني عما إذا الحق بي أذى ( حازم ) .
د -التخمي عني وترك حسم األمر بيني وبين الخصم ( إىمال ).
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االرسال بالكزة الطائزة للنزحلة املتوسطة
أ.د .ملى مسري محودي

أ.د .ناهدة عبد زيد

أ.د .فراط شهيل ابراهيم

ىـ  -تتناقض المعاممة معي ( تذبذب) .
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اساليب التنشئة االسزية وعالقتها بالذكاء السائل واملتبلور واداء مهارة استقبال
االرسال بالكزة الطائزة للنزحلة املتوسطة
أ.د .ملى مسري محودي

أ.د .ناهدة عبد زيد

أ.د .فراط شهيل ابراهيم

إذا تكررت إصابتك ببعض اإلمراض الخفيفة كالزكام أو التهابات الموزتين عدة مرات فماذا

يفعل األب – أالم ؟
أ-

إظيار القمق الزائد والعناية الزائدة ( حازم ).
ب-قمة االىتمام بي ( إىمال ).
ج -أشجع عمى ضرورة استشارة الطبيب ( ديمقراطي ).
د-يستخف بي واجبر عمى الذىاب إلى المدرسة (تسمطي ).
ىـ -تتناقض المعاممة معي ( تذبذب ).
إذا مرض احد أصدقائك المقربين ورغبت بزيارته في بيته الذي يبعد كثي ارً عن داركم فما

موقف األب –أالم ؟

أ -أشجع عمى ذلك بوصفو مبادرة توثق العالقة بين األصدقاء ( ديمقراطي ).
ب-امنع من ذلك ( تسمطي ).
ج ـ ال اسأل سواء اذىب أم لم اذىب (إىمال ).
د -محاولة احد الكبار مرافقتي خشية حصول مكروه لي ( حازم ).
ىـ -تناقض المعاممة معي ( تذبذب ).

الممحق ()2

نموذج من اختبار الذكاء السائل
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اساليب التنشئة االسزية وعالقتها بالذكاء السائل واملتبلور واداء مهارة استقبال
االرسال بالكزة الطائزة للنزحلة املتوسطة
أ.د .ملى مسري محودي

أ.د .ناهدة عبد زيد

أ.د .فراط شهيل ابراهيم

الممحق ( )3نموذج من اختبار الذكاء المتبمور

اوال:تعميمات االسئمة من :5-1

سالسل االعداد االتية مرتبة بنظام معين  ،اق أر كال منيا  ،واعرف نظام تسمسميا او

ترتيبيا ثم اختر من تحتيا االجابة المناسبة لتكميميا:

--13-10-7-4-1 -1
أ 19-16-
ب18-15-
ج16-18-
د19-15 -

---,9-7-8, 10-8-9 , 11-9-10 -2

أ12-10-11-
ب9-7-8-
ج7-6-8-
د8-6-7-

 -3صفر --,4-3,3-2,2-1,1-
أ3-4-
ب5-4-
ج5-3-
د6-4-
---40-80-160-320 -4
أ15-20-
ب20-30-
ج10-20-
د15-30-
---, 38-19,22-11,14-7,10-5 -5
أ70-35-

ب60-30-
ج74-37-
د78-39-
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