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 إقلیملالعبات كرة السلة في أندیة  األساسیةالمهارات العقلیة وعالقتها ببعض المهارات 
 كردستان

  عظیمة عباس علي.د.م.ا                                                             
  ملخص البحث    

ون  وب مرھ ل الجھ بتضافران تطور اي لعبة ریاضیة ووصولھا الى المستوى المطل ل ك ن اج ود م
  .القضاء على المشاكل والسلبیات التي تواجھ اللعبة ومن ثم رفع مستواھا

ف ان  ط وكی ق الخط تعلم وتطبی ة ال ي عملی وفي الوقت الحاضر بدا االھتمام بالقدرات العقلیة نظرا الھمیتھا ف
ن العقل یلعب دورا مھما في تطویر مستوى االداء المھاري لالعب كما انھا تعتبر العامل ال ر م حاسم في الكثی

  ٠حاالت اللعب اثناء المباریات 
لة       رة الس ات ك لذا فقد لجات الباحث الى دراسة المھارات العقلیة وعالقتھا بالمھارات االساسیة لالعب

وقد شملت الدراسة العبات كرة السلة في اقلیم كردستان واستخدمت الباحثة المنھج الوصفي وذلك من خالل 
ع  االستعانة بمقیاس المھارات العقلیة واالختبارات المھاریة لبعض المھارات االساسیة بكرة السلة لغرض جم

ل  ائیة مث ائل االحص ض الوس ا احصائیا باستخدام بع م معالجتھ البیانات والمعلومات الخاصة بالدراسة ومن ث
  .البسیط النسبة المئویة والوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وتحلیل التباین ومعامل االرتباط

ا       وقد استنتجت الباحث ان ھناك انخفاض في نسبة المھارات العقلیة لدى العبات العینة بشكل عام كم
انھ لم یكن اي فروق معنویة بین العبات العینة في جمیع المھارات العقلیة ،اما بالنسبة للمھارات االساسیة فقد 

ي حین ل ویب السلمي ف ارة التص ي مھ ة ف روق معنوی رت ف ة ظھ ارتي المناول ي مھ ة ف روق معنوی ر ف م تظھ
  الصدریة والطبطبة العالیة ،ولم تظھر عالقات ارتباط معنویة بین المھارات العقلیة والمھارات االساسیة

  :واوصت الباحثة ببعض التوصیات منھا    
السلة وكذلك ضرورة االعتماد على تدریب المھارات العقلیة كجزء اساسي من المنھج التدریبي لمدربي كرة -

یس  ات ل العمل على تطویر مھارات كرة وبالشكل الذي یضمن تحقیق مستویات متقدمة وان یتم اختیار الالعب
  .على اساس المستوى المھاري فحسب وانما اخذ المھارات العقلیة بالحسبان عند االختیار

Abstract  
The development of any sport and access to the required level needed to effort 
eradicate the problems racing the game to lift the level of.                                   
At present interest is the subject of mental capacity of their important in the 
learning process and the application of palms and the mind plays areole in the 
development of   
  Performance skills to the player.                                                                                 
Therefore the researcher used to study the skills of mental and relationship skills of 
 basketball players has included the study of women's basketball in province of       
         Kurdistan the researcher used the descriptive approach through the use of 
skills tests for skills in terms of mental and skill tests for some basketball skills for 
the purpose of gathering data and information for the study and then statistically 
treated using some statistical tools such as the mean ;standard deviation calculation 
;percentage and simple correlation coefficient the researcher concluded that there 
is a :                           
Decrease in the proportion of skilled players in the mentally sample in general as 
he had not cleared any more difference between the players in the skills mentally 
sample as for basic skills of basketball more all differences in peacefully more both 
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of skills in handling chest and highly dibble .there have been no moral linkages 
between basic skills and mentally skills.  
Researcher recommended:  
The need for skills training mentally and training programs for basketball coaches 
to progress the skills to en sure advanced level and choice a players based on the 
level of skills and mental in the selection.  

  :األولالباب 
  : التعریف بالبحث -١
  : المقدمة وأھمیة البحث ١-١

ضـاء كافة الجهود والقبتضافر المستوى المطلوب مرهون  إلىان تطور أي لعبة ریاضیة ووصولها            
زالةعلى كافة المشاكل التي تواجه اللعبة  ٕ   .كل السلبیات من أجل رفع مستواها وا

ــوق "  ـــة وتفـ ـــین مســـتوى القـــدرات العقلی ـــة ب ـــاط الوثیق ــنفس عالقـــة االرتب ــد أثبتـــت الدراســـات فـــي مجـــال علـــم الـ وقـ
  . )١(" الریاضي

فــي عملیــة الـــتعلم  ألهمیتهـــایهــتم بموضـــوع القــدرات العقلیــة  م التـــدریبوفــي الوقــت الحاضـــر بــدأ علــ
المهـاري ویـؤثر فـي الطاقـة البدنیـة  األداءوتطبیق الخطط وكیف أن العقل یلعـب دورا هامـا فـي تطـویر مسـتوى 

والنفسیة باعتبار أن لیاقة الجسم تعتبر جزءا هاما من الصحة العقلیـة ، وان التعـب الجسـمي قـد یـوهن العزیمـة 
النفسیة تؤثر بدورها في الطاقـة البدنیـة فالـذهن عنـدما یكـون  الطاقة" فان  أخرىلتحقیق المكسب ، ومن ناحیة 

علـم الـنفس الریاضـي لـه أهمیـة بالغـة فـي حاضـرنا " لهذا فـان ،)٢( "الجسم  أعضاءیقظا فان ذلك ینعكس على 
ومســتقبلنا الن علومــه وطرقــه تخصصــت وتفننــت فــي رفـــع قــدرة االنجــاز الریاضــي وتحســین الصــحة النفســـیة 

  .)٣(" لعقلیة وتطویر القدرات ا
لذا فان ان أهمیة البحث تكمـن فـي أنـه یسـاعدنا فـي التعـرف علـى مسـتوى المهـارات العقلیـة لالعبـات     

كــرة الســلة وذلــك الرتباطهــا الوثیــق بالقــدرة علــى التكیــف مــع مختلــف الحــاالت التــي تتطلبهــا المباریــات كمــا انــه 
ت ومـــدى العالقـــة بینهـــا وبـــین القـــدرات العقلیـــة لالعبـــا األساســـیةیســـاعدنا فـــي التعـــرف علـــى مســـتوى المهـــارات 

الذي یساعدنا في الوقوف على جانب مهـم مـن الجوانـب  األمر.نقاط الضعف وتطویر نقاط القوة  إزالةلغرض 
مســـتویات  إلــىفـــي الوصــول بالالعبـــات  ةالتدریبیــالنفســیة التــي تـــدعم جهــود المـــدربین والقــائمین علـــى العملیــة 

  .أعلى
  

                                     
  . ١٤٥ن ص ١٩٩٧، جامعة حلوان  المجلة العلمیة التربیة البدنیة والریاضیة: علي السعید ریحان وعمدي محمد الجوهري  )١(
 . ٣١٥، ص ١٩٩٧العربي ، دار الفكر  علم نفس الریاضة: كامل راتب  أسامة )٢(
 . ٩ص ١٩٨١للطباعة والنشر  بدار الكت، الموصل ، مدیریة  علم النفس الریاضي: كامل طه الویس  )٣(
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     :مشكلة البحث  ٢-١
الریاضــي تحقیــق  خاللــهالمســتوى العــالي الــذي یســتطیع مــن  إلــىلغــرض الوصــول  اإلعــدادان عملیــة          

عملیــة تتطلــب الكثیــر مــن البحــث فــي  أصــبحتاالنجــازات المرموقــة التــي تمكنــه مــن احــتالل المراكــز المتقدمــة 
  .  األداءمختلف الجوانب البدنیة والمهاریة والنفسیة المؤثرة على 

النفسیة التي تلعب دورا هاما في عملیة التعلم المهاري وتطبیـق خطـط اللعـب  األمورد القدرات العقلیة من وتع 
  .المباریات  أثناءتعتبر العامل الحاسم في الكثیر من حاالت اللعب  أنهاأثناء المباریات كما 

 ام بالمهـارات العقلیـة ومـاومن خـالل خبـرة الباحـث وعملهـا فـي مجـال كـرة السـلة فقـد الحظـت ان عملیـة االهتمـ
العقلــي والثقـــة بـــالنفس والتعامـــل مـــع القلـــق وغیرهـــا مـــن  واألعـــدادمثـــل القـــدرة علـــى التخیـــل  أبعـــادمـــن  تتضــمنه

ــم یـــتم  األساســـیةمهــارات عقلیــة وكـــذلك نــوع عالقتهـــا مــع المهــارات  االهتمــام الكـــافي مــن المـــدربین  إعطاءهــال
 إتقانهـافـي حـال  األمثل األداءعلى قدرة الالعب على  تأثیرهام من لین عن العملیة التدریبیة على الرغو والمسؤ 

الجـزء  إلىافتقار المناهج التدریبیة التي یضعها المدربون  إلى األحیانوالتدریب علیها،وهذا یعود في كثیر من 
قیــیم النفســي  لــذا فقــد ارتــأت الباحــث دراســة المهــارات العقلیــة لالعبــات كــرة الســلة لغــرض ت باإلعــدادالخــاص 

مســتواها لــدیهن وهــل ان المــدربین یهتمــون أو یعطــون هــذا الجانــب أهمیــة خاصــة ام ال ولمــا لهــا مــن عالقـــة 
  .  بعملیة اداء المهارات لالعبات كرة السلة 

  :أهداف البحث  ٣-١
  . التعرف على مستوى  المهارات العقلیة لالعبات كرة السلة  ١-٣- ١
  .لالعبات كرة السلة   ساسیةاألالتعرف على مستوى  المهارات  ٢-٣- ١
  .لالعبات كرة السلة  األساسیةالتعرف على عالقة االرتباط بین المهارات العقلیة والمهارات  ٣-٣- ١
         : فروض البحث  ٤-١

  باین في مستوى المهارات العقلیة لالعبات كرة السلةت .١
  .لدى العبات كرة السلة  األساسیةتباین في مستوى المهارات  .٢
  .   لدى العبات كرة السلة  األساسیةبین المهارات العقلیة والمهارات  إحصائیةارتباط ذات داللة عالقة  .٣

  :مجاالت البحث  ٥-١
  العبات كرة السلة في أندیة السلیمانیة وأكاد وأرارات وسنحاریب  :المجال البشري ١-٥-١
ـــایة   ٢٠٠٩/ ٢٢/٣من :المجال الزماني  ٢-٥-١   ١١/٨/٢٠٠٩لغـــ
  السلیمانیة وأكاد وارارات وسنحاریب ألندیةالقاعات الریاضیة   :المجال المكاني  ٣-٥-١
  :تحدید المصطلحات  ٦-١
بالـــذات والقـــدرة علـــى التركیـــز فـــي لحظـــات الشـــدة  واألیمـــانهـــي القـــوة العقلیـــة : " المهـــارات العقلیـــة ١-٦-١
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  .)١(" والحرج
  :الدراسات النظریة والمشابهة  -٢
  :یة الدراسات النظر  ١-٢
  :المهارات العقلیة  ١-١- ٢ 

مـــن بـــین أهـــم العوامـــل والمحـــددات فـــي عملیـــة تعلـــم  اإلنســـانتعـــد المهـــارات العقلیـــة التـــي یتمیـــز بهـــا           
وتدریب المهارات الحركیة والتي اهتم بها العاملون في المجال الریاضي لغرض دراسة ومعرفـة الفـروق الفردیـة 

  .بین األشخاص 
المهارات الریاضیة  أداءفي  أهمیةالمهارة العقلیة ذات "بأن ) القادر  ین باهي وسمیر عبدمصطفى حس(ویرى 

نشــاط  إلــى والمشــتتةحالــة عقلیــة تمنــع دخــول األفكــار الســلبیة  إلــى، فهــي التــي تمكــن الریاضــي مــن الوصــول 
  . الریاضي

یمتلك القدرة البدنیة لتحقیق ذلك كلمـا  استطاع الریاضي تنفیذ مهارة عقلیة تنفیذا ناجحا لمرة فهذا یعني انه فإذا
والتوافـــق الجســـمي    التـــآزریفضـــل ألن عقلـــه یتـــداخل علـــى نحـــو غیـــر ســـلیم ویفســـد هـــذا  حـــاول ، ولكنـــه قـــد ال

الناشــئین عملیــة تطــویر المهــارات  نالریاضــییوتماثــل عملیــة تطــویر المهــارة العقلیــة فــي .یعــززه  والعضــلي وال
كفــاءة فــي اداء مهــارة خاصــة مــع تقــدیم  األســالیب أكثــرنوضــح لكــل واحــد مــنهم التقنیــة ، ففــي التطــویر التقنــي 

الریاضـي یتكیـف هـذا األسـلوب الكالسـیكي بمـا یتناسـب مـع نمـط  أداءالنصح له بشأن اسـتخدامها ومـع تحسـن 
  .الجسم والقوة وطول األطراف والشخصیة بما یختص بریاضي معین  

  :القدرة على التخیل  ١-١-١-٢
حـین یسـتغلها بعـض الریاضـیین قدرة بشـریة قـد یختـار الـبعض منـا عـدم اسـتخدامها فـي  أالهو  ل ماالتخی     

تخیـل هـو الوسـیلة الوحیـدة فقبل اختراع اللغة كـان ال.  اإلمكانبقدرة  إمكانیاتهاونها بحیث یستفیدون من ویطور 
لتخیــل هــو حاســة مثــل الحــواس ا"ومــع زیــادة اســتخدام اللغــة تنــاقص اســتخدام البشــر لخاصــیة التخیــل . للتفكیــر
تــرى الكــرة أو  ال فأنــت، دالمــؤثر المعتــاكالســمع والرؤیــة والشــعور غیــر أنهــا حاســة تظهــر فــي غیــاب  األخــرى

 تمـارس كـل ذلـك داخـل ذهنـك ، وتلـك الممارسـات مـاتسـمع وقعهـا فـوق األرض أو تشـعر بلمسـها ، حیـث انـك 
فاألســتخدامات حــداث القادمــة أو اختــراع األ الســترجاعاهــي اال نتــاج للــذاكرة تــم ممارســتها داخلیــا عــن طریــق 

  )١( :األساسیة لمهارة التخیل هي 
 ."التخیل الحركي"رات حركیة معقدة مساعدة الریاضیین على اكتساب أو التدریب على مها -

  . التدریب على األستراتیجیات التي یتم اتباعها في مسابقة معینة  -
                                     

، الدار العالمیة للنشر والتوزیع  المدخل الى االتجاهات الحدیثة في علم النفس الریاضي: مصطفى حسین باهي وسمیر عبدالقادر جاد  )١(
 . ٥٩ص ٢٠٠٤
 . ٩٢، ص  المصدر السابق : ین باهي وسمیر عبدالقادر جاد مصطفى حس )١
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 .اكتساب بعض المهارات النفسیة  -

ویتم هذا عن طریق مساعدة الریاضیین على تنمیة الوعى لدیهم بأنفسهم وادراك مشاعرها الحقیقیة عند ,   
التدریب على الریاضات المختلفة ، وتنمیة القوة النفسیة وزیادة القدرة على التركیز ، وأیضا عن طریق 

  .لغو أهدافهم مساعدتهم على تنمیة الثقة بالنفس عندما یرى الریاضیون انفسهم وقد ب
  : األعداد العقلي ٢-١-١-٢
ان االعداد العقلي من اهم المواضع الذي له عالقة باألداء المهاري اذ ان اعـداد الالعـب الجیـد الي نشـاط    

ریاضي له متطلباته من حیث الكفاءة البدنیة والعقلیة والنفسیة والفسیولوجیة والتشریحیة وغیرهـا والتـي البـد مـن 
وجـه ، اذ تعـد عـامال حاسـما فـي  أكمـللالعب حتى یستطیع ان یقوم بالجهد المطلوب منها علـى توافرها لدى ا

  .مستوى في األداء المهاري  ألعلىوصوله 
العقلـي مـن أهـم عناصـر التـدریب ، لتحقیـق  اإلعـداد"بأن ) رعبد القادمصطفى حسین باهي وسمیر (ویرى    

سـاعات التـدریب الطویلـة الشـاقة دون ملـل أو ضـجر وان افضل اداء ریاضي حیث یتعلم الریاضي ان یتحمـل 
غیر متوقعـه ، او عوامـل غیـر قابلـة للـتحكم فیهـا ذات   إصابةیتعلم كیف یتعامل مع حاالت الحظ العاثر من 

أي ان هــذا االعــداد العقلــي یــتمكن مــن تجــاوز تلــك  )٢("تــأثیر علــى نشــاطه الریاضــي حســب برنامجــه التــدریبي 
كمـا یـتمكن . ، ومن ثم تحمل  الضغوط  التي ترتبـت  علـى زیـادة  حمـل التـدریب  المكثـف الهزائم  والنكسات 

من التعامل مع وسائل االعالم الحدیثة التي التكف عن التدخل في خصوصیات الریاضـي ومـا تسـبب لـه مـن 
  .ازعاج وتطفل ومضایقه الحقت ضررا بالغا بكثیر من الریاضیین 

ینبغــي ان یــدرك األبــاء المعلمــون الخاصــیة للنمــو وان القــدرة العقلیــة "بانــه یــرى ) معیــون ذنــون حنتــوش (وأمــا 
وسمات الشخصیة لدى األطفال تختلف عنها لدى الكبار ، وهم یلحقون بالطفل ضررا اذا مـا توقعـوا ان تكـون 

   .)١("مهاراتهم الحركیة او عملیاتهم العضلیة كمهارات الكبار وخصائصهم 
      :الثقة بالنفس  ٣-١-١-٢
ان الثقة بالنفس حالة شعوریة یمتلكها الالعب ترفعه نحو األداء الجید بقدرة وثبات عالیة بعیدا عن الخـوف    

ــي األداء  ــاعلــــى ) عــــالم العــــادل  أبــــومحمــــد (ویعرفهــــا .أو التــــردد فــ ــاهر فــــي تكــــوین  أساســــيعامــــل " أنهــ مظــ
  .)٢("الشخصیة

خــاطئ  االعتقــادد فــي تحقیــق المكسـب أو الفــوز وهـذا ویـرى كثیــر مـن الریاضــیین ان الثقــة بـالنفس هــي االعتقـا
الثقـة الزائـدة ، المفهـوم الصـحیح لهـا یعنـي توقـع الالعـب الواقـع  أوالثقـة  إلـى االفتقـادربما یـؤدي الـى مزیـد مـن 

األشــیاء الواقعیــة التــي یتوقــع  تعنــي مــاذا یأمــل أن یفعــل الریاضــي ولكــن مــا بتحقیــق النجــاح ، فالثقــة بــالنفس ال

                                     
  . ٥٩، ص  نفس المصدر : مصطفى حسین باهي وسمیر عبدالقادر جاد  )٢
  .١٣٧،ص  ١٩٨٧، الموصل  ، دار الفكر العربي  ،١،ط علم النفس الریاضي: معیون ذنون حنتوش   )١
  . ١٨،ص ١٩٧٨، الكویت ، مؤسسة الصباح ، ة الجامعیة والثانویةقیاس الثقة بالنفس عند طالبات المرحل: محمد ابوعالم العامل ٢ )٢
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قد یكون من المناسب ان نفرق بین العمل بثقة وتوقع النتائج ، فتوقع النتائج یعني الى أي مدى یتوقـع عملها و 
فـــي حــین ان الثقـــة بـــالنفس هــي شـــعور الالعـــب أن اداءه .الالعــب تحقیـــق المكســب أو الخســـارة فـــي المنافســة 

اســامة كامــل راتــب ( ویعــرف. عــن النتــائج حتــى ان كــان المنــافس متفوقــا علیــه  ســیكون جیــدا بصــرف النظــر
  .)٣("درجة تأكد او اعتقاد الالعب بقدراته على تحقیق النجاح "الثقة بالنفس بأنها )

  .)٤("ادر على القیام بعمل معین بنجاحشعور الالعب بأنه ق"فیعرفها بأنها ) ثامر محسن (وأما 
خططیـة بفاعلیـة كفاءتـه البدنیـة فالثقة بالنفس مفهوم نفسي یتطور عند الریاضي بفعـل معرفـة النـواحي الفنیـة وال

  .وخبرته وممارسة الریاضة بشكل مستمر 
  :التعامل مع القلق  ٤-١-١-٢

القلـق مـن الظـواهر النفسـیة التـي یجـب ان یركـز كـل مـدرب علـى معرفـة مـدى وجودهـا لـدى العبیـه ، ألنـه     
لـى نقـص الجـرأة واالقـدام والفشـل یؤدي دورفي التـأثیر علـى اداء الالعبـین اذ ان األنفعـاالت النفسـیة قـد تـؤدي ا

فــي اداء المهــارات الحركیــة والتــي تــؤدي بــالفرد الــى االخــتالل فــي توافقــه العضــلي العصــبي ممــا یــؤثر بدرجــة 
  .ملحوظة على مستوى ادائه المهاري 

انفعـال مركـب مـن التـوتر الـداخلي والشـعور بـالخوف وتوقـع الخطـر ")محمـد حسـن عـالوي(قلق كما یعرفـه وال  
  .)١("برة انفعالیة غیر سارة یدركها الفرد كشئ ینبعث من داخله وهو خ

عبارة عـن مشـاعر وأحاسـیس غریبـة ومؤلمـة تنـتج عـن سـوء تكیـف "ویعرفه بأنه ) مصطفى عبدالسالم (واما   
وعدم انسجام وتوافق وتطرأ هذه المشاعر علـى المـرء حینمـا الیسـتطیع التوفیـق بـین دوافعـه وحاجاتـه األساسـیة 

اذن فــالقلق هــو عبــارة عــن عملیــة اضــطراب تصــیب ، )٢("وبــین الواقــع الــذي یعیشــه مــن جهــة اخــرى  مــن جهــة
حدوث تغیرات فسـیولوجیة   ونفسـیة تـؤثر فـي سـلوك وقـدرة الفـرد علـى األداء أو القیـام بالعمـل  إلىالفرد مؤدیة 

بقولـه ان ) كامـل راتـب  سـامةأ( هیؤكد المطلوب بصورة غیر طبیعیة ویكون القلق اما مؤقتا أو مستمرا وهذا ما
ـــا" ــــعر بهـــ ـــي یشــ ــــق التـــ ــــة القلــ ــن درجــ ــر عــــ ــــ ـــي تعب ــــر وهـــ ــــت ألخــ ــن وقــ ـــر مــــ ــــه تتغیـــ ـــفة مؤقتــ ـــــق صـــ ــــــة القلـ                 حال

                                     
  . ٣٤٥، ص١٩٩٠، القاهرة ،دار الفكر العربي  ٢، ط علم النفس الریاضي: اسامة كامل راتب  )٣

  .١٩٩٠، بغداد ، دارالحكمة للطباعة والنشر ،  االعداد النفسي بكرة القدم: ثامر محسن  )٤
  .٣٧٩،ص  ١٩٩٨، القاهرة ، دار الكتاب للنشر ،  الریاضيمدخل في علم النفس : محمد حسن عالوي  )١
 . ١٥٠،ص١٩٨٥، الموصل  ، دار الفكر العربي  ،١،طعلم النفس الریاضي : مصطفى عبدالسالم   )٢
  . ٣٦٢، ص  المصدر السابق ) علم نفس الریاضة : ( اسامة كامل راتب  )٣
  . ١٩٣،ص  المصدر السابق: مصطفى حسین باهي عبدالقادر جاد  )٤
 . ١٣٩، ص  المصدر السابق : فى حسین باهي وسمیر عبدالقادر جاد مصط )٥
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لهـذه المواقـف  واالسـتجابةالمیـل الدراك مواقـف المنافسـة كمهـدد "قلق المنافسة هـي . )٣(" الفرد في وقت معین 
  . )٤(" بحالة القلق

  :القدرة على التركیز ٥-١-١-٢
بـه تـراكم الطاقـة العقلیـة وتوجیههـا المركـز صـوب فكـرة معینـه أو الـى  اصـطالح یشـار ان التركیز             

موضوع معین بحیث تنصب الطاقة العقلیة علیه أو تتجه صوبه ، وتلعب صفة التركیز دورا مهما في المجال 
السـتعدادات العقلیـة التـي تلعـب الریاضي اذ انهـا احـد العوامـل المهمـة فـي مسـتوى األداء المهـاري ، وتعـد مـن ا

دورا كبیرا في وصول الفرد الى اعلى مستوى ممكن  ، علما بان تطـور الحركـات المختلفـة مقتـرن بقابلیـة الفـرد 
  .على تركیز األنتباه 

حالـــة مـــن حـــاالت األســـتعداد الریاضـــي "التركیـــز بانهـــا ) مصـــطفى حســـین بـــاهي وســـمیر عبـــدالقادر(ویعـــرف  
ضــي قــادرا علــى طــرد كــل مــا یشــتت األنتبــاه وان یركــز علــى اساســیات األداء المطلوبــة فیجــب ان یكــون الریا.

وهذه هي اللحظات الحرجة في األداء التي یلزم عندها ان یكـون الریاضـي قـادرا علـى ان یركـز علـى . )٥(" منه
  .المفاتیح الضروریة للتنفیذ الناجح للمهاره

الـبعض اجـادة تامــة والـبعض األخـر یحتــاج الـى التـدریب علیهــا والتركیـز مهـارة مــن المهـارات التـي یجیــدها     
ویصنف التركیز الى تركیـز األنتبـاه الضـیق وتركیـز .  ولكن النجاح في هذ المجال الیتم االعلى اساس منظم 

األنتباه الواسع وتختلف درجة اهمیة هذین النوعین تبعـا لمتطلبـات األداء  الریاضـي ، وعلـى سـبیل المثـال فـان 
األنتباه ذات المجال الضیق یعني ان یكون الریاضي یقضا أو واعیا بشئ واحد أو منطقة صغیرة نسـبیا  تركیز

اما تركیـز األنتبـاه .ویتضح ذلك في ریاضات الرمایة ، او عند اداء الرمیة الحرة او التصویب في كرة السلة . 
  ذات المجال الواسع فانه یناسب اغلب 

مطلـوب ان یكـون الالعـب یقضـا وواعیـا بتحركـات المنافسـین وفـي نفـس الوقـت حیـث ال.األلعاب الجماعیة     
كـــذلك یجـــب ان یتمیـــز بمقـــدرة علـــى تحویـــل األنتبـــاه فـــي المجـــال الواســـع الـــى المجـــال "تابعــا لتحركـــات زمالئـــه 

األمـر الـذي یوضـح اهمیـة ان یـتعلم العبـو ریاضـات الفریـق .الضیق ثم العـودة مـرة اخـرى الـى المجـال الواسـع 
  .  )٥( "قدرة على التكیف وتغیر مجال تركیز انتباههمال
  :القدرة على األسترخاء  ٦-١-١-٢

ان تعلــم المهــارات المختلفــة یتعــزز عنــدما یكــون المــتعلم فــي حالــة اســترخاء كــان ، أو اذا هنـــاك              
   اذ یالخط ان"لریاضي ،تناول بین التعلم واألسترخاء ، وهذه حقیقة سواء بالتعلم األكادیمي أو بالتدریس ا

                                     
 
 

 . ٣٦٢، ص مصدرالسابقال:اسامة كامل راتب  )١
 . ٣٦، ص نفس المصدر: اسامة كامل راتب  )٢
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الكثیر من الریاضین یفشلون في تحقیق أفضـل مسـتویات ادائهـم بسـبب التـوتر العصـبي والقلـق الـذي یصـاحب 
األشــتراك فــي المنافســات الهامــة الــذي یــؤدي الــى تقلــص عضــالت الجســم كافــة بــدًال ان یحصــل الــتقلص فــي 

  . )٦( "العضالت المشتركة في اداء المهارات فقط 
احث بان األسترخاء یساعد في وصول الالعـب الـى غیـاب التـوتر واالسـتثارة وعنـدما یكـون الـتعلم فـي ویرى الب

حالة األسترخاء یسهل على ایصال الشرارات واألیعازات من خالل السیاالت الى األعصـاب الحركیـة وان هـذه 
  .العملیة تتبین بعد األستیقاظ واداء المهارة في التكرارات األولیة 

بـــان یســـتوجب أثنـــاء عملیـــة التعلـــیم ان یحتـــوي التـــدریب علـــى مهـــارات األســـترخاء "ة األســـترخاء یـــذكروان اهمیـــ
وبشكل منظم مثل اي مهارات األسترخاء فعلیه أن یبـدأ وحدتـه التدریبیـة بأوقـات اسـترخاء قصـیرة للـتخلص مـن 

مـن المهـارات العقلیـة ، ویحـدد بـان بان مهارة األسترخاء جزءا مهما "وأشار .   )٧( "األستثارة الزائدة في الدفاع 
قبل أداء اي تمرین للتصور الذهني یجب ان یكون الریاضي بحالـة اسـترخاء تـام ، لكـن لـیس بشـكل كلـي لكـي 

بان استخدام انواع   استرخاء یبنى على أساس التوتر الموجود في الجسـم " و قد اورد. )٨(" الیحسب بانه نائم 
ن عند استخدام اي نوع مـن األسـترخاء علـى المـدرب او المعلـم ان یكـون ملمـا من هذا یرى الباحث با.    )٩( "

  .  في ونوع األسترخاء الذي یستخدمه 
  :الدافعیة  ٧-١-١-٢

تتمیــز الدافعیــة المرتبطــة بالنشــاط الریاضــي بتعــددها لتعــدد المجــاالت المختلفــة ألنــواع األنشــطة الریاضــیة      
یقهـا عـن طریـق ممارسـة النشـاط الریاضـي سـواء بصـورة مباشـرة أو غیـر ونظـرا لتعـدد األهـداف التـي یمكـن تحق

  .مباشرة 
هو حالة من التوتر الـداخلي تحمـل علـى اثـارة السـلوك وتوجیهـه "الدافعیة بأنه )  محمد حسن عالوي (ویعرف 

.  )١("، كما ینظر الیه علـى انـه حالـة أو قـوى داخلیـة تسـهم فـي تحریـك السـلوك وتوجیهـه لتحقیـق هـدف معـین 
ویتم ذلك عن . وانها طاقة كامنه في الكائن الحي تعمل على استثارته لیسلك سلوكا معینا في العالم الخارجي 

طریــق اختبــار األســتجابة المفیــدة لــه وظیفیــا فــي عملیــة تكیفیــة مــع بیئتــه الخارجیــة ووضــع هــذه األســتجابة فــي 
                  عنه اشباع حاجة معینة اومكان األسبقیة على غیرها من األستجابات المحتملة مما ینتج 

  
                                     

3) Will ams,s.m,applied sport psychology personal growth to peak      performance 
,Mayfield publishing co , London , 1993 ,p65 . 

4) M artens ,r .coaches guide to sport psychology. Human kinetics publishers lnc, 
champing , 1987 p45. 

5) R oberts, g g , spink ,k.s pemberton,c.liearning experienees in sport phychology . human 
kineties publishers inc champaigna, it .1986. p91. 
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اتجـاه "یعرف الدافعیة في النشاط الریاضي ببسـاطة بأنـه ) اسامة كامل راتب (اما .الحصول على هدف معین 
الدافعیـة ) "معیـون ذنـون حنتـوش (فـي حـین یـرى . )٢("وشدة الجهد الذي یبذله الناشئ في التدریب أو المنافسة 

وهنـاك مـن یـرى بـأن . )٣("الحصول على الفـوز والصـحة البدنیـة النفسیة للریاضي هي فعل منظم ومستمر هو 
وهــذا التحدیــد یشــمل النشــاط الریاضــي . )٤("الــدافع یشــتمل علــى جمیــع العوامــل التــي تســبب فعالیــة أو ســلوكا "

  .كذلك
  :المهارات األساسیة لكرة السلة  ٢-١-٢

لمهـــارات األساســـیة اضـــافة الـــى القـــدرات ان التقـــدم الهائـــل الـــذي تشـــهده األلعـــاب الریاضـــیة بمســـتوى ا         
البدنیــة والحركیــة والنفســیة والتربویــة التــي یســتند الیهــا انجــاز تلــك المهــارات وبالتــالي تحقیــق االنجــاز األحســن 

فلكــل " یعتمـد علــى نــوع الفعالیــة الریاضــیة ومتطلباتهــا الخاصــة اتــي تفــرض نفســها علــى الالعــب داخــل الملعــب
دیــة مبادئهــا األساســـیة التــي یــتمكن مـــن خاللهــا الالعــب ان یـــؤدي واجباتــه الفنیـــة لعبــة وفعالیــة جماعیـــة أو فر 

وكـرة السـلة واحـدة مـن  ،)٥(" لتلك المهارات عالیا حصل على انجاز أفضل أداءهوالخططیة وكلما كان مستوى 
ة األولـى علـى وان نجاح اي فریـق فیهـا یتوقـف بالدرجـ".مهاراتها األساسیة  بكثرةاأللعاب الجماعیة التي تتمیز 

 ألنــهحیــث تطـورت تطــورا ملحوظـا فـي الفتــرة األخیـرة .  )٦(" للعبـة  األساسـیةلتلـك المهــارات  أفــراده إجـادةمـدى 
كانت هناك ضـرورات لـذلك التطـور الملحـوظ فظهـرت مهـارات جدیـدة ومركبـة وأصـبح لكـل موقـف فـي المبـاراة 

  ... مهارة معینة نظرا لتعدد أنواع اللعب وقوته النجازأهمیة 
لــذلك فــان أهمیــة تــدریب هــذه المهــارات بشــكل مــتقن ومــدروس مــن أجــل النهــوض بــاألداء المثــالي المــتقن لتلــك 

 األداءالمهارات  یخدم التطور الحاصـل باللعبـة ویسـاعد علـى المسـتویات التـي مـن شـانها المسـتوى الرفیـع مـن 
  )١٠( .قیق الفوز المثالي الذي یتمیز بالدقة في وجمالیة ورشاقة الحركة ومن ثم  تح

  
  
  
  

                                     
 . ١٣٩، ص ١٩٩٧، القاهرة دار الفكر العربي ،  االعداد النفسي لتدریب الناشئین: اسامة كامل راتب  )٢

 . ٢١، ص مصدرالسابقال: معیون ذنون حنتوش  )٣
 . ٥١، ص المصدر السابق: كامل طه الویس  )٤

،  ١٩٨٩عة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل ، ، مطب أسس ومبادئ كرة السلة: فائز بشیر حمودان واخرون  )٥
 .١٠٧ص

 .٥،ص ١٩٨٧، بغداد ، مطبعة التعلیم العالي ،  ، المهارات الفنیة بكرة السلة: رعد جابر ، كمال عارف ظاهر  )٦

 
 .٤٥ص .المصدر السابقرعد جابر وكمال عارف ظاهر ، )١
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  الدراسات المشابهة  ٢-٢
   )١١. (  ٢٠٠٧دراسة یاسین عمر محمد    ١-٢-٢

تــأثیر التـــدریب الـــذهني وفـــق نمــط األیقـــاع الصـــباحي والمســـائي المتفــق وغیـــر المتفـــق فـــي بعـــض              
  .سنة  ١٦-١٥القدرات العقلیة والمهارات األساسیة بكرة السلة للناشئین بأعمار 

  :بحث أهداف ال
اعـداد مــنهج التــدریب الــذهني وتطبیقــه وفــق نمــط األیقـاع الحیــوي الیــومي الصــباحي والمســائي المتفــق وغیــر  -

  .سنة  ١٦-١٥المتفق مع األیقاع للناسئین بأعمار 
الكشــف عــن تــأثیر التــدریب الــذهني فــي فترتــي الصــباحیة والمســائیة المتفــق وغیــر المتفــق مــع نمــط األیقــاع  - 

  .في القدرات العقلیة والمهارات األساسیة بكرة السلة الحیوي الیومي 
مقارنــة التــدریب الــذهني بــین فترتــي الصــباحیة والمســائیة المتفــق وغیــر المتفــق لــنمط األیقــاع الحیــوي الیــومي  -

  . في متغیرات قید البحث 
ــرات البحوثــــ - ــة والمتغیــ ــث األربعـــة فــــي األختبــــارات البعدیـ ــن الفــــروق بـــین مجــــامیع البحــ ــة (ه الكشـــف عــ العقلیــ

  .تبعا ألختالف غط األیقاع الحیوي الیومي لهم ) والمهاریة 
 :عینة البحث 

سنة فـي أندیـة مركـز محافظـة السـلیمانیة حیـث تـم اختیـار العینـة ) ١٦-١٥(فرق الناشئین بأعمار             
) ٣٢(البـالغ عـددهم بالطریقة العشوائیة وبأسلوب القرعـة التـي كانـت مـن نصـیب نـادي السـلیمانیة وكمـال سـلیم 

  .العبًا 
  

  :األستنتاجات 
لـه تـأثیر ایجـابي فـي تطـور ) الصباحي والمسـائي(ان متهج التدریب الذهني المتفق مع نمط األیقاع الحیوي  -

  . جمیع القدرات العقلیة 
فـي  لـه تـأثیر ایجـابي) الصـباحي والمسـائي(ان منهج التدریب الذهني غیر المتفق مع نمط األیقاع الحیـوي  - 

  . تطور جمیع المهارات األساسیة 
ان للتــدریب المتفــق مــع األیقــاع الحیــوي المســائي فاعلیــة أكبــر مــن حیــث تطــور القــدرات العقلیــة قیاســًا مــع  - 

  -.التدریب غیر المتفق مع األیقاع الحیوي المسائي 

                                     
نمط االیقاع الصباحي والمسائي المتفق وغیر المتفق في بعض القدرات  تأثیر التدریب الذهني وفق: یاسین عمر محمد  )٢

، اطروحة دكتوراه ، كلیة التربیة الریاضیة  سنة) ١٦-١٥(العقلیة والمهارات االساسیة بكرة السلة للناشئین بأعمار 
  . ٢٠٠٧، جامعة كویة ، 
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ات األساسـیة قیاسـًا مـع ان للتدریب المتفق مع األیقاع الحیوي المسـائي فاعلیـة أكبـر مـن حیـث تطـور المهـار  -
    .التدریب غیر المتفق مع األیقاع الحیوي المسائي 

  :مناقشة الدراسة السابقة 
فــي تــأثیر التــدریب الــذهني علــى بعــض القــدرات العقلیــة ) یاســین عمــر(تتشــابه هــذه الدراســة مــع دراســة        

لیة والمهارات األساسیة بكرة السـلة فـي وكذلك المهارات األساسیة بكرة السلة حیث استخدم الباحث القدرات العق
  .دراستها 

  :وتختلف عن دراسة یاسین في ان 
  المنهج التجریبي)یاسین(بالنسبة للمنهج استخدمت الباحث المنهج الوصفي بینما استخدم-

  .الباحث استخدم مقیاس المهارات العقلیة للتعرف على مستواها لدى العینة -   
ة الدراســكردسـتان بینمــا اسـتخدمت  إقلــیمعلــى العبـات كــرة السـلة المتقــدمات فـي الباحـث اعتمـد فــي عینتهـا -  

  . السابقة الالعبین الناشئین بكرة السلة
جراءاته-٣  ٕ   :المیدانیة منهج البحث وا
  :منهج البحث  ١-٣

 إلــىحلهــا هــي التــي تحــدد المــنهج الــذي یــتم اختیــاره لغــرض التوصــل  إلــىان المشــكلة التــي یســعى الباحــث     
هـو التصـور الـدقیق عالقـات " ، لذا اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي والـذي یعـرف علـى انـه  المطلوبةلنتائج ا

والمیول والرغبات والتطـور بحیـث یعطـي البحـث صـورة واقـع الحیـاة ووضـع  واالتجاهاتالمتبادلة بین المجتمع 
  .العالقات االرتباطیة  وببأسلاذ تم استخدام هذا المنهج .  )١("مؤشرات وبناء تنبؤات مستقبلیة 

  :عینة البحث  ٢-٣
دراسـة حالـة جـزء معـین أو نسـبة معینـة مـن افـراد المجتمـع األصـلي ثــم "ان عملیـة اختیـار العینـة هـي ألجـل    

ــذا فقــد تكــون مجتمــع البحــث مــن العبــات اندیــة كــرة الســلة فــي اقلــیم .  )٢ ("تعمــیم النتــائج علــى المجتمــع كلــه ل
السـلیمانیة واكـاد (اندیـة بطریقـة عمدیـة هـي اندیـة ) ٤(اندیـة اختـارت منهـا الباحـث ) ٦(كردستان البالغ عددها 

الن العبات هذه األندیـة یتمیـزن بـانهن یمـثلن أفضـل . من مجتمع االصل %) ٦٦(بنسبة) وارارات وسنحاریب
تكــون  ابخصــائص تمثیلیــة للمجتمـع وتعطــي نتــائج اقـرب مــ"مسـتوى ریاضــي مــن بـین األندیــة األخــرى ویتمیـزن 

  . )١ (" النتائج التي یمكن أن یصل الیها الباحث بمسح المجتمع كله  إلى
  

                                     
  . ٢٦٣، ص ٢٠٠١للنشر والتوزیع ،  دار المناهج:، عمان  ١، ط اصول البحث العلمي ومناهجة: وجیه محجوب  )١(

  
،  ٢٠٠٠، القاهرة ، دارالفكر العربي ،  القیاس في التربیة وعلم النفس الریاضي: محمد حسن عالوي ومحمد نصرالدین رضوان )٢(

 .  ٢١٣ص

  ٢٥٤، ص ١٩٨٧، الكویت ، وكالة المطبوعات ،  ٤، ط أصول البحث العلمي ومناهجه: احمد بدر  )١
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  )١(جدول 

  یوضع الفرق وعدد الالعبات 

  :الوسائل واألجهزة واألدوات المستخدمة في البحث  ٣-٣
  :الوسائل  ١-٣-٣

حصول على الحقائق المتكاملة التي تعد ضروریة لغرض الحصول على حل للمشـكلة ، فقـد من أجل ال       
من المتعذر أن تكون هناك وسیلة واحدة جامعـة مانعـة یمكـن "لجأ الباحث الى األستعانة بوسائل عدیدة اذ انه 

  :ومن هذه الوسائل  )٢("بها دراسة سلوك 
  المصادر النفسیة والمهاریة  
 ارات النفسیة والمهاریة القیاسات واألختب .  

  :األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث  ٢-٣-٣
  ) (casioساعة توقیت الكترونیة لحساب زمن األختبارات والقیاسات المستخدمة في البحث نوع   -١
 )sharp(حاسبة الكترونیة نوع  -٢

  .طباشیر  -٣
  .اقالم -٤
  . molten)(كرات السلة  نوع  -٥
  . لة ملعب كرة الس -٦
  )كراسي(شواخص  -٧
  حائط املس- ٨
  
  
  
  
  

                                     
 . ٣٣٧، ص ١٩٩٥، الریاض ، مكتبة العبیكات ،  مدخل الى البحث في العلوم السلوكیةال: صالح بن حمد  )٢

 الفرق السلیمانیة أكاد ارارات سنحاریب 

 عدد الالعبات 9 7 8 7
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  :النفسیة والمهاریة  واالختباراتالقیاسات  ٤- ٣
  :مقیاس المهارات العقلیة  ١-٤-٣

. ان استبیان المهارات العقلیة یستخدم لتحدید نقاط القوة ونقاط الضعف العقلیة في الریاضي ولمتابعة تقدمه 
  .جامعة نورث ویلز  –بریطانیان في علم النفس الریاضي أساس هذا االستبیان النسخة التي صممها باحثان 

  )  .١الملحق: (ویقیس االستبیان سبعة مظاهر هامة للجانب العقلي في األداء الریاضي وهي
  ) ٤، ٣، ١،٢(   .    القدرة على التخیل وتشمل الفقرات  -١
  )٨، ٧، ٦،  ٥(   .             االعداد العقلي وتشمل الفقرات -٢
  ) ١٢، ١١،  ١٠، ٩(  قة بالنفس   وتشمل الفقرات                الث -٣
  )١٤،١٥،١٦، ١٣(    التعامل مع القلق  وتشمل الفقرات      -٤
  )٢٠، ١٩، ١٨، ١٧(  القدرة على التركیز  وتشمل الفقرات      -٥
  ) ٢٤،  ٢٣،  ٢٢، ٢١(  القدرة على األسترخاء  وتشمل الفقرات    -٦
  )٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥(لفقرات                                 الدافعیة وتشمل ا -٧

 ١٤حصـل شـخص علـى  اذا.یـة كمـا یلـي درجة ویـتم حسـاب الدرجـة المئو  ٢٤=د مجموع درجات كل بع      
    :درجة من المجموع الكلي للدرجات یتم حساب درجته على الشكل األتي 

                       ١٤   

ـــ             ــــ ــــ   ـ   %٥٨=  ١٠٠×   ٠ , ٥٨= ــ
                       ٢٤  

 :)١٢(االختبارات المهاریة  ٢-٤-٣

  .اختبار المناولة الصدریة  ١-٢-٤-٣
  .اختبار الطبطبة العالیة  ٢-٢-٤-٣
  . اختبار التصویب او التصویبة السلمیة ٣-٢-٤-٣

  :التطبیق النهائي للمقیاس واالختبارات المهاریة ٥-٣
ــة (واالختبـــارات المهاریـــة)المهـــارات العقلیـــة(بعـــد اســـتكمال المســـتلزمات المطلوبـــة العـــداد مقیـــاس        المناولـ

تــم تطبیـــق التجربــة النهائیـــة علــى عینـــة البحـــث ) الصــدریة والطبطبـــة العالیــة والتصـــویب او التصــویبة الســـلمیة
السلة للنساء وتـم توزیـع المقیـاس علـى  العبة یمثلن اربعة اندیة من اندیة اقلیم كردستان بكرة)٣١(البالغ عددها

ـــاثر اجـــابتهن ببعضـــهن  الالعبـــات فـــي مالعـــب تلـــك االندیـــة بحیـــث یجلســـن بعیـــدات عـــن بعضـــهن لتحاشـــي ت
دقیقـة ثـم بعـد ذلـك یـتم القیـام بتطبیـق )٣٠-٢٥(البعض، وقد بلغ الوقت المستغرق لالجابة على فقرات المقیاس

                                     
 . ١٤٣، ص ١٩٨٤، القاهرة ، دارالفكر العربي ،  القیاس في كرة السلة: محمد محمود عبدالدیم ومحمد صبحي حسانین  )١(
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٤١ 

اذ تــم تخصــیص یــوم لكــل فریــق نظــرا البتعــاد مالعــب الفــرق عــن  االختبــارات المهاریــة علــیهن فــي نفــس الیــوم،
  .بعضها
) ٢(من قبل فریق العمل المساعد ملحق) ٢٠٠٩\٤\٢٢-١٨(وتم المباشرة بتطبیق التجربة النهائیة بتاریخ     

وقـــد تـــم االخـــذ بنظـــر االعتبـــار ان یكـــون وقـــت اجـــراء االختبـــارات واالجهـــزة واالدوات المســـتخدمة موحـــدة فـــي 
  .یق لجمیع الفرقالتطب

  )١٣(الوسائل االحصائیة ٦-٣

  :اعتمدت الباحثة الوسائل األحصائیة المناسبة وبالشكل الذي یخدم البحث مستخدمة األتي  
تحلیل التباین   -)  بیرسون(معامل األرتباط البسیط   -االنحراف المعیاري    -الوسط الحسابي    -

  .نسبة المؤیة -
  :عرض النتائج ومناقشتها  -٤
  :عرض نتائج المعالجات االحصائیة الخاصة بالمهارات العقلیة١-٤
  :عرض نتائج النسبة المئویة للدرجات الخام للمهارات العقلیة لالعبات فرق عینة البحث  ١-١-٤
  
  

  )٢(جدول 
  یبین النسبة المئویة للمهارات العقلیة لالعبات أندیة البحث

المھارات                                  
  العقلیة

  
 أالندیة   

القدرة 
على 
 التخیل

األعداد 
التعامل مع  الثقة بالنفس العقلي

 القلق
القدرة على 

 التركیز
القدرة على 
 الدافعیة األسترخاء

  54  61  57  57  59  53  63 السلیمانیة
  63  61  63  57  59  53  66 اكاد

  56  52  57  52  48  51  60 ارارات
  55  56  60  52  55  57  58 سنحاریب 

  
  
  
  

                                     
دار الكتب للطباعة :تربیة الریاضیة،الموصلالتطبیقات االحصائیة واستخدام الحاسوب في بحوث ال:ودیع یاسین وحسن محمد- ١٣

  .٢٧٩-٢١٤-٢٠١-١٥٤-١٠٣،ص١٩٩٩والنشر،
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٤٢

عرض نتائج االوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للمهارات العقلیة لالعبات  ٢- ١- ٤
    :فرق عینة البحث 

  )٣(الجدول  
  البحث  یبین االوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للمهارات العقلیة لالعبات فرق عینة

  المھارات 
   

 االندیة

القدرة على 
القدرة على  القدرة على التركیز التعامل مع القلق الثقة بالنفس األعداد العقلي التخیل

 الدافعیة االسترخاء

ع س ع س ع س ع س ع س ع س ع س 

 3.00 15.3 3.52 12.7 3.93 14.3 3.8 13.7 3.6 13.8 3.16 14.6 3.1 13.1 السلیمانیة
 2.30 16 2.79 12.8 3.14 14.2 3.9 13.7 3.4 15.1 2.54 14.8 3.0 15.1 أكاد

  2.35 14.8 2.49 12.2 2.05 11.8 2.0 12.5 1.4 13.7 1.60 12.5 2.0 13.6 ارارات
 

 2.26 14.1 2.75 13.7 2.93 13.4 2.5 12.5 3.3 14.4 3.25 13.5 1.9 13.4 بیسنحار 

  
  :للمهارات العقلیة لالعبات فرق عینة البحث عرض نتائج تحلیل التباین ٣- ١- ٤
  لى التخیل لالعبات فرق عینة البحثعرض نتائج تحلیل التباین للقدرة ع١- ٣- ١- ٤

  )٤(الجدول    
  یبین نتائج تحلیل التباین للقدرة على التخیل لالعبات فرق عینة البحث

متوسط  درجات الحریة المربعاتمجموع  مصدر التباین
 المربعات

  )ف(قیمة 
 

  
  الداللة
 الجدولیة المحسوبة 

   6.028 3 18.084 بین المجموعات
0.860 

 

  
داخل  غیرمعنویة 2.96

 7.012 27 189.335 المجموعات

  )27.3(ودرجة حریة ) 0.05(الجدلیة عند مستوى داللة) ف(قیمة *

  :عرض نتائج تحلیل التباین لالعداد العقلي لالعبات فرق عینة البحث ٢- ٣- ١- ٤
  )٥(الجدول 

  یبین نتائج تحلیل التباین لالعداد العقلي لالعبات فرق عینة البحث

مجموع  مصدر التباین
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  )ف(قیمة 
 

  
  الداللة
 الجدولیة المحسوبة 

   9.379 3 28.138 بین المجموعات
1.263 

 

  
داخل  غیرمعنویة 2.96

 7.429 27 200.571 المجموعات

  )27.3(ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة عند مستوى داللة ) ف(قیمة *

  عرض نتائج تحلیل التباین للثقة بالنفس لالعبات فرق عینة البحث٣- ٣- ١- ٤
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٤٣ 

  )٦(الجدول 
  لیل التباین للثقة بالنفس لالعبات فرق عینة البحثیبین نتائج تح

مجموع  مصدر التباین
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  )ف(قیمة 
 

  
  الداللة
 الجدولیة المحسوبة 

  
   2.992 3 8.975 بین المجموعات

0.307 
 

  
داخل  معنویة غیر 2.96

 9.739 27 262.960 المجموعات

  )27.3(ودرجة حریة ) 0.05(عند مستوى داللة ) یةف الجدول(قیمة *

  عرض نتائج تحلیل التباین للتعامل مع القلق لالعبات فرق عینة البحث ٤- ٣- ١- ٤
  )٧(الجدول 

  یبین نتائج تحلیل التباین للتعامل مع القلق لالعبات فرق عینة البحث

مجموع  مصدر التباین
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  )ف(قیمة 
 

  
  الداللة
 الجدولیة المحسوبة 

   3.832 3 11.495 بین المجموعات
0.374 

 

  
داخل  غیرمعنویة 2.96

 10.248 27 276.698 المجموعات

  )27.3(ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة عند مستوى داللة ) ف(قیمة *

  :البحث  عرض نتائج تحلیل التباین للقدرة على التركیز لالعبات فرق عینة٥- ٣- ١- ٤
  )٨(الجدول 

  یبین نتائج تحلیل التباین للقدرة على التركیز لالعبات فرق عینة البحث

مجموع  مصدر التباین
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  )ف(قیمة 
 

  
  الداللة
 الجدولیة المحسوبة 

   11.678 3 35.035 بین المجموعات
1.191 

 

  
داخل  غیرمعنویة 2.96

 9.191 27 264.643 اتالمجموع

  )27.3(ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة عند مستوى داللة ) ف(قیمة *
  عرض نتائج تحلیل التباین للقدرة على االسترخاء لالعبات فرق عینة البحث  ٦- ٣- ١- ٤

  )٩(الجدول 
  یبین نتائج تحلیل التباین للقدرة على االسترخاء لالعبات فرق عینة البحث

موع مج مصدر التباین
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  )ف(قیمة 
 

  
  الداللة
 الجدولیة المحسوبة 

   2.714 3 8.143 بین المجموعات
0.311 

 

  
داخل  غیرمعنویة 2.96

 8.716 27 235.341 المجموعات

  )27.3(ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة عند مستوى داللة ) ف(قیمة *
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٤٤

  لیل التباین للدافعیة لالعبات فرق عینة البحثعرض نتائج تح ٧- ٣- ١- ٤
  )١٠(الجدول 

  یبین نتائج تحلیل التباین للدافعیة لالعبات فرق عینة البحث

مجموع  مصدر التباین
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  )ف(قیمة 
 

  
  الداللة
 الجدولیة المحسوبة 

   4.326 3 12.978 بین المجموعات
0.672 

 

  
داخل  غیرمعنویة 2.96

 6.435 27 173.732 المجموعات

  )27.3(ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة عند مستوى داللة ) ف(قیمة *

عرض نتائج المعالجات االحصائیة الخاصة بالمهارات االساسیة لالعبات فرق عینة ٢- ٤
  :البحث

االساسیة لالعبات  عرض نتائج االوساط الحسابیة  واالنحرافات المعیاریة للمهارات ١- ٢- ٤
  :فرق عینة البحث 

  )١١(الجدول 
  :یبین االوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للمهارات االساسیة المدروسة لالعبات فرق عینة البحث 

المهارات         
 النوادي

 تكرار/التهدیف السلمي ثانیة/ الطبطبة العالیة  نقطة/المناولة الصدریة 

ع س ع س ع س 

 2.555 9.555 1.269 14.888 3.872 16 سلیمانیةال

 1.34 12.142 1.95 14.142 3.95 19.428 أكاد

 o35 9.625 1.302.1 15.75 1.851 17 ارارات

 1.496 10.714 1.112  14.714 3.132 19.857 سنحاریب      

  :عرض نتائج تحلیل التباین للمهارات االساسیة لالعبات فرق عینة البحث ٥-١-٤
  :عرض نتائج تحلیل التباین للمناولة الصدریة لالعبات فرق عینة البحث ١- ٥- ١- ٤

  )١٢( جدول 
  یبین نتائج تحلیل للتباین للمناولة الصدریة لفرق عینة البحث

  
  

 مصدر التباین

مجموع 
 المربعات 

درجات 
 الحریة 

متوسط 
 المربعات 

  )ف(قیمة 
 

  
  الداللة

 الجدولیة  المحسوبة 

ن بی      
 المجموعات

 82.138 3 27.379   
2.493 

 

  
    2.96 

 غیرمعنویة

داخل        
 المجموعات 

296.571 27 10.987 

  )27.3(ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة عند مستوى داللة ) ف(قیمة *
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٤٥ 

  :عرض نتائج تحلیل التباین للطبطبة العالیة لالعبات فرق عینة البحث  ٢- ٥- ١- ٤
  )١٣(جدول

  تحلیل تباین للطبطبة العالیة لالعبات لفرق عینة البحثیبین نتائج 

 مصدر التباین

  
  مجموع

  المربعات
 

  درجات
 الحریة

  متوسط
 المربعات

  )ف(قیمة 
 

  
  الداللة
 الجدولیة المحسوبة 

 3.345 3 10.035 بین المجموعات
  

1.782 
  

2.96 
غیرمعنو

 1.877 27 50.675 تداخل المجموعا یة

  )27.3(ودرجة حریة ) 0.05(جدولیة عند مستوى داللة ال) ف(قیمة *
  : عرض نتائج تحلیل التباین للتهدیفة السلمیة لالعبات فرق عینة البحث ٣- ٥- ١- ٤

  )١٤(جدول
  یبین نتائج تحلیل تباین للتهدیفة السلمیة لالعبات فرق عینة البحث

 درجات الحریة مجموع المربعات مصدر التباین
متوسط 
 المربعات

  )ف(قیمة 
                   

  
  الداللة
 الجدولیة المحسوبة 

   11.055 3 33.165 بین المجموعات
3.377 

  
2.96 

  
 3.273 27 88.383 داخل المجموعات معنویة

  )27.3(ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة عند مستوى داللة ) ف(قیمة *
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٤٦

  :غیرات الدراسة لفرق عینة البحث عرض نتائج عالقات االرتباط بین مت ٦-١-٤
  ) ١٥(الجدول 

  فرق عینة البحث یبین مصفوفه االرتباط بین المهارات العقلیة والمهارات االساسیة لالعبات
  
  

  الدافعیة
 

  
القدرة                         

على 
االستر
 خاء

  
القدرة 
على 
 التركیز

  
التعامل 
 مع القلق

  
الثقة 
 بالنفس

  
  االعداد
 العقلي

  
القدرة 
على 
 التخیل

  
التھدیف 
 السلمي

  
طبطبة 
  العالیة
  
 

  
 المتغیرات

0.17 0.23 0.05 0.19 0.35 0.30 0.14 0.28  
 0. 14  المناولة

 الصدریة

0.24 0.23 0.36 0.16 0.43 0.13 0.03 0.36  
 طبطبة العالیة  

0.06 0.02 0.10 0.22 0.06 0.03 0.09  
 

  
 التھدیف السلمي  

0.72 0.65* 0.64* 0.66 0.56* 0.81     القدرة على
 التخیل

0.59* 0.78 0.58 0.68 0.76     
 االعداد العقلي  

0.81 0.87 0.88 0.84      
 الثقة بالنفس  

0.67* 0.897 0.888
 

      
التعامل مع   

 القلق

0.90 0.89         القدرة على
 التركیز

0.74            القدرة                
 على االسترخاء

  0.355=29ودرجة حریة  )0.05(دال عند مستوى *
  :مناقشة النتائج  ٢-٤

بعــد ان قامـــت الباحـــث بعــرض الجـــداول الخاصـــة بنتـــائج المعالجــات االحصـــائیة المتعلقـــة بـــالمتغیرات 
  ٠ك النتائج والمتغیرات المهاریة لالعبات عینة البحث سوف تقوم بمناقشة تل) العقلیة(النفسیة 

لمهـارة القـدرة علـى التركیـز %)٤٨(ان النسبة المئویة للمهـارات العقلیـة قـد تراوحـت بـین )٢(اذ یبین لنا الجدول 
ــین كانــــت اعلــــى نســــبة فــــي مهــــارة الدافعیــــة لالعبــــات نــــادي اكــــاد والتــــي بلغــــت  لالعبــــات نــــادي ارارات فــــي حــ

لى استخدام المهارات العقلیة  لـدى العبـات وهذه النسب على العموم تدل على ان ضعف في القدرة ع%)٦٦(
فرق العینـة وهـذا یعـود الـى قلـة اعتمـاد المـدربین علـى تنمیـة المهـارات العقلیـة لالعبـاتهم اثنـاء التـدریب اذ تؤكـد 

اصــبحت الحاجــة ماســة الــى اختیــار وتصــنیف الالعبــین وفقــا لقــدراتهم  "البحــوث والدراســات الحدیثــة علــى انــه 
النفســیة واالرتبــاط االیجــابي مــع العقلیــة ودورهــا فــي منظومــة التــدریب الریاضــي وخاصــة فــي البدنیــة والحركیــة و 

  ٠ ) ١٤" (المستویات الریاضیة العالیة التي تتطلب اصدار القرارات العاجلة في اقل من جزء من الثانیة

                                     
  . ٦٨،ص١٩٩٩مركز الكتاب للنشر ،:،القاهرة ١،ط علم النفس الریاضي والقیاس النفسي:محمد العربي شمعون  )١
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العبــات والخاصــة بتحلیــل التبــاین للمهــارات العقلیــة ل) ١٠،٩،٨،٧،٦،٥،٤(امــا بالنســبة الــى الجــداول 
فــرق العینـــة فقـــد كانـــت جمیعهـــا ذات داللـــة غیـــر معنویـــة وتـــرى الباحـــث ان هـــذا الشـــيء منطقـــي نظـــرا لتقـــارب 
الالعبات في درجاتهن ونسبهن المئویة في المهارات العقلیـة اذ لـم یكـن هنالـك فریـق متمیـزا علـى االخـر بشـكل 

التــي الزالــت تركــز علــى الجانــب البــدني  كبیــر فــي اســتخدام المهــارات العقلیــة وهــذا یعــود الــى منــاهج التــدریب
والمهاري اكثر من تركیزها علـى الجوانـب النفسـیة والعقلیـة والتـي مـن الممكـن ان یكـون لهـا تـاثیر علـى مسـتوى 
اداء الالعبة داخل الملعب المر الذي جعل الالعبات غیر قادرات على استخدام المهـارات العقلیـة بشـكل فعـال 

معظـم الریاضــیین اذا اتـیح لهـم مـایكفي مـن الوقــت "رحلــة التـي وصـلن الیهـا اذ ان وبمـا یتناسـب مـع مسـتوى الم
وفـــرص المنافســـة فســـوف یســـتخدمون مهـــارات عقلیـــة ویتـــدربون علیهـــا دون مســـاعدة الغیـــر وبـــذلك یجـــدون ان 

ـــك ــه ذل ـــر اتســـاقا لكـــن معظمهـــم الیتـــوفر لـ ـــر اكث ــي اداء )  ١٥("اداءهـــم صـــار اكث ــة فـ ـــة ذات اهمیـ ــارة العقلی فالمهـ
مهـــارات الریاضـــیة فهـــي التـــي تمكـــن الریاضـــي مـــن الوصـــول الـــى حالـــة عقلیـــة تمنـــع دخـــول االفكـــار الســـلبیة ال

  .والمشتتة لنشاطه الریاضي
والتــي تبــین نتــائج تحلیــل التبــاین للمهــارات االساســیة لالعبــات فــرق عینــة ) ١٤،١٣،١٢(امــا الجــداول 

قد كانت الفـروق لهمـا غیـر معنویـة فـي حـین ) لعالیة المناولة الصدریة والطبطبة ا(البحث تبین لنا ان مهارتي 
وهــذا یعــود الــى ان هــذه المهــارة تكــاد تكــون هــي العامــل ) التصــویب الســلمي(كانــت الفــروق معنویــة فــي مهــارة 

الحاسم في التاثیر على تسلسل فرق العینة عندما تتنافس هـذه الفـرق فیمـا بینهـا نظـرا لوجـود العبـات متقـدمات  
مهـارة وبشـكل كبیـر فـي فریقـي اكـاد وسـنحاریب بینمـا تكـون هـذه المهـارة ذات مسـتوى اقـل فـي في اجـادة هـذه ال

فریقـي الســلیمانیة وارارات هــذا الــى جانـب انهــا مــن المهــارات المفضـلة لــدى العبــي كــرة السـلة بشــكل عــام نظــرا 
والتـــدریب كمـــا ان الممارســـة  لســـهولة وجمالیـــة اداءهـــا والنهـــا مـــن االمـــور التـــي تجـــد فیهـــا الالعبـــات متعـــة فـــي

هــدف الهجـوم هــو التصــویب الـدقیق امــا االســالیب "المـدربین یهتمــون كثیــرا فـي التــدریب علــى هـذه المهــارة الن 
التصویب اصبح هو الشـغل "هذا الى جانب ان  )١٦(" االخرى فهي مجرد اسالیب مساعدة للوصول الى الهدف

ــث یوالونــــه اهتما ــن المــــدربین والالعبــــین حیــ ــات الشــــاغل للعدیــــد مــ ــي الجرعــــات التدریبیــــة او الواجبــ مــــا كبیــــرا فــ
  ) .١٧(" االضافیة في البرامج التدریبیة لتطویر وتعدیل دقة التصویب على مدار السنة
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  . ٢٦٧، ص٢٠٠٣الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع،:،عمان كرة السلة:ریسان خریبط مجید  )٣
  . ٧٧، ص١٩٩٥منشاة المعارف ،:،االسكندریة  الهجوم في كرة السلة:محمد عبد الرحیم اسماعیل  )٤
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والذي یبین عالقات االرتباط بین المهارات العقلیة وبعـض المهـارات االساسـیة بكـرة ) ١٥(اما الجدول 
ات ارتبــاط معنویــة بــین هــذة المتغیــرات وهــذا یعــود الــى ان الســلة یظهــر لنــا مــن خاللــه انــه لــم یكــن هنــاك عالقــ

العبات العینة لم یستخدمن التـدریب علـى المهـارات العقلیـة جنبـا الـى جنـب مـع المهـارات االساسـیة بكـرة السـلة 
اذ كــان االهتمــام علــى الجوانــب البدنیــة والمهاریــة اكثــر مــن الجانــب النفســي ممــا جعــل الالعبــات الیســتخدمن 

لعقلیة بشكل فعال اثناء التـدریب او المنافسـة لغـرض السـییطرة علـى مختلـف االفكـار التـي تـدور فـي المهارات ا
تـــدریب الریاضــي علـــى "ذهــن الالعبــة اثنـــاء االداء حتــى تكـــون قــادرة علـــى اداء المهــارة بشـــكلها االمثــل اذ ان 

ل االحبـاط المصـاحب لـالداء المهارات العقلیة في وقت مبكریزید من قدرته على التعامل مـع معوقـات االدء مثـ
  . ) ١٨("السيء والتشتت بسبب االخطاء ونقص الثقة 

  :الستنتاجات والتوصیات -٥
  :االستنتاجات  ١-٥
انخفاض نسبة المهارات العقلیة لدى العبات العینـة بشـكل عـام فقـد كانـت اقـل نسـبة لنـادي ارارات فـي  .١

كانـت لنـادي اكـاد فـي مهـارة التعامـل مـع القلــق  امـا اعلـى نسـبة فقـد%) ٤٨(مهـارة القـدرة علـى التركیزبنسـبة
  %) .٦٦(بنسبة

  ٠لم تظهر اي فروق اي معنویة بین العبات فرق عینة البحث في جمیع المهارات العقلیة .٢
ظهور فروق معنویة في مهارة التصویب السلمي في حین لم تظهر فروق معنویة في مهارتي المناولة  .٣

  . الصدریة والطبطبة العالیة
عالقات ارتباط معنویة بین المهارات العقلیة والمهارات االساسیة المدروسة لالعبات فرق لم تظهر  .٤

  .عینة البحث
  :التوصیات  ٢-٥
  .من المنهج التدریبي لمدربي كرة السلة  أساسيأعتماد التدریب على المهارات العقلیة كجزء  .١
شـكل الـذي یضـمن تحقیـق مسـتویات لالعبات كرة السلة وبال األساسیةضرورة العمل على تطویر المهارات  .٢

  .متقدمة
نمــاالمســتوى المهــاري فقــط  أســاسضــرورة اختیــار العبــات كــرة الســلة لــیس علــى  .٣ ٕ علــى اســاس  المســتوى  وا

ودور كبیــر فــي اســتفادة الالعبــات مــن المهــارات التــي  أهمیــةالفنــي والخططــي والجانــب النفســي لمــا لــه مــن 
 یتدربن علیها
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 بالتـأثیران یكون المدرب ملما بالجوانب النفسیة حیـث لهـا دورهـا  أولریاضي تعیین المرشد النفسي للفریق ا .٤
 المهاري المطلوب  األداءعلى مستوى وقدرة الالعبات على 

مدربي كرة السلة في دورات تدریبیة خاصـة بعلـم الـنفس الریاضـي حتـى یكـون المـدرب علـى  إدخالضرورة  .٥
  .ستوى وقدرة الالعبات على االداء المهاري المطلوبعلى م التأثیرعلم بالحاجات النفسیة ودورها في 
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