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كردستان

ا.م.د.عظيمة عباس علي
ملخص البحث
ان تطور اي لعبة رياضية ووصولها الى المستوو المطلتوم مونتون بوضتارو كت الههتود مت الت
القضاء على المشاك والسلبيات الوي تواله اللعبة وم ثم ررع مسووانا.
وري الوقت الحاضو بدا االنومام بالقدرات العقلية نظوا النميوهتا رتي عمليتة التوعلم وتطبيتط الخطت وكيت ان
العق يلعب دورا مهما ري تطويو مسوو االداء المهاري لالعب كما انها تعوبو العام الحاسم رتي الثييتو مت
حاالت اللعب اثناء المباريات 0
لذا رقد لهات الباحث الى دراسة المهارات العقلية وعالقوها بالمهارات االساستية لالعبتات كتول الستلة
وقد شملت الدراسة العبات كول السلة ري اقليم كودسوان واسوخدمت الباحية المنهج الوصفي وذلت مت لتال
االسوعانة بمقياس المهارات العقلية وااللوبارات المهارية لبعض المهارات االساسية بثول السلة لغتو لمتع
البيانات والمعلومات الخاصة بالدراسة وم ثتم معالهوهتا احئتا يا باستوخدام بعتض الوستا االحئتا ية ميت
النسبة المئوية والوس الحسابي واالنحواف المعياري وتحلي الوباي ومعام االرتباط البسي .
وقد اسونوهت الباحث ان نناك انخفا ري نسبة المهارات العقلية لد العبات العينة بشتث عتام كمتا
انه لم يث اي رووق معنوية بي العبات العينة ري لميع المهارات العقلية ،اما بالنسبة للمهارات االساسية رقد
ظهتوت رتووق معنويتتة رتي مهتتارل الوئتويب الستتلمي رتي حتي لتم تظهتو رتتووق معنويتة رتتي مهتارتي المناولتتة
الئدرية والطبطبة العالية ،ولم تظهو عالقات ارتباط معنوية بي المهارات العقلية والمهارات االساسية
واوصت الباحثة ببعض التوصيات منها :
ضوورل االعوماد على تدريب المهارات العقلية كهزء اساسي م المنهج الودريبي لمدربي كول السلة وكذلالعم على تطويو مهارات كول وبالشث الذي يضم تحقيط مسوويات موقدمة وان يوم الويتار الالعبتات لتي
على اساس المسوو المهاري رحسب وانما الذ المهارات العقلية بالحسبان عند االلويار.
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.
الباب األول:
 -1التعريف بالبحث :
 1-1المقدمة وأهمية البحث :
ان تطور أي لعبة رياضية ووصولها إلى المستوى المطلوب مرهون بتضافر كافة الجهود والقضاء

على كافة المشاكل التي تواجه اللعبة وازالة كل السلبيات من أجل رفع مستواها.

" وق ددد أتبت ددت الد ارس ددات ف ددي مج ددال عل ددا ال دديقة عيق ددة ا رتب دداط الوتيق ددة ب ددين مس ددتوى الق دددرات العقلي ددة وتق ددو

الرياضي"

()1

.

وفددي الوقددت ال اضددر بدددأ عل دا التدددريب يهددتا بموضددوق القدددرات العقليددة ألهميتهددا فددي عمليددة الددتعلا

وتطبي الخطط وكيف أن العقل يلعب دو ار هاما فدي تطدوير مسدتوى األداء المهداري ويدرتر فدي الطاقدة البدييدة
واليقسية باعتبار أن لياقة الجسا تعتبر جزءا هاما من الص ة العقلية  ،وان التعدب الجسدمي قدد يدوهن العزيمدة

لت قي المكسب  ،ومن يا ية أخرى فان " الطاقة اليقسية ترتر بدورها في الطاقة البدييدة فالدنهن عيددما يكدون
يقظا فان نلك ييعكة على أعضاء الجسا " ( ،)9لهنا فان" علدا الديقة الرياضدي لده أهميدة بال دة فدي اضدريا
ومسددتقبليا ن علومدده وطرقدده تخصصددت وتقييددت فددي رفددع قدددر ا يجدداز الرياضددي وت سددين الص د ة اليقسددية

وتطوير القدرات العقلية " (.)3

لنا فان ان أهمية الب ث تكمن في أيه يسداعديا فدي التعدرف علدى مسدتوى المهدارات العقليدة ليعبدات

كددر السددلة ونلددك رتباطهددا الوتيد بالقدددر علددى التكيددف مددع مختلددف ال ددا ت التددي تتطلبهددا المباريددات كمددا ايدده
يسدداعديا فددي التعددرف علددى مسددتوى المهددارات األساسددية ليعبددات ومدددى العيقددة بييهددا وبددين القدددرات العقليددة

ل رض إزالة يقاط الضعف وتطوير يقاط القو .األمر الني يساعديا في الوقوف على جايب مها مدن الجوايدب
اليقسددية التددي تدددعا جهددود المدددربين والقدداممين علددى العمليددة التدريبي دة فددي الوصددول باليعبددات إلددى مسددتويات

أعلى.

()1

علي السعيد ري ان وعمدي م مد الجوهري  :المجلة العلمية التربية البديية والرياضية  ،جامعة لوان  1221ن ص. 141

()3

كامل طه الوية  :علا اليقة الرياضي  ،الموصل  ،مديرية دار الكتب للطباعة واليشر  1291ص. 2

()9

أسامة كامل راتب  :علا يقة الرياضة  ،دار القكر العربي  ، 1221ص. 311
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 8-1مشكلة البحث :
ان عمليددة اإلعددداد ل ددرض الوصددول إلددى المسددتوى العددالي الددني يسددتطيع مددن خيلدده الرياضددي ت قيد

ا يجددازات المرموقددة التددي تمكيدده مددن ا ددتيل الم اركددز المتقدمددة أصددب ت عمليددة تتطلددب الكتيددر مددن الب ددث فددي
مختلف الجوايب البديية والمهارية واليقسية المرتر على األداء.

وتعد القدرات العقلية من األمور اليقسية التي تلعب دو ار هاما في عملية التعلا المهاري وتطبي خطط اللعدب

أتياء المباريات كما أيها تعتبر العامل ال اسا في الكتير من ا ت اللعب أتياء المباريات .
ومن خيل خبدر البا دث وعملهدا فدي مجدال كدر السدلة فقدد

ظدت ان عمليدة ا هتمداا بالمهدارات العقليدة ومدا

تتضددميه مددن أبعدداد متددل القدددر علددى التخيددل واألعددداد العقلددي والتقددة بدداليقة والتعامددل مددع القل د و يرهددا مددن

مهددارات عقليددة وكددنلك يددوق عيقتهددا مددع المهددارات األساسددية لددا يددتا إعطاءهددا ا هتمدداا الكددافي مددن المدددربين
والمسرولين عن العملية التدريبية على الر ا من تأتيرها على قدر اليعب على األداء األمتل في دال إتقايهدا
والتدريب عليها،وهنا يعود في كتير من األ يان إلى افتقار المياهج التدريبية التي يضعها المدربون إلى الجدزء

الخدداص باإلعددداد اليقسددي لددنا فقددد ارتددأت البا ددث د ارسددة المهددارات العقليددة ليعبددات كددر السددلة ل ددرض تقيدديا
مسددتواها لددديهن وهددل ان المدددربين يهتمددون أو يعطددون هددنا الجايددب أهميددة خاصددة اا

بعملية اداء المهارات ليعبات كر السلة .

ولمددا لهددا مددن عيقددة

 0-1أهداف البحث :

 1-3-1التعرف على مستوى المهارات العقلية ليعبات كر السلة .

 9-3-1التعرف على مستوى المهارات األساسية ليعبات كر السلة .
 3-3-1التعرف على عيقة ا رتباط بين المهارات العقلية والمهارات األساسية ليعبات كر السلة .
 4-1فروض البحث :

 .1تباين في مستوى المهارات العقلية ليعبات كر السلة

 .9تباين في مستوى المهارات األساسية لدى عبات كر السلة .
 .3عيقة ارتباط نات د لة إ صامية بين المهارات العقلية والمهارات األساسية لدى عبات كر السلة .

 5-1مجاالت البحث :

 1-5-1المجال البشري:

عبات كر السلة في أيدية السليمايية وأكاد وأ اررات وسي اريب

 8-5-1المجال الزماني :من  9002 /3/99ل د د دداية 9002/9/11

 0-5-1المجال المكاني  :القاعات الرياضية أليدية السليمايية وأكاد وا اررات وسي اريب
 6-1تحديد المصطلحات :

 1-6-1المهاااارات العقلياااة " :هددي الق ددو العقليددة واأليم ددان بالددنات والق دددر علددى التركي ددز فددي ل ظ ددات الش ددد
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وال رج" (.)1

 -8الدراسات النظرية والمشابهة :
 1-8الدراسات النظرية :

 1-1- 8المهارات العقلية :
تعددد المهددارات العقليددة التددي يتميددز بهددا اإليسددان مددن بددين أهددا العوامددل والم ددددات فددي عمليددة تعلددا

وتدريب المهارات ال ركية والتي اهتا بها العاملون في المجال الرياضي ل رض د ارسدة ومعرفدة القدرو القرديدة

بين األشخاص .

ويرى (مصطقى سين باهي وسمير عبد القادر ) بأن "المهار العقلية نات أهمية في أداء المهارات الرياضية

 ،فهددي التددي تمكددن الرياضددي مددن الوصددول إلددى الددة عقليددة تميددع دخددول األفكددار السددلبية والمشددتتة إلددى يشدداط

الرياضي .

فإنا استطاق الرياضي تيقين مهار عقلية تيقينا ياج ا لمر فهنا يعيي ايه يمتلك القدر البديية لت قي نلك كلما
دداول  ،ولكيدده ق ددد

يقضددل ألن عقل دده يتددداخل علددى ي ددو يددر س ددليا ويقسددد هددنا التد د زر والتواف د الجس ددمي

والعضددلي و يعددزز .وتماتددل عمليددة تطددوير المهددار العقليددة فددي الرياضدديين الياشددمين عمليددة تطددوير المهددارات
التقييددة  ،فقددي التطددوير التقيددي يوضددل لكددل وا ددد مدديها أكتددر األسدداليب كقدداء فددي اداء مهددار خاصددة مددع تقددديا
اليصل له بشأن استخدامها ومع ت سدن أداء الرياضدي يتكيدف هدنا األسدلوب الكيسديكي بمدا يتياسدب مدع يمدط
الجسا والقو وطول األطراف والشخصية بما يختص برياضي معين .

 1-1-1-8القدرة على التخيل :

التخيل ما هو أ قدر بشرية قدد يختدار الدبعض ميدا عددا اسدتخدامها فدي دين يسدت لها بعدض الرياضديين
ويطورويها ب يث يستقيدون من إمكايياتها بقدر اإلمكان  .فقبل اختراق الل ة كان التخيدل هدو الوسديلة الو يدد

للتقكيددر .ومددع زيدداد اسددتخداا الل ددة تيدداقص اسددتخداا البشددر لخاصددية التخيددل "التخيددل هددو اسددة متددل ال دواة
األخددرى كالسددمع والرريددة والشددعور يددر أيهددا اسددة تظهددر فددي يدداب المددرتر المعتدداد ،فأيددت

تددرى الكددر أو

تسمع وقعهدا فدو األرض أو تشدعر بلمسدها  ،يدث ايدك تمدارة كدل نلدك داخدل نهيدك  ،وتلدك الممارسدات مدا

هددي ا يتدداج للددناكر تددا ممارسددتها داخليددا عددن طري د ا سددترجاق أو اخت دراق األ ددداث القادمددة فاألسددتخدامات
األساسية لمهار التخيل هي :

()1

 مساعد الرياضيين على اكتساب أو التدريب على مهارات ركية معقد "التخيل ال ركي". -التدريب على األستراتيجيات التي يتا اتباعها في مسابقة معيية .

()1

مصطقى سين باهي وسمير عبدالقادر جاد  :المدخل الى ا تجاهات ال ديتة في علا اليقة الرياضي  ،الدار العالمية لليشر والتوزيع

 9004ص. 12

 )1مصطقى سين باهي وسمير عبدالقادر جاد  :المصدر الساب
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 -اكتساب بعض المهارات اليقسية .

,ويتا هنا عن طري مساعد الرياضيين على تيمية الوعى لديها بأيقسها وادراك مشاعرها ال قيقية عيد

التدريب على الرياضات المختلقة  ،وتيمية القو اليقسية وزياد القدر على التركيز  ،وأيضا عن طري
مساعدتها على تيمية التقة باليقة عيدما يرى الرياضيون ايقسها وقد بل و أهدافها .

 8-1-1-8األعداد العقلي :

ان ا عداد العقلي من اها المواضع الني له عيقة باألداء المهاري ان ان اعداد اليعدب الجيدد ي يشداط
رياضي له متطلباته من يث الكقاء البديية والعقلية واليقسية والقسيولوجية والتشري ية و يرها والتي بدد مدن

توافرها لدى اليعب تى يستطيع ان يقوا بالجهد المطلوب ميها على أكمل وجده  ،ان تعدد عدامي اسدما فدي

وصوله ألعلى مستوى في األداء المهاري .

ويرى (مصطقى سين باهي وسمير عبد القادر) بأن "اإلعداد العقلي مدن أهدا عياصدر التددريب  ،لت قيد

افضل اداء رياضي يث يتعلا الرياضي ان يت مل سداعات التددريب الطويلدة الشداقة دون ملدل أو ضدجر وان
يتعلا كيف يتعامل مع ا ت ال ظ العاتر من إصابة

تددأتير علددى يشدداطه الرياضددي سددب بريامجدده التدددريبي "

ير متوقعه  ،او عوامدل يدر قابلدة للدت كا فيهدا نات

()9

أي ان هددنا ا عددداد العقلددي يددتمكن مددن تجدداوز تلددك
مدل التددريب المكتدف  .كمدا يدتمكن

الهزاما واليكسات  ،ومن تا ت مل الض وط التي ترتبت على زياد

من التعامل مع وسامل ا عيا ال ديتة التي تكف عن التدخل في خصوصيات الرياضي وما تسدبب لده مدن

ازعاج وتطقل ومضايقه ال قت ضر ار بال ا بكتير من الرياضيين .
وأمددا (معيددون نيددون يتددو

) يددرى بايدده "ييب ددي ان يدددرك األبدداء المعلمددون الخاصددية لليمددو وان القدددر العقليددة

وسمات الشخصية لدى األطقال تختلف عيها لدى الكبار  ،وها يل قون بالطقل ضر ار انا ما توقعدوا ان تكدون

مهاراتها ال ركية او عملياتها العضلية كمهارات الكبار وخصامصها "

(.)1

 0-1-1-8الثقة بالنفس :

ان التقة باليقة الة شعورية يمتلكها اليعب ترفعه ي و األداء الجيد بقدر وتبات عالية بعيدا عن الخوف

أو الت ددردد ف ددي األداء .ويعرفه ددا (م م ددد أب ددو ع دديا الع ددادل ) عل ددى أيه ددا "عام ددل أساس ددي ف ددي تك ددوين مظ دداهر

الشخصية"(.)9

ويرى كتيدر مدن الرياضديين ان التقدة بداليقة هدي ا عتقداد فدي ت قيد المكسدب أو القدوز وهدنا ا عتقداد خداط

ربما يردي الى مزيدد مدن ا فتقداد إلدى التقدة أو التقدة ال ازمدد  ،المقهدوا الصد يل لهدا يعيدي توقدع اليعدب الواقدع
بت قيد اليجدداف  ،فالتقددة بدداليقة

تعيددي مددانا يأمددل أن يقعددل الرياضددي ولكددن مددا األشددياء الواقعيددة التددي يتوقددع

 )9مصطقى سين باهي وسمير عبدالقادر جاد  :يقة المصدر  ،ص . 12

 )1معيون نيون يتو

 :علا اليقة الرياضي ،ط ،1الموصل  ،دار القكر العربي ، 1291،ص131.

9 )9م مد ابوعيا العامل  :قياة التقة باليقة عيد طالبات المر لة الجامعية والتايوية ،الكويت  ،مرسسة الصباف ،1219 ،ص . 19
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مجلة علوم الرياضة العدد األول 0202
المهارات العقلية وعالقتها ببعض المهارات االساسية لالعبات كرة السلة في أندية اقليم كردستان
عملها وقد يكون من المياسب ان يقر بين العمل بتقة وتوقع اليتامج  ،فتوقع اليتامج يعيي الى أي مدى يتوقع
اليعددب ت قي د المكسددب أو الخسددار فددي الميافسددة .فددي ددين ان التقددة بدداليقة هددي شددعور اليعددب أن اداء

سدديكون جيدددا بصددرف اليظددر عددن اليتددامج تددى ان كددان الميددافة متقوقددا عليدده  .ويعددرف (اسددامة كامددل ارتددب

)التقة باليقة بأيها "درجة تأكد او اعتقاد اليعب بقدراته على ت قي اليجاف "(.)3

وأما (تامر م سن ) فيعرفها بأيها "شعور اليعب بأيه قادر على القياا بعمل معين بيجاف"(.)4

فالتقة باليقة مقهوا يقسي يتطور عيد الرياضي بقعل معرفة اليوا ي القيية والخططيدة بقاعليدة كقاءتده البدييدة

وخبرته وممارسة الرياضة بشكل مستمر .

 4-1-1-8التعامل مع القلق :

القل من الظواهر اليقسدية التدي يجدب ان يركدز كدل مددرب علدى معرفدة مددى وجودهدا لددى عبيده  ،أليده

يردي دورفي التأتير على اداء اليعبدين ان ان األيقعدا ت اليقسدية قدد تدردي الدى يقدص الجد أر وا قدداا والقشدل
فددي اداء المهددارات ال ركيددة والتددي تددردي بددالقرد الددى ا خددتيل فددي توافقدده العضددلي العصددبي ممددا يددرتر بدرجددة

مل وظة على مستوى ادامه المهاري .

والقل كما يعرفده (م مدد سدن عديوي)"ايقعدال مركدب مدن التدوتر الدداخلي والشدعور بدالخوف وتوقدع الخطدر

وهو خبر ايقعالية ير سار يدركها القرد كش ييبعث من داخله "(.)1

واما (مصطقى عبدالسيا ) ويعرفه بأيه "عبار عن مشاعر وأ اسدية ريبدة ومرلمدة تيدتج عدن سدوء تكيدف

وعدا ايسجاا وتواف وتط أر هن المشاعر علدى المدرء ييمدا يسدتطيع التوفيد بدين دوافعده و اجاتده األساسدية

مددن جهددة وبددين الواقددع الددني يعيشدده مددن جهددة اخددرى "( ،)9انن فددالقل هددو عبددار عددن عمليددة اضددطراب تصدديب
القرد مردية إلى دوث ت يرات فسيولوجية ويقسية تدرتر فدي سدلوك وقددر القدرد علدى األداء أو القيداا بالعمدل
المطلوب بصور ير طبيعية ويكون القل اما مرقتا أو مستم ار وهنا ما يركد (أسامة كامدل ارتدب ) بقولده ان

" الة القل صقة مرقته تت ير من وقت ألخر وهي تعبر عن درجة القل التي يشعر بها القرد في وقت معين
" ( .)3قل الميافسة هي "الميل دراك مواقف الميافسة كمهدد وا ستجابة لهن المواقف ب الة القل "

 )3اسامة كامل راتب  :علا اليقة الرياضي  ،ط ، 9القاهر ،دار القكر العربي  ،1220ص. 341
 )4تامر م سن  :ا عداد اليقسي بكر القدا  ،ب داد  ،دارال كمة للطباعة واليشر .1220 ،

 )1م مد سن عيوي  :مدخل في علا اليقة الرياضي  ،القاهر  ،دار الكتاب لليشر ، 1229 ،ص .312
 )2مصطقى عبدالسيا  :علا اليقة الرياضي ،ط ،1الموصل  ،دار القكر العربي ،1291،ص. 051
 )3اسامة كامل راتب  ( :علا يقة الرياضة ) المصدر الساب
 )4مصطقى سين باهي عبدالقادر جاد  :المصدر الساب

 ،ص . 369

،ص . 123

 )5مصطقى سين باهي وسمير عبدالقادر جاد  :المصدر الساب
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()4

.

مجلة علوم الرياضة العدد األول 0202
أ.م.د عظيمة عباس علي
 5-1-1-8القدرة على التركيز:
ان التركيز اصطيف يشار بده تدراكا الطاقدة العقليدة وتوجيههدا المركدز صدوب فكدر معييده أو الدى

موضوق معين ب يث تيصب الطاقة العقلية عليه أو تتجه صوبه  ،وتلعب صقة التركيز دو ار مهما في المجال

الرياضي ان ايها ا د العوامدل المهمدة فدي مسدتوى األداء المهداري  ،وتعدد مدن ا سدتعدادات العقليدة التدي تلعدب
دو ار كبي ار في وصول القرد الى اعلى مستوى ممكن  ،علما بان تطور ال ركات المختلقدة مقتدرن بقابليدة القدرد

على تركيز األيتبا .

ويعددرف (مصددطقى س ددين بدداهي وس ددمير عبدددالقادر) التركي ددز بايهددا " ال ددة مددن ددا ت األسددتعداد الرياض ددي

.فيجددب ان يكددون الرياضددي قدداد ار علددى طددرد كددل مددا يشددتت األيتبددا وان يركددز علددى اساسدديات األداء المطلوبددة
ميه" ( .)1وهن هي الل ظات ال رجة في األداء التي يلزا عيدها ان يكون الرياضدي قداد ار علدى ان يركدز علدى
المقاتيل الضرورية للتيقين الياجل للمهار .

والتركيز مهدار مدن المهدارات التدي يجيددها الدبعض اجداد تامدة والدبعض األخدر ي تداج الدى التددريب عليهدا

ولكن اليجاف في هن المجال يتا ا على اساة ميظا  .ويصيف التركيز الى تركيز األيتبا الضدي وتركيدز
األيتبا الواسع وتختلف درجة اهمية هنين اليوعين تبعا لمتطلبات األداء الرياضدي  ،وعلدى سدبيل المتدال فدان

تركيز األيتبا نات المجال الضي يعيي ان يكون الرياضي يقضا أو واعيا بش وا د أو ميطقة ص ير يسبيا
 .ويتضل نلك في رياضات الرماية  ،او عيد اداء الرمية ال ر او التصويب في كر السلة .اما تركيدز األيتبدا
نات المجال الواسع فايه يياسب ا لب

األلعاب الجماعية  .يث المطلوب ان يكدون اليعدب يقضدا وواعيدا بت ركدات الميافسدين وفدي يقدة الوقدت

تابعددا لت ركددات زميمدده "كددنلك يجددب ان يتميددز بمقدددر علددى ت ويددل األيتبددا فددي المجددال الواسددع الددى المجددال
الضي تا العود مدر اخدرى الدى المجدال الواسدع .األمدر الدني يوضدل اهميدة ان يدتعلا عبدو رياضدات القريد

القدر على التكيف وت ير مجال تركيز ايتباهها"
 6-1-1-8القدرة على األسترخاء :

()1

.

ان تعلددا المهددارات المختلقددة يتعددزز عيدددما يكددون المددتعلا فددي الددة اسددترخاء كددان  ،أو انا هيدداك
تيدداول بددين الددتعلا واألسددترخاء  ،وهددن

قيقددة س دواء بددالتعلا األكدداديمي أو بالتدددرية الرياضددي "،ان ييخددط ان

الكتير من الرياضين يقشلون في ت قي أفضل مستويات ادامهدا بسدبب التدوتر العصدبي والقلد الدني يصدا ب

 )1اسامة كامل راتب :المصدرالساب  ،ص. 369
 )9اسامة كامل راتب  :يقة المصدر  ،ص. 36
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مجلة علوم الرياضة العدد األول 0202
المهارات العقلية وعالقتها ببعض المهارات االساسية لالعبات كرة السلة في أندية اقليم كردستان
األشددتراك فددي الميافسددات الهامددة الددني يددردي الددى تقلددص عضدديت الجسددا كافددة بددد ان ي صددل الددتقلص فددي

العضيت المشتركة في اداء المهارات فقط "

()6

.

ويرى الب ا ث بان األسترخاء يساعد في وصول اليعب الى يداب التدوتر وا سدتتار وعيددما يكدون الدتعلا فدي
الة األسترخاء يسهل على ايصال الش اررات واأليعازات من خيل السيا ت الى األعصداب ال ركيدة وان هدن

العملية تتبين بعد األستيقاظ واداء المهار في التك اررات األولية .

وان اهمي دة األسددترخاء يددنكر"بددان يسددتوجب أتيدداء عمليددة التعلدديا ان ي تددوي التدددريب علددى مهددارات األسددترخاء
وبشكل ميظا متل اي مهارات األسترخاء فعليه أن يبدأ و دتده التدريبيدة بأوقدات اسدترخاء قصدير للدتخلص مدن

األستتار الزامد في الدفاق "

()1

 .وأشار "بان مهار األسترخاء جزءا مهما مدن المهدارات العقليدة  ،وي ددد بدان

قبل أداء اي تمرين للتصور النهيي يجب ان يكون الرياضي ب الة استرخاء تداا  ،لكدن لدية بشدكل كلدي لكدي

"

ي سب بايه ياما " ( .)9و قد اورد" بان استخداا ايواق استرخاء يبيى على أساة التوتر الموجود في الجسا

()2

 .من هنا يرى البا ث بان عيد استخداا اي يوق من األسترخاء على المددرب او المعلدا ان يكدون ملمدا

في ويوق األسترخاء الني يستخدمه .

 7-1-1-8الدافعية :

تتميدز الدافعيددة المرتبطددة باليشدداط الرياضددي بتعددددها لتعددد المجددا ت المختلقددة أليدواق األيشددطة الرياضددية

ويظ ار لتعددد األهدداف التدي يمكدن ت قيقهدا عدن طريد ممارسدة اليشداط الرياضدي سدواء بصدور مباشدر أو يدر
مباشر .

ويعرف (م مد سن عيوي ) الدافعية بأيه "هو الة من التوتر الداخلي ت مدل علدى اتدار السدلوك وتوجيهده
 ،كما ييظر اليه على ايه الدة أو قدوى داخليدة تسدها فدي ت ريدك السدلوك وتوجيهده لت قيد هددف معدين "

()1

.

وايها طاقة كاميه في الكامن ال ي تعمل على استتارته ليسلك سلوكا معييا في العالا الخارجي  .ويتا نلك عن
طريد اختبددار األسددتجابة المقيددد لدده وظيقيددا فددي عمليددة تكيقيددة مددع بيمتدده الخارجيددة ووضددع هددن األسددتجابة فددي

مكددان األسددبقية علددى يرهددا مددن األسددتجابات الم تملددة ممددا ييددتج عيدده اشددباق اجددة معييددة او ال صددول علددى

هدف معين .امدا (اسدامة كامدل ارتدب ) يعدرف الدافعيدة فدي اليشداط الرياضدي ببسداطة بأيده "اتجدا وشدد الجهدد

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.

 )1م مد سن عيوي  :المصدر الساب  ،ص. 919
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مجلة علوم الرياضة العدد األول 0202
أ.م.د عظيمة عباس علي
الددني يبنلدده الياش د فددي التدددريب أو الميافسددة "

()9

.فددي ددين يددرى (معيددون نيددون يتددو

للرياضي هي فعل ميظا ومستمر هو ال صول علدى القدوز والصد ة البدييدة "
يشتمل على جميع العوامل التي تسبب فعالية أو سلوكا "

()4

 8-1-8المهارات األساسية لكرة السلة :

()3

) "الدافعيددة اليقسددية

.وهيداك مدن يدرى بدأن "الددافع

.وهنا الت ديد يشمل اليشاط الرياضي كنلك.

ان التقدددا الهامددل الددني تشددهد األلعدداب الرياضددية بمسددتوى المهددارات األساسددية اضددافة الددى القدددرات

البدييددة وال ركيددة واليقسددية والتربويددة التددي يسددتيد اليهددا ايجدداز تلددك المهددارات وبالتددالي ت قي د ا يجدداز األ سددن
يعتمدد علددى يددوق القعاليدة الرياضددية ومتطلباتهددا الخاصددة اتدي تقددرض يقسددها علددى اليعدب داخددل الملعددب" فلكددل

لعبددة وفعاليددة جماعيددة أو فرديددة مبادمهددا األساسددية التددي يددتمكن مددن خيلهددا اليعددب ان يددردي واجباتدده القييددة
والخططية وكلما كان مستوى أداء لتلك المهارات عاليا صل على ايجاز أفضل" ( ،)1وكدر السدلة وا دد مدن

األلعاب الجماعية التي تتميز بكتر مهاراتها األساسية ".وان يجاف اي فري فيهدا يتوقدف بالدرجدة األولدى علدى

مددى إجدداد أفدراد لتلدك المهددارات األساسددية للعبدة "

()6

 .يددث تطددورت تطدو ار مل وظددا فددي القتدر األخيددر أليدده

كايت هيداك ضدرورات لدنلك التطدور المل دوظ فظهدرت مهدارات جديدد ومركبدة وأصدبل لكدل موقدف فدي المبدا ار

أهمية يجاز مهار معيية يظ ار لتعدد أيواق اللعب وقوته ...

لددنلك فددان أهميددة تدددريب هددن المهددارات بشددكل مددتقن ومدددروة مددن أجددل اليهددوض بدداألداء المتددالي المددتقن لتلددك
المهارات يخدا التطور ال اصل باللعبدة ويسداعد علدى المسدتويات التدي مدن شدايها المسدتوى الرفيدع مدن األداء

المتالي الني يتميز بالدقة في وجمالية ورشاقة ال ركة ومن تا ت قي القوز .

 8-8الدراسات المشابهة

 1-8-8دراسة ياسين عمر محمد 8337

()10

)11( .

 )9اسامة كامل راتب  :ا عداد اليقسي لتدريب الياشمين  ،القاهر دار القكر العربي  ، 1221 ،ص. 132
 )3معيون نيون يتو

 :المصدرالساب  ،ص. 91

 )4كامل طه الوية  :المصدر الساب  ،ص. 11

 )1فامز بشير مودان واخرون  :أسة ومبادئ كر السلة  ،مطبعة وزار التعليا العالي والب ث العلمي  ،جامعة الموصل ، 1292 ،

ص.101

 )6رعد جابر  ،كمال عارف ظاهر  :المهارات القيية بكر السلة  ،ب داد  ،مطبعة التعليا العالي ، 1291، ،ص.1
 )1رعد جابر وكمال عارف ظاهر ،المصدر الساب .ص .41

 )9ياسين عمر م مد  :تأثير التدريب الذهني وفق نمط االيقاع الصباحي والمسائي المتفق وغير المتفق في بعض القدرات
العقلية والمهارات االساسية بكرة السلة للناشئين بأعمار ( )16-15سنة  ،اطرو ة دكتو ار  ،كلية التربية الرياضية

 ،جامعة كوية . 9001 ،
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المهارات العقلية وعالقتها ببعض المهارات االساسية لالعبات كرة السلة في أندية اقليم كردستان
تددأتير التدددريب الددنهيي وف د يمددط األيقدداق الصددبا ي والمسددامي المتق د و يددر المتق د فددي بعددض

القدرات العقلية والمهارات األساسية بكر السلة للياشمين بأعمار  16-11سية .

أهداف البحث :

 -اعدداد مديهج التددريب الدنهيي وتطبيقده وفد يمددط األيقداق ال يدوي اليدومي الصدبا ي والمسدامي المتقد و يددر

المتق مع األيقاق للياسمين بأعمار  16-11سية .

 -الكشددف عددن تددأتير التدددريب الددنهيي فددي فترتددي الصددبا ية والمسددامية المتقد و يددر المتقد مددع يمددط األيقدداق

ال يوي اليومي في القدرات العقلية والمهارات األساسية بكر السلة .

 -مقاريدة التددريب الددنهيي بدين فترتدي الصددبا ية والمسدامية المتقد و يددر المتقد لديمط األيقدداق ال يدوي اليددومي

في مت يرات قيد الب ث .

 -الكش ددف ع ددن الق ددرو ب ددين مج دداميع الب ددث األربع ددة ف ددي األختب ددارات البعدي ددة والمت يد درات الب وتد ده (العقلي ددة

والمهارية ) تبعا ألختيف ط األيقاق ال يوي اليومي لها .

عينة البحث :

فر الياشمين بأعمار ( )16-11سية في أيدية مركز م افظدة السدليمايية يدث تدا اختيدار العييدة

بالطريقة العشوامية وبأسلوب القرعة التي كايدت مدن يصديب يدادي السدليمايية وكمدال سدليا البدال عدددها ()39
عبا .
األستنتاجات :
 -ان متهج التدريب النهيي المتق مع يمط األيقاق ال يوي (الصبا ي والمسامي) له تأتير ايجدابي فدي تطدور

جميع القدرات العقلية .

 -ان ميهج التدريب النهيي ير المتق مع يمط األيقاق ال يوي (الصبا ي والمسامي) لده تدأتير ايجدابي فدي

تطور جميع المهارات األساسية .

 -ان للتدددريب المتق د مددع األيقدداق ال يددوي المسددامي فاعليددة أكبددر مددن يددث تطددور القدددرات العقليددة قياسددا مددع

التدريب ير المتق مع األيقاق ال يوي المسامي -.

 -ان للتدريب المتق مع األيقاق ال يوي المسامي فاعلية أكبدر مدن يدث تطدور المهدارات األساسدية قياسدا مدع

التدريب ير المتق مع األيقاق ال يوي المسامي .
مناقشة الدراسة السابقة :

تتشددابه هددن الد ارسددة مددع د ارسددة (ياسددين عمددر) فددي تددأتير التدددريب الددنهيي علددى بعددض القدددرات العقليددة

وكنلك المهارات األساسية بكر السلة يث استخدا البا ث القدرات العقلية والمهارات األساسية بكر السلة فدي

دراستها .
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وتختلف عن دراسة ياسين في ان :

باليسبة للميهج استخدمت البا ث الميهج الوصقي بييما استخدا(ياسين)الميهج التجريبي-البا ث استخدا مقياة المهارات العقلية للتعرف على مستواها لدى العيية .

-البا ث اعتمدد فدي عييتهدا علدى عبدات كدر السدلة المتقددمات فدي إقلديا كردسدتان بييمدا اسدتخدمت الد ارسدة

السابقة اليعبين الياشمين بكر السلة.

-0منهج البحث واجراءاته الميدانية:

 1-0منهج البحث :

ان المشدكلة التدي يسددعى البا دث إلدى لهددا هدي التددي ت ددد المديهج الددني يدتا اختيدار ل ددرض التوصدل إلددى

اليتامج المطلوبة  ،لنا استخدا البا ث المديهج الوصدقي والدني يعدرف علدى ايده " هدو التصدور الددقي عيقدات
المتبادلة بين المجتمع وا تجاهات والميول والر بات والتطور ب يدث يعطدي الب دث صدور واقدع ال يدا ووضدع
مرشرات وبياء تيبرات مستقبلية "

()1

 8-0عينة البحث :

.ان تا استخداا هنا الميهج بأسلوب العيقات ا رتباطية .

ان عملية اختيار العييدة هدي ألجدل "د ارسدة الدة جدزء معدين أو يسدبة معييدة مدن افدراد المجتمدع األصدلي تدا
تعمدديا اليتددامج علددى المجتمددع كلدده"

( )9

.لددنا فقددد تكددون مجتمددع الب ددث مددن عبددات ايديددة كددر السددلة فددي اقلدديا

كردستان البال عددها ( )6ايدية اختدارت ميهدا البا دث ( )4ايديدة بطريقدة عمديدة هدي ايديدة (السدليمايية واكداد
وا اررات وسي اريب) بيسبة( )%66من مجتمع ا صل  .ن عبات هن األيدية يتميدزن بدايهن يمدتلن أفضدل
مستوى رياضدي مدن بدين األيديدة األخدرى ويتميدزن "بخصدامص تمتيليدة للمجتمدع وتعطدي يتدامج اقدرب مدا تكدون

إلى اليتامج التي يمكن أن يصل اليها البا ث بمسل المجتمع كله "

( )1

.

جدول ()1
يوضع القر وعدد اليعبات
القر

السليمايية

أكاد

ا اررات

سي اريب

( )1وجيه م جوب  :اصول الب ث العلمي ومياهجة  ،ط ، 1عمان :دار المياهج لليشر والتوزيع  ، 9001 ،ص. 963
()9م مد سن عيوي وم مد يصرالدين رضوان  :القياة في التربية وعلا اليقة الرياضي  ،القاهر  ،دارالقكر العربي ، 9000 ،
ص913

.

 )1ا مد بدر  :أصول الب ث العلمي ومياهجه  ،ط ، 4الكويت  ،وكالة المطبوعات  ، 1291 ،ص914
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عدد اليعبات

9

8

7

7

 0-0الوسائل واألجهزة واألدوات المستخدمة في البحث :
 1-0-0الوسائل :

من أجل ال صول على ال قام المتكاملة التي تعد ضرورية ل رض ال صول على ل للمشكلة  ،فقد
لجأ البا ث الى األستعاية بوسامل عديد ان ايه "من المتعنر أن تكون هياك وسيلة وا د جامعة مايعة يمكدن

بها دراسة سلوك "

()9

ومن هن الوسامل :

 المصادر اليقسية والمهارية

 القياسات واألختبارات اليقسية والمهارية .

 8-0-0األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث :
 -1ساعة توقيت الكترويية ل ساب زمن األختبارات والقياسات المستخدمة في الب ث يوق )) casio
 -9اسبة الكترويية يوق ()sharp
 -3طباشير .
-4اقيا .

 -1كرات السلة يوق (.(molten
 -6ملعب كر السلة .

 -1شواخص (كراسي)

 -9امط املة

 4-3القياسات واالختبارات النفسية والمهارية :
 1-4-0مقياس المهارات العقلية :

ان استبيان المهارات العقلية يستخدا لت ديد يقاط القو ويقاط الضعف العقلية في الرياضي ولمتابعة تقدمه .
أساة هنا ا ستبيان اليسخة التي صممها با تان بريطاييان في علا اليقة الرياضي – جامعة يورث ويلز .
ويقية ا ستبيان سبعة مظاهر هامة للجايب العقلي في األداء الرياضي وهي( :المل

 -1القدر على التخيل وتشمل الققرات .
 -9ا عداد العقلي وتشمل الققرات.

() 4، 3، 1،9

()9 ،1، 6 ، 1

 -3التقة باليقة وتشمل الققرات
 -4التعامل مع القل

. )1

() 19 ،11 ، 10 ،2
()14،11،16، 13

وتشمل الققرات

 )9صالل بن مد  :المدخل الى الب ث في العلوا السلوكية  ،الرياض  ،مكتبة العبيكات  ، 1221 ،ص. 331
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 -1القدر على التركيز وتشمل الققرات

 -6القدر على األسترخاء وتشمل الققرات
 -1الدافعية وتشمل الققرات

()90 ،12 ،19 ،11

()94 ، 93 ، 99 ،91

()99 ،91 ،96 ،91

مجموق درجات كل بعد = 94درجة ويتا ساب الدرجة الممويدة كمدا يلدي .انا صدل شدخص علدى 14

درجة من المجموق الكلي للدرجات يتا ساب درجته على الشكل األتي :
14

د د د د د د د = %19 =100 × 0, 19
94

 8-4-0االختبارات المهارية (:)18

 1-8-4-0اختبار المناولة الصدرية .
 8-8-4-0اختبار الطبطبة العالية .

 0-8-4-0اختبار التصويب او التصويبة السلمية.

 5-0التطبيق النهائي للمقياس واالختبارات المهارية:
بع ددد اس ددتكمال المس ددتلزمات المطلوب ددة ع ددداد مقي دداة (المه ددارات العقلي ددة)وا ختب ددارات المهاري ددة(المياول ددة

الصدددرية والطبطبددة العاليددة والتصددويب او التصددويبة السددلمية) تددا تطبي د التجربددة اليهاميددة علددى عييددة الب ددث

البال عددها( )31عبة يمتلن اربعة ايدية من ايدية اقليا كردستان بكر السلة لليساء وتا توزيدع المقيداة علدى
اليعب ددات ف ددي ميع ددب تل ددك ا يدي ددة ب ي ددث يجلس ددن بعي دددات ع ددن بعض ددهن لت اش ددي ت دداتر اج ددابتهن ببعض ددهن

البعض ،وقد بل الوقت المست ر ليجابة على فقرات المقياة()30-91دقيقة تا بعدد نلدك يدتا القيداا بتطبيد

ا ختبددارات المهاريددة علدديهن فددي يقددة اليددوا ،ان تددا تخصدديص يددوا لكددل فريد يظد ار بتعدداد ميعددب القددر عددن

بعضها.

وتا المباشر بتطبي التجربة اليهامية بتاريخ( )9002\4\99-19من قبل فري العمل المساعد مل

()9

وق ددد ت ددا ا خ ددن بيظ ددر ا عتب ددار ان يك ددون وق ددت اجد دراء ا ختب ددارات وا جه ددز وا دوات المس ددتخدمة مو ددد ف ددي

التطبي لجميع القر .

()10

 6-0الوسائل االحصائية

اعتمدت البا تة الوسامل األ صامية المياسبة وبالشكل الني يخدا الب ث مستخدمة األتي :

()1

13

م مد م مود عبدالديا وم مد صب ي سايين  :القياة في كر السلة  ،القاهر  ،دارالقكر العربي  ، 1294 ،ص. 143
-وديع ياسين و سن م مد:التطبيقات ا

صامية واستخداا ال اسوب في ب وث التربية الرياضية،الموصل:دار الكتب للطباعة

واليشر،1222،ص.912-914-901-114-103
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 الوسط ال سابي  -ا ي راف المعياري  -معامل األرتباط البسيط (بيرسون)  -ت ليل التباين -يسبة المرية.

 -4عرض النتائج ومناقشتها :

1-4عرض نتائج المعالجات االحصائية الخاصة بالمهارات العقلية:

 1-1-4عرض نتائج النسبة المئوية للدرجات الخام للمهارات العقلية لالعبات فرق عينة البحث :

جدول ()8

يبين النسبة المئوية للمهارات العقلية لالعبات أندية البحث
المهارات
العقلية

القدرل
على
الوخي

أالندية

األعداد
العقلي

 54
 63
 56
 55

السليمانية
اكاد
ارارات
سنحاريب

الوعام مع
القلط

اليقة بالنف

 61
 61
 52
 56

 57
 63
 57
 60

القدرل على
الووكيز
 59
 59
 48
 55

 57
 57
 52
 52

القدرل على
األسوولاء
 53
 53
 51
 57

الدارعية
 63
 66
 60
 58

4

 8-1عرض نتائج االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمهارات العقلية لالعبات فرقعينة البحث :
الجدول ()0

يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمهارات العقلية لالعبات فرق عينة البحث
المهارات

القدرل على
الوخي

األعداد العقلي

الوعام مع القلط

اليقة بالنف

القدرل على الووكيز

القدرل على
االسوولاء

الدارعية

االندية

س

ع

س

ع

س

ع

س

ع

س

ع

س

ع

س

ع

السليمانية
أكاد

13.1
15.1

3.1
3.0

14.6
14.8

3.16
2.54

13.8
15.1

3.6
3.4

13.7
13.7

3.8
3.9

14.3
14.2

3.93
3.14

12.7
12.8

3.52
2.79

15.3
16

ارارات

13.6

2.0

12.5

1.60

13.7

1.4

12.5

2.0

11.8

2.05

12.2

2.49

14.8

3.00
2.30
2.35

سنحاريب

13.4

1.9

13.5

3.25

14.4

3.3

12.5

2.5

13.4

2.93

13.7

2.75

14.1

2.26
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0-1-4عرض نتائج تحليل التباين للمهارات العقلية لالعبات فرق عينة البحث :

1-0-1-4عرض نتائج تحليل التباين للقدرة على التخيل لالعبات فرق عينة البحث

مئدر الوباي

الجدول()4
يبين نتائج تحليل التباين للقدرة على التخيل لالعبات فرق عينة البحث
قيمة (ف)
مووس
مهموع الموبعات درلات الحوية
الموبعات
الهدولية
المحسوبة

بي المهموعات

18.084

3

6.028

دال
المهموعات

189.335

27

7.012

0.860

2.96

الداللة

غيومعنوية

*قيمة (ف) الجدلية عند مستوى داللة( )0.05ودرجة حرية ()27.3

 8-0-1-4عرض نتائج تحليل التباين لالعداد العقلي لالعبات فرق عينة البحث:

مئدر الوباي

الجدول ()5
يبين نتائج تحليل التباين لالعداد العقلي لالعبات فرق عينة البحث
قيمة (ف)
مووس
درلات
مهموع
الموبعات
الحوية
الموبعات
الهدولية
المحسوبة

بي المهموعات

28.138

3

9.379

دال
المهموعات

200.571

27

7.429

1.263

2.96

الداللة

غيومعنوية

*قيمة (ف) الجدولية عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ()27.3

0-0-1-4عرض نتائج تحليل التباين للثقة بالنفس لالعبات فرق عينة البحث

الجدول () 6

يبين نتائج تحليل التباين للثقة بالنفس لالعبات فرق عينة البحث
مئدر الوباي

بي المهموعات
دال
المهموعات

مهموع
الموبعات

درلات
الحوية

مووس
الموبعات

8.975

3

2.992

262.960

27

9.739

قيمة (ف)
الداللة
المحسوبة

الهدولية

0.307

2.96

*قيمة (ف الجدولية) عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ()27.3

4-0-1-4عرض نتائج تحليل التباين للتعامل مع القلق لالعبات فرق عينة البحث
الجدول ()7
يبين نتائج تحليل التباين للتعامل مع القلق لالعبات فرق عينة البحث
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مئدر الوباي

مهموع
الموبعات

درلات
الحوية

مووس
الموبعات

بي المهموعات

11.495

3

3.832

دال
المهموعات

276.698

27

10.248

قيمة (ف)
الداللة
المحسوبة

الهدولية

0.374

2.96

غيومعنوية

*قيمة (ف) الجدولية عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ()27.3

5-0-1-4عرض نتائج تحليل التباين للقدرة على التركيز لالعبات فرق عينة البحث :

مئدر الوباي

الجدول ()8
يبين نتائج تحليل التباين للقدرة على التركيز لالعبات فرق عينة البحث
قيمة (ف)
مووس
درلات
مهموع
الموبعات
الحوية
الموبعات
الهدولية
المحسوبة

بي المهموعات

35.035

3

11.678

دال
المهموعات

264.643

27

9.191

1.191

2.96

الداللة

غيومعنوية

*قيمة (ف) الجدولية عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ()27.3

 6-0-1-4عرض نتائج تحليل التباين للقدرة على االسترخاء لالعبات فرق عينة البحث

مئدر الوباي

الجدول ()9
يبين نتائج تحليل التباين للقدرة على االسترخاء لالعبات فرق عينة البحث
قيمة (ف)
مووس
درلات
مهموع
الموبعات
الحوية
الموبعات
الهدولية
المحسوبة

بي المهموعات

8.143

3

2.714

دال
المهموعات

235.341

27

8.716

0.311

2.96

الداللة

غيومعنوية

*قيمة (ف) الجدولية عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ()27.3

 7-0-1-4عرض نتائج تحليل التباين للدافعية لالعبات فرق عينة البحث
الجدول ()13

يبين نتائج تحليل التباين للدافعية لالعبات فرق عينة البحث
مئدر الوباي

مهموع
الموبعات

درلات
الحوية

مووس
الموبعات

بي المهموعات

12.978

3

4.326

دال
المهموعات

173.732

27

6.435

قيمة (ف)
الداللة
المحسوبة

الهدولية

0.672
*قيمة (ف) الجدولية عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ()27.3
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8-4عرض نتائج المعالجات االحصائية الخاصة بالمهارات االساسية لالعبات فرق عينة

البحث:

 1-8-4عرض نتائج االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمهارات االساسية لالعبات
فرق عينة البحث :

الجدول ()11

يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمهارات االساسية المدروسة لالعبات فرق عينة البحث :
المناولة الصدرية /نقطة

المهارات
النوادي

الطبطبة العالية  /ثانية

التهديف السلمي/تكرار

س
16

ع
3.872

س
14.888

ع
1.269

س
9.555

ع
2.555

أكاد

19.428

3.95

14.142

1.95

12.142

1.34

ا اررات

17

1.851

15.75

1.o35

9.625

1.302

19.857

3.132

14.714

1.112

10.714

1.496

السليمانية

سنحاريب

 5-1-4عرض نتائج تحليل التباين للمهارات االساسية لالعبات فرق عينة البحث:

 1-5-1-4عرض نتائج تحليل التباين للمناولة الصدرية لالعبات فرق عينة البحث:
جدول ( )19

مئدر الوباي
بي
المهموعات
دال
المهموعات

يبين نتائج تحليل للتباين للمناولة الصدرية لفرق عينة البحث
مووس
درلات
مهموع
قيمة (ف)
الموبعات
الحوية
الموبعات
الهدولية
المحسوبة
82.138

3

27.379

27

10.987

غيومعنوية
2.493

296.571

الداللة

2.96

*قيمة (ف) الجدولية عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ()27.3

 8-5-1-4عرض نتائج تحليل التباين للطبطبة العالية لالعبات فرق عينة البحث :
جدول()13

يبين نتائج تحليل تباين للطبطبة العالية لالعبات لفرق عينة البحث
مئدر الوباي

مهموع
الموبعات

درلات
الحوية

مووس
الموبعات

بي المهموعات

10.035

3

3.345

داخل المجموعات

50.675

27

1.877
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قيمة (ف)
المحسوبة

1.782

الهدولية

2.96

الداللة

غيومعنو
ية
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*قيمة (ف) الجدولية عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ()27.3

 0-5-1-4عرض نتائج تحليل التباين للتهديفة السلمية لالعبات فرق عينة البحث :
جدول()14
يبين نتائج تحليل تباين للتهديفة السلمية لالعبات فرق عينة البحث
قيمة (ف)

متوسط

مصدر التباين

مجموق المربعات

درجات ال رية

بين المجموعات

33.165

3

11.055

داخل المجموعات

88.383

27

3.273

المربعات

الم سوبة

الد لة

الجدولية

3.377

معيوية

2.96

*قيمة (ف) الجدولية عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ()27.3

 6-1-4عرض نتائج عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة لفرق عينة البحث :
الجدول ()15

يبين مصفوفه االرتباط بين المهارات العقلية والمهارات االساسية لالعبات فرق عينة البحث

الدارعية

القدرل
على
االسوو
لاء

القدرل
على
الووكيز

0.17

0.23

0.05

0.19

0.24

0.23

0.36

0.16

االعداد
العقلي

القدرل
على
الوخي

0.35

0.30

0.14

0.43

0.13

0.03

اليقة
الوعام
مع القلط بالنف

41

الوهدي
السلمي
0.28
0.36

طبطبة
العالية

0. 14

الموغيوات
المناولة
الئدرية
طبطبة العالية

مجلة علوم الرياضة العدد األول 0202
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0.06

0.02

0.10

0.22

0.06

0.03

0.72

*0.65

*0.64

0.66

*0.56

0.81

*0.59

0.78

0.58

0.68

0.76

0.81

0.87

0.88

0.84

*0.67

0.897

0.888


0.90

0.89

0.09

الوهدي

القدرل على
الوخي
االعداد العقلي
اليقة بالنف
الوعام مع
القلط
القدرل على
الووكيز
القدرل
على االسوولاء

0.74

 8-4مناقشة النتائج :

السلمي

*دال عند مستوى ( )0.05ودرجة حرية 0.355=29

بعددد ان قامددت البا ددث بعددرض الجددداول الخاصددة بيتددامج المعالجددات ا

صددامية المتعلقددة بددالمت يرات

اليقسية (العقلية) والمت يرات المهارية ليعبات عيية الب ث سوف تقوا بمياقشة تلك اليتامج 0

ان يبين ليا الجدول ()9ان اليسبة المموية للمهدارات العقليدة قدد تراو دت بدين ()%49لمهدار القددر علدى التركيدز
ليعب ددات ي ددادي ا اررات ف ددي ددين كاي ددت اعل ددى يس ددبة ف ددي مه ددار الدافعي ددة ليعب ددات ي ددادي اك دداد والت ددي بل ددت

()%66وهن اليسب على العموا تدل على ان ضعف في القدر على استخداا المهارات العقلية لدى عبات
فر العيية وهنا يعدود الدى قلدة اعتمداد المددربين علدى تيميدة المهدارات العقليدة ليعبداتها اتيداء التددريب ان تركدد

الب ددوث والد ارسددات ال ديتددة علددى ايدده " اصددب ت ال اجددة ماسددة الددى اختيددار وتصددييف اليعبددين وفقددا لقدددراتها
البدييددة وال ركيددة واليقسددية وا رتبدداط ا يجددابي مددع العقليددة ودورهددا فددي ميظومددة التدددريب الرياضددي وخاصددة فددي
المستويات الرياضية العالية التي تتطلب اصدار الق اررات العاجلة في اقل من جزء من التايية

" ()14

0

امددا باليسددبة الددى الجددداول ( )10،2،9،1،6،1،4والخاصددة بت ليددل التبدداين للمهددارات العقليددة ليعبددات

فددر العييددة فقددد كايددت جميعهددا نات د لددة يددر معيويددة وتددرى البا ددث ان هددنا الشدديء ميطقددي يظ د ار لتقددارب
اليعبات في درجاتهن ويسبهن المموية في المهارات العقلية ان لا يكدن هيالدك فريد متميد از علدى ا خدر بشدكل

كبيددر فددي اسددتخداا المهددارات العقليددة وهددنا يعددود الددى ميدداهج التدددريب التددي ازلددت تركددز علددى الجايددب البددديي
والمهاري اكتر من تركيزها على الجوايب اليقسدية والعقليدة والتدي مدن الممكدن ان يكدون لهدا تداتير علدى مسدتوى

اداء اليعبة داخل الملعب المر الني جعل اليعبات ير قادرات على استخداا المهارات العقليدة بشدكل فعدال

وبما يتياسب مع مسدتوى المر لدة التدي وصدلن اليهدا ان ان "معظدا الرياضديين انا اتديل لهدا مدايكقي مدن الوقدت
وفددرص الميافسددة فسددوف يسددتخدمون مهددارات عقليددة ويتدددربون عليهددا دون مسدداعد ال يددر وبددنلك يجدددون ان

 )1م مد العربي شمعون :علا اليقة الرياضي والقياة اليقسي ،ط، 1القاهر :مركز الكتاب لليشر ،1222،ص. 69
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اداءه ددا ص ددار اكت ددر اكت ددر اتس دداقا لك ددن معظمه ددا يت ددوفر ل دده نل ددك"

()11

فالمه ددار العقلي ددة نات اهمي ددة ف ددي اداء

المهددارات الرياضددية فهددي التددي تمكددن الرياضددي مددن الوصددول الددى الددة عقليددة تميددع دخددول ا فكددار السددلبية
والمشتتة ليشاطه الرياضي.

امددا الجددداول ( )14،13،19والتددي تبددين يتددامج ت ليددل التبدداين للمهددارات ا ساسددية ليعبددات فددر عييددة

الب ث تبين ليا ان مهارتي (المياولة الصدرية والطبطبة العالية ) قد كايت القرو لهما يدر معيويدة فدي دين

كايددت القددرو معيويددة فددي مهددار (التصددويب السددلمي) وهددنا يعددود الددى ان هددن المهددار تكدداد تكددون هددي العامددل
ال اسا في التاتير على تسلسل فر العيية عيدما تتيافة هن القدر فيمدا بييهدا يظد ار لوجدود عبدات متقددمات

في اجداد هدن المهدار وبشدكل كبيدر فدي فريقدي اكداد وسدي اريب بييمدا تكدون هدن المهدار نات مسدتوى اقدل فدي

فريقدي السددليمايية وا اررات هددنا الددى جايددب ايهددا مددن المهددارات المقضدلة لدددى عبددي كددر السددلة بشددكل عدداا يظد ار

لسددهولة وجماليددة اداءهددا و يهددا مددن ا مددور التددي تجددد فيهددا اليعبددات متعددة فددي الممارسددة والتدددريب كمددا ان

المددربين يهتمددون كتيد ار فددي التدددريب علددى هددن المهدار ن "هدددف الهجددوا هددو التصددويب الدددقي امددا ا سدداليب
ا خرى فهي مجرد اساليب مساعد للوصول الى الهدف"

()16

هنا الى جايب ان "التصويب اصبل هو الش ل

الش ددا ل للعدي ددد م ددن الم دددربين واليعب ددين ي ددث يوالوي دده اهتمام ددا كبيد د ار ف ددي الجرع ددات التدريبي ددة او الواجب ددات
ا ضافية في البرامج التدريبية لتطوير وتعديل دقة التصويب على مدار السية"

(. )11

اما الجدول ( )11والني يبين عيقات ا رتباط بين المهارات العقلية وبعدض المهدارات ا ساسدية بكدر

السددلة يظهددر ليددا مددن خيلدده ايدده لددا يكددن هيدداك عيقدات ارتبدداط معيويددة بددين هددن المت يدرات وهددنا يعددود الددى ان
عبات العيية لا يستخدمن التدريب على المهارات العقليدة جيبدا الدى جيدب مدع المهدارات ا ساسدية بكدر السدلة

ان كددان ا هتمدداا علددى الجوايددب البدييددة والمهاريددة اكتددر مددن الجايددب اليقسددي ممددا جعددل اليعبددات يسددتخدمن

المهارات العقلية بشكل فعال اتياء التدريب او الميافسدة ل درض السدييطر علدى مختلدف ا فكدار التدي تددور فدي
نهددن اليعبددة اتيدداء ا داء تددى تكددون قددادر علددى اداء المهددار بشددكلها ا متددل ان ان "تدددريب الرياضددي علددى

المهارات العقلية في وقت مبكريزيد من قدرته على التعامل مع معوقدات ا دء متدل ا

السيء والتشتت بسبب ا خطاء ويقص التقة "

-5الستنتاجات والتوصيات :

()19

.

 1-5االستنتاجات :

 )9مصطقى سين باهي وسمير عبدالقادر جاد  :المصدر الساب  ،ص. 60

 )3ريسان خريبط مجيد :كر السلة،عمان :الدار العلمية الدولية لليشر والتوزيع ،9003،ص. 961

 )4م مد عبد الر يا اسماعيل :الهجوا في كر السلة ،ا سكيدرية :ميشا المعارف  ،1221،ص. 11
 )1مصطقى سين باهي وسمير عبدالقادر جاد  :المصدر الساب  ،ص. 60
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أ.م.د عظيمة عباس علي
.1

ايخقاض يسبة المهارات العقلية لدى عبات العيية بشكل عداا فقدد كايدت اقدل يسدبة ليدادي ا اررات فدي

مهار القددر علدى التركيزبيسدبة( )%49امدا اعلدى يسدبة فقدد كايدت ليدادي اكداد فدي مهدار التعامدل مدع القلد
بيسبة(. )%66

.9
.3
.4

لا تظهر اي فرو اي معيوية بين عبات فر عيية الب ث في جميع المهارات العقلية0

ظهور فرو معيوية في مهار التصويب السلمي في ين لا تظهر فرو معيوية في مهارتي المياولة

الصدرية والطبطبة العالية.

لا تظهر عيقات ارتباط معيوية بين المهارات العقلية والمهارات ا ساسية المدروسة ليعبات فر

عيية الب ث.

 8-5التوصيات :
.1أعتماد التدريب على المهارات العقلية كجزء أساسي من الميهج التدريبي لمدربي كر السلة .

.9ضرور العمل على تطوير المهارات األساسية ليعبات كر السلة وبالشكل الدني يضدمن ت قيد مسدتويات
متقدمة.

.3ضددرور اختيددار عبددات كددر السددلة لددية علددى أسدداة المسددتوى المهدداري فقددط وايمددا علددى اسدداة المسددتوى
القيددي والخططددي والجايددب اليقسددي لمددا لدده مددن أهميددة ودور كبيددر فددي اسددتقاد اليعبددات مددن المهددارات التددي
يتدربن عليها

.4تعيين المرشد اليقسي للقري الرياضي أو ان يكون المدرب ملما بالجوايب اليقسية يث لها دورهدا بالتدأتير
على مستوى وقدر اليعبات على األداء المهاري المطلوب

.1ضرور إدخال مدربي كر السلة في دورات تدريبية خاصدة بعلدا الديقة الرياضدي تدى يكدون المددرب علدى

علا بال اجات اليقسية ودورها في التأتير على مستوى وقدر اليعبات على ا داء المهاري المطلوب.
المصادر العربية واألجنبية
حثمت محمد الطا ي والوون :كول السلة  ،ط ،1بغداد ،مطبعة وزارل الووبية .1991 ،رعد لابو  ،كما عارف ظانو  :المهارات الفنية بثول السلة  ،بغداد  ،مطبعة الوعليم العالي .1991 ،ريسان لويب  :كول السلة  ،عمان  ،الدار العالمية الدولية للنشو والووزيع .3003 ،شمعون  :الودريب العقلي ري مها الوياضي  ،ط ، 1داررثو العوبي قانول .1991صالح ب حمد  :المدل الى البحث ري العلوم السلوكية  ،الويا  ،مثوبة العبيثات .1991 ،علي السعيد ريحان وعمدي محمد الهونوي  :المهلة العلمية الووبية البدنية والوياضية  ،لامعة حلوان.1991
را ز بشسيو حمودان والوون  :أس ومبادئ كول السلة  ،مطبعة وزارل الوعليم العالي والبحث العلمي ،لامعة الموص ،
كام طه الوي  :علم النف الوياضي  ،الموص  ،مديوية دارالثوب للطباعة والنشو 1991مهمع اللغة العوبية  :معهم علم النف والووبية ،ج ، 1القانول  ،الهيئة العامة لشؤون المطابع االميوية ،.1991
محمد ابوعالم العام  :قياس اليقة بالنف عند طالبات الموحلة الهامعية واليانوية ،الثويت  ،مؤسسةالئباح . 1919 ،
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محمد العوبي شمعون  :علم النف الوياضي والقياس النفسي ،ط ،1القانول  ،موكز الثوام للنشو .1999 ،محمد توريط الولي  :كول اليد –تدريب – تثني – الثويت  ،شوكة مطابع السالم .1999 ،محمد حس عالوي  :مدل ري علم النف الوياضي  ،القانول  ،دار الثوام للنشو .1999 ،محمتتد حس ت عتتالوي ومحمتتد نئتتوالدي رضتتوان  :القيتتاس رتتي الووبيتتة وعلتتم التتنف الوياضتتي  ،القتتانول ،دارالفثو العوبي . 3000 ،
محمد محمود عبدالديم ومحمد صبحي حساني  :القياس ري كول السلة  ،القانول  ،دارالفثو العوبي .1991 ،
مئطفى حسي باني وسميو عبدالقادر لاد  :المدل الى االتهانات الحديية ري علم النف الوياضي  ،الدارالعالمية للنشو والووزيع 3001 ،
مئطفى عبدالسالم  :علم النف الوياضي ،ط ،1الموص  ،دار الفثو العوبي .1991،معيون ذنون حنووش  :القلق  ،بغداد  ،مثوبة النهضة . 1991،وليه محهوم  :اصو البحث العلمي ومنانهة  ،ط ، 1عمان :دار المنانج للنشو والووزيع .3001 ،محمد عبدالوحيم اسماعي  :الههوم ري كول السلة  ،األسثندرية  ،منشأل المعارف .1991 ،
وديع ياسي محمد وحس محمد عبد  :الوطبيقات االحئا ية اسوخدام الحاسوم ري بحوث الووبية الوياضية ،الموص  ،دارالثوب للطباعة والنشو .
ياسي عمو محمد  :تأثيو الودريب الذنني ورط نم االيقاع الئباحي والمسا ي الموفط وغيو الموفط ريبعض القدرات العقلية والمهارات االساسية بثول السلة للناشئي بأعمار ( )11-11سنة  ،اطووحة دكووراه ،
كلية الووبية الوياضية  ،لامعة كوية . 3001 ،
المئادر االلنبية :
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