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عالقح تعط املهاراخ العقليح تدقه التصىية تكرج السلح
م .سحر حر مجيد
طالبة دكتوراه  /كلية التربية الرياضية  /جامعة ديالى
ملخص الثحث:
لعبة كرة السلة واحدة من اللعناا الرياضنية المة منة والتنا تحتنام النى م نارا
عقليننة ننا داظ مع ننم م ارات ننا الساسننية ل و ننية ن ه اللعبننة ننا ننحر مسنناحة
الملعا وطبيعة التةقال الق يرة والسريعة للكرة والالعبي على حد سواظ ،و نحر
مسنناحة ال نندحلالحلال وال ن ج يحتننام الننى امننتالذ الممننارل ل ن ه اللعبننة للم ننارا
العقلينننة متنننز تركيننن اإلةتبننناه واكدراذ الحسنننحركا حتنننى ينننتمك مننن تعلنننم واتقنننا
الم ارا الساسية للعبة واكجادة ا دائ نا ،وتنيتا ن ه الدراسنة نا التعنرح علنى
ةوع العالقة بي بعض الم ارا العقلية وم ارة الت ويا بكرة السنلة ،ا اسنت دم
الباحتة المة ج الو نيا بيسنلوا العالقنا اإلرتباطينة لتحقينا نداح البحنم ،ا تنم
تطبيا اإل تبارا المعتمندة نا ن ه الدراسنة عيةنة من طالبنا المرحلنة التاةينة نا
كلية التربينة الرياضنية جامعنة دينالى ،و نر الةتنائج عندم وجنود عالقنة ارتباطينة
بي تركين اإلةتبناه وم نارة الت نويا بكنرة السنلة لند نراد العيةنة ،ووجنود عالقنة
ارتباطيننة معةويننة بنني اكدراذ الحسننحركا واإلسننتجابة الحركيننة والت ننور العقلننا
وم ارة الت ويا بكرة السلة لد راد عيةة البحم.
Focus attention and kinesthetic sense and its relationship to
the correction basketball
The game of basketball and one of the sports organization and
that you need to skills mentality in the performance of most
skills essential for privacy this game in the small area of the
pitch and the nature of movements short and quick to the ball
and players alike, and the small size of the target (throat) and
that needs to acquire practitioner of this game for the skills of
mental such as focusing attention and cognition so he can learn
and master the basic skills of the game and mastery of the
performance, and come this study to identify the type of
relationship between the concentration of attention and
perception and skill correction from the bottom of the basket, as
the researcher used the descriptive manner relations relational to
achieve research objectives, as was application tests employed
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in this study sample of students the second phase in the College
of Physical Education University of Diyala, and the results
showed no correlation between the concentration of attention
and skill correction from the bottom of the basket in the sample,
and the presence of correlation between perception and skill
correction from the bottom of the basket with individuals The
research sample.
الثاب األول

 1التعريف تالثحث
1-1مقدمة البحث وأهمٌته:
تعد الم ارا العقلية م المكوةا الساسية التا يحتاج ا إلعا كرة السنلة
ا ة ا تعمنز علنى تةمينة الم نارا الحركينة وتطنوير الداظ الم نارج وال ططنا
وتساعد ا ربط وتسلسز الحركا م نالز تطنوير الم نارا الحركينة وتركين
اإلةتبنناه واكدراذ الحسننحركا عةنند الالعبنني من ننالز اإلقت نناد بالج نند وتقليننز
الحركا ال ائدة ودقة نا ات نا القنرار واعنداد بنرامج حركينة متةوعنة م وةن
حيحة ومستو اةجا ضز
ا ال اكرة مما يؤدج الى استجابة حركي
ويعننند التركيننن احننند م نننا ر اإلةتبننناه الم منننة التنننا ل نننز دور عننناز نننا
اإلستعداد والت يؤ للعمز اكرادج حيم يتطلا من الالعنا التندريا المتوا نز علنى
ه الم ارا العقلية تركي اإلةتبناه
تطوير الم ارا العقلية والبدةية والم ارية وم
واكدراذ الحسننحركا ا ين كر راجن ل3791ل " لننوإل اإلةتبنناه واكدراذ الحسننحركا
لما استطاع اليرد ا يعا و يت كر و ينتعلم ينيئا و ا ييكنر ين  ،لكنا تنتعلم ينيئا
و تيكننر ين يجننا ا تةتبن الين وتدركن "لع 371 :3791،ل  ،كمننا تحتننز عمليننة
اكدراذ الحسننحركا مكاةننة متمي ن ة ننا تةيي ن م ننارة الت ننويا بكننرة السننلة تقنندير
المسا ة و م الداظ واليعور بالمسنا ة واكحسنال بنالكرة تبندو حاجنة ملحنة كتقنا
الداظ الم ننارج ور ننت مسننتواه ،ل ن ا يةبحننا علننا الالعننا ا ييننعر وينندرذ مواقننح
اللعا المتعددة م ةاحية متى يسرع ومتى يبطئ ومتنى يحتنز المكنا المةاسنا اتةناظ
اللعا حسا المواقح التا يمر ب ا ا اللعا .والت ور العقلنا نو م نارة عقلينة و
م ننارة ةيسننية تسنناعد علننى ر ننت مسننتو لداظ اليةننا و لننذ من ننالز بةنناظ وتحسنني
الت ور الحركا لد الالعبي واتقا الم ارا الحركية و طط اللعا وتطبيق ا نا
المواقننح اللعننا المتحيننرة والمتعننددة باكضننا ة الننى اعننداد الالعننا ةيسننيا من الةاحيننة
العقلية لألداظ اليعلا للعبة كرة السلة ،ا ا الت نور العقلنا يمةحةنا الير نة للتعامنز
مننننت الميننننكلة و الم ننننارة عةنننند ور ننننا بيننننكز ضننننز .ل ،مننننا ليعننننرا يننننو
13:2002،ل يعرح م رد اليعز على " ةن الن م مةن لح نة د نوز المتينر عن
طريا الحوال الى وز ايارة لحركة اللياح العضنلية"  ,ا اسنتجابا الينرد تتولند
ةتيجة تياعل مت المحيط ب رو الم تلية.
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2-1مشكلة البحث:
ا عمليننة التنندريا علننى الم ننارا العقليننة تعنند م ن العوامننز المسنناعدة التننا
تس ز عملية اكعداد البدةا والم ارج وال ططا ،التدريا على الداظ الم نارج
للحركا غير كا ا لتعلم ا واتقاة ا ب ورة كاملة ما لم يرتبط الم ارا العقلية.
وم الز برة الباحتة ا مجاز لعبة كرة السلة كوة ا مدرسة ل ه المنادة
قنند إلح ن ضننعح واض ن ننا تركي ن اإلةتبنناه واكدراذ الحسحركا,والت ننور
العقلا ،واإلستجابة الحركية ،ا ةجد مج ود اليريا كلن ين ا سند بسنبا عندم
الةجنناف ننا لدقننةل ت ننويا الكننرة ةحننو ال نندح و سننو ا تيننار المكننا المةاسننا
للت ننويا ةتيجننة ةقننك التركي ن والق ننور ننا عمليننة تركي ن اإلةتبنناه واكدراذ
الحسحركا واإلستجابة الحركية ال حيحة لن ا ارتني الباحتنة جنراظ ن ا البحنم
للتعرح على العالقة بي بعض الم ارا العقلية ودقة الت ويا بكرة السلة .
3-1هدف البحث:
 التعرح على العالقة بي بعض الم ارا العقلية ودقة الت ويا بكرة السلة.
 4-1فرضٌة البحث:
 وجود عالقا ارتباطية ا دإللنة اح نائية بني الم نارا العقلينة المبحوتنة
ودقة الت ويا بكرة السلة.
 5-1مجاالت البحث:
 1-5-1المجال البشري :طالبا المرحلة التاةية ا كلية التربية الرياضية ديالى.
2-5-1المجال الزمانً:اليترة م  2032/33/31ولحاية 2032/32/31
3-5-1المجال المكانً  :قاعة اللعاا المحلقة ا كلية التربية الرياضية/جامعة
ديالى .

الثاب الثاني

 2الدراساخ النظريح واملشاتهح:
1-2الدراسات النظرٌة:
1-1-2االنتباه:
اإلةتباه"يعد م الم ارا العقلية التا يتم الل ا التركي علنى متينر معني قند
يكو دا ليا و ارجيا ،ومحاولة ع ز جميت المتيرا ال ر ،و ن ا بندوره ينؤدج
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الى استجابة عالة للمتيرا ا العالقة والتعامز مع نا بينكز كتنر اعلينة يةنتج من
الل استجابة حركية وعقلية مالئمة لةوع الةيناط الممنارل"لمولود11 :2009،ل ،
واإلةتبناه نو توجين الينعور وتركين ه ننا يناظ معني اسننتعدادا لمالح تن و دائ ننا
والتيكينننر يننن لالمليجا 391 :2000 ،ل  ،و نننو عملينننة ارادينننة يةت نننا مننن الل نننا
الرياضننا مةب ننا و موضننوعا معيةننا ي منن ويح ننر يننعوره وحواسنن ينن لاإلمير،
243 :2002ل.
 1-1-1-2أنواع االنتباه:
 .1االنتباااه اارادي  :و ننو التوجين المق ننود لنحسننال ةحننو موضننوع قننائم ب اتن .
متز توجي اليرد اإلةتباه بإرادت الى عمز ما و كرة معيةة .
 .2االنتباه الالإرادي  :و نو اتجناه اكحسنال ةحنو موضنوع معني دو تند ز الينرد
نننا لنننذ متنننز اإلةتبننناه النننى ال نننوا العالينننة و الضنننواظ السننناطعة و الينننياظ
المتحركةل ةو 44 :3799،ل.
 2-1-1-2تركٌز االنتباه:
يعرح تركي اإلةتباه بية "اإلستعداد اكدراكا العام الن ج يقنوم بتوجين ينعور
الرياضننا ةحننو موقننح معنني ككننز و ج ن ظ  ،ننإ ا كننا الموقننح معننروح للرياضننا
يكو اإلةتباه  ،ما ا ا كا الموقح جديد كلينا ين داد اإلةتبناه وينتم التركين علنى ن ا
الموقح الجديد"لحةتوش42 :3799،ل  ،و نو ا نطالف يينار بن النى تنراكم الطاقنة
وا كرة معيةة و الى حد محتويا ال اكرة الحركينة
العقلية وتوجي ا المرك
و الننى موضننوع معنني تة ننا علي ن الطاقننة العقليننة وتتج ن وب لسننليما :3797،
42ل  ،ا حي عر دمحم العربا بية "القدرة علنى تتبين اإلةتبناه علنى متينر م تنار
ليترة م ال م عةدما يكو متير معي ا بنؤرة اإلةتبناه ن ا يعةنا ا اةتبناه الينرد
مرك ن ا عليننة ننالز لح ننة معيةننة"لالعربا299 :3774،ل  ،ا تركي ن اإلةتبنناه علننى
متيننر معنني إل يعةننا بالضننرورة جم نود اإلةتبنناه وتوقي ن واةمننا يتحننرذ اإلةتبنناه تةنناظ
تركي ه ا مجاز و امتداد او اتساع اكبر يطلا علين امتنداد او اتسناع اإلةتبناه ولكن
ا حدود تتبت المتير الم تنار الن ج ينتم التركين علين كمنا ويطلنا علنى الةقطنة التنا
يترك ي ا م طل بؤرة اإلةتباه.
2-1-2االدراك الحسحركً:
ا العمليا العقلية ا ا الحقيقة عمليا احسنال وادراذ وتيكينر بينكز عنام
يكو بال احسال حيم عملينة اكدراذ الحسنا تسنتةد علنى
واكدراذ إل يمك
ةينناط الج ن ة الحسننية  .ويعر ن " وجين محجننوا  " 3797بيةن " اسننتجابة عقليننة
لمتيننرا حسننية معيةننة و تيسننير المعلومننا المكتيننية بواسننطة حننوال اكةسننا م ن
حيم معةا ا و رمو ل ا دإلإلت ا "لمحجوا13 :3797،ل.
كما يعرح اكدراذ ل الحسحركا ل بية "عبارة عن اتنارة العضناظ الحسنية
الموجودة ا العضال والع اا والميا نز  ،نا تن ود العقنز بالمعلومنا ممنا
يجا ا تيعل ج اظ الجسم عةد القيام بتةيي ج م ارة "لحسي 943 :3799،ل.
ما ابرا يم عبد رب وحبيا حبيا العدو  " 2001يييرا النى ةن " اكدراذ
و تيسنير الينرد المباينر كحساسن بالطبيعنة  ،ويبند اكدراذ باإلسنتجابا الع نبية
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لةياط عضاظ الحل  ،تنم تو نيل ا النى الج نا الع نبا المركن ج  ،ناكدراذ نو
اكحاطة واكلمام بالبيئة ال ارجية لليرد م الز الحوال ويمتز اكحسنال السنال
ا عملية اكدراذ "لالعدوج327 :2001،ل .
واكدراذ ل الحننل -حركننا ل ننو "عمليننة تة ننيم المد لننة الحسننية واعطائ ننا
معةى  ،وب لذ دليز على السلوذ "لمحجوا311 :2002،ل.
 3-1-2التصور العقلً:
الت ور العقلا و م نارة عقلينة و م نارة ةيسنية تسناعد علنى ر نت مسنتو
لداظ اليةننا و لننذ من ننالز بةنناظ وتحسنني الت ننور الحركننا لنند الالعبنني واتقننا
الم ننارا الحركيننة و طننط اللعننا وتطبيق ننا ننا المواقننح اللعننا المتحيننرة والمتعننددة
باكضا ة الى اعداد الالعا ةيسيا م الةاحية العقلية لألداظ اليعلنا للعبنة كنرة السنلة،
ا ا الت ور العقلا يمةحةا الير نة للتعامنز منت المينكلة و الم نارة عةند ور نا
بيكز ضز.
الت ور العقلنا نو "وسنيلة عقلينة يمكن من الل نا تكنوي ت نورا ال بنرا
سنننابقة و ت نننورا جديننندة لنننم تحننندم مننن قبنننز بحنننرض اكعنننداد العقلنننا لنننألداظ
"لراتننا339 :2000،ل  ،ويعننرح بية ن " محاولننة اسننترجاع الحنندام و ال بننرا
الحسنننية السنننابقة و بةننناظ نننورة جديننندة لحننندم جديننند وتكرار نننا كتنننر مننن منننرة
"ل بر224 :2001،ل " ،والت ور العقلنا إل يعتمند قنط علنى حاسنة الب نر ولكن
يجا ييمز كبر قدر م الحوال مجتمعة حتى يمك تحقيا التكامز ا الت نور
لة ا على جاةا كبير م ال مية "ليمعو 10 :3774،ل  ،ويعر وجين ل3797ل
على ة " ال ورة التا يي ا المنتعلم عن طرينا الة نر والينرف للحركنة وتةطبنت
بالنندماو وتلعننا الممارسننة وال بننرة ننا تبننا ن ه ال ننورة  ،وتكننو ن ه ال ننورة
الموجننننننودة ننننننا النننننندماو سننننننال ولننننننا لتيديننننننة المننننننتعلم و المبتنننننندك الحركننننننة
"لمحجوا12 :3797:ل.
 4-1-2اادراك الحسحركً :
و و " الحاسة التا يمكةةا تحديد وضت ج اظ الجسنم وحالتن وامتنداده واتجا ن
ننا الحركننة وكن لذ الوضننت للجسننم وموا ننيا حركننة الجسننم ككز"لراتننا:3792،
379ل.
ويمك ن تعريننح اكدراذ ل الحننل حركننا ل باة ن "عبننارة ع ن اتننارة العضنناظ
الحسننننية الموجننننودة ننننا العضننننال والع نننناا والميا ننننز  ،ننننا تنننن ود العقننننز
بالمعلومننننا ممننننا يجننننا ا تيعلنننن جنننن اظ الجسننننم عةنننند القيننننام بتةيينننن ج م ننننارة
"لحسي 943 :3799،ل.
واكدراذ ل الحل -حركنا ل نو "عملينة تة نيم المد لنة الحسنية واعطائ نا معةنى ،
وب لذ دليز على السلوذ "لمحجوا311 :2002،ل.
 3-1-2التصوٌب فً كرة السلة:
ا الحرض الساسا م لعبة كرة السلة و ا ابة اكبر عندد من الةقناط نا سنلة
ال م  ،وةتيجة لتطور ةواع الد اع و تطنوير قناةو اللعبنة د نت اليرينا النى ايجناد
طرق و ساليا متعددة للت ويا م مواضت ومسا ا م تلية.
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يعر ا ل الد 3770 ،ل على ة ا" محاولة علينة جنادة لالعنا الم ناجم كد ناز
الكننرة الننى سننلة ال ننم مسننتتمرا ننا لننذ قابليتن البدةيننة واليةيننة وال ةيننة والةيسننية
ضم اطار القاةو الدولا "لع ي 9 :3770،ل.
كما عر على " ة ا رما الكرة على السلة"لWooden,1966: 71ل  ،واةطالقنا
م ن ا الي نم نا م نارة الت نويا بيةواع نا و اينكال الم تلينة تعند العامنز الم نم
والمؤتر ا ةتيجة المباراة حيم يؤكد عبد الع ين " ا ةتيجنة المبناراة تتوقنح علنى
مد ةجاف م نارة الت نويا" لاحمند و نال 12 :3779،ل  ،ل ن ا ةنر بنا م نارة
الت ننويا تننيتا علننى ر ل جمينت م ننارا اللعبننة ،ا ا كننز مننا يؤدين الالعننا من
م ننارا دا ننز الملعننا ،مننا ننا اإل كيجنناد ر ننة للت ننويا علننى سننلة اليريننا
المةا ل ،وعلي ا الت ويا و المرحلة الة ائية وال تامية لجميت الم ارا .
 2-2الدراساخ املشاتهح:
-1-2-2دراسة خالد عبد المجٌد الخطٌب وزهٌر ٌحٌى دمحم علً (()2005الخطٌاب
وعلً)2005 :
(تركٌز االنتباه واادراك الحس حركً وعالقتها بدقة اارسال الطوٌل بالكرة
الطائرة)
هدف البحث إلى التعرف على:
 .0التعننرح علننى العالقننة بنني ا تبننار درجننة تركي ن اإلةتبنناه ودقننة اكرسنناز الطويننز
بالكرة الطائرة.
 .3التعننرح علننى العالقننة بنني ا تبننار درج نة مسننتو اكدراذ الحننل-حركننا ودقننة
اكرساز الطويز بالكرة الطائرة.
منهج البحث
است دام الباحتا المة ج لو يا لمالئمت وطبيعة البحم.
مجتمع البحث وعٌنته:
تضمة عيةة البحم  30إلعبي يمتلو يباا ةنادج ينقالوة الرياضنا نا محا نة
اربيز لعام .2001
أهم االستنتاجات التً توصل إلٌها الباحثان:
 .0ةاذ ضعح ا دقة اكرساز الطويز بالكرة الطائرة ودرجة تركي اإلةتباه.
 .3يعنناةا ننراد عيةننة البحننم من ضننعح ننا دقننة اكرسنناز الطويننز بننالكرة الطننائرة
ودرجة اكدراذ الحل –حركا.
الثاب الثالث

 3منهج الثحث وإجراءاته امليدانيح:
1-3منهج البحث:
است دم الباحتة المة ج الو يا بيسلوا العالقا اإلرتباطية لمالئمتن ومينكلة
البحم.
2-3عٌنة البحث:

-362-

م .سحر حر مجيذ

العذد الثالث والخمسون  .مجلة الفتح  .نيسان لسنة 3102

ايننننتمل عيةننننة البحننننم علننننى طالبننننا المرحلننننة التاةيننننة ننننا كليننننة التربيننننة
الرياضية/جامعة ديالى للعام الدراسنا  2031/2032والبنال عندد ل14ل طالبنة ،
وتم استبعاد ل4ل طالبا م الحير مبايرا ا الدوام الرسنما ،واإلسنتعاةة بن ل30ل
طالبا لتطبينا التجربنة اإلسنتطالعية ،وبلن مجموعنة عيةنة البحنم التجريبينة ل40ل
طالبة ،و يمتل ةسبة ل%93.42ل م مجتمت البحم.
 1-2-3تجانس أفراد العٌنة:
لحرض ع ز المتحيرا التا م يية ا ا تؤتر ا درجا راد العيةة سواظ ا
متحيرا الةمنو و نا المتحينرا الةيسنية وم نارة الت نويا من سنيز السنلة لجني
الباحتننة الننى اسننت رام التجنناةل ننا ن ه المتحيننرا للتيكنند من لننو العيةننة من القننيم
المتطر ننة والتننا م ن يننية ا ا تننؤتر علننى م ننداقية الةتننائج ،وتننم اسننت دام معامننز
اإللتواظ ل ه المتحيرا و ر الةتائج جميع ا مح ورة بي ل1±ل و ن ا يندز علنى
تجاةل العيةة ،وكما مبي ا الجدوزل3ل
جدوزل3ل
تجاةل العيةة ا متحيرا الةمو ومتحيرا البحم
3
2
1
4
1
4

المتحيرا
العمر
الطوز
الو
تركي اإلةتباه
اكدراذ الحسحركا
الت ور العقلا
اإلستجابة الحركية
دقة الت ويا

ل
20.11
3.409
19.11
290.1
13.12
14.12
3.49
1.72

و
20
3.42
11.1
290.4
10
11.1
3.44
4

ع
0.999
0.011
7.19
321.4
37.13
9.99
0.209
2.42

معامز اإللتواظ
0.199
0.040
0.912
0.449
0.2972.034
0.3970.240

 3-3وسائل جمع المعلومات واألجهزة واألدوات المستخدمة فً البحث:
 1-3-3وسائل جمع المعلومات:
 الم ادر والمراجت العربية .
 اإل تبارا والمقاييل
 2-3-3األجهزة واألدوات المستخدمة فً البحث:
 ج ا حاسوا ةوع لDELLل يةا المةيي.
 ساعة توقي الكتروةية ةوع لCASEOل ياباةية المةيي.
 كرة سلة عدد  3ةوع لmoltenل.
 دح كرة سلة عدد3
 ملعا كرة سلة
 قالم ر اك
 يريط قيال معدةا بطوز 30م.
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 غطاظ للعي
4-3االختبارات المستخدمة فً البحث:
 1-4-3اختبارات المهارات النفسٌة:
وإل:ا تبار تركي اإلةتباه:
ا تبار بورد اةييموح لتركي اإلةتباه
تاةيا :ا تبار اكدراذ الحسحركا:
ا تبنننننار اكدراذ الحسنننننحركا للوتنننننا الطوينننننز مننننن التبنننننا لألماملعبننننند اليتننننناف
وحسةي 391 :3779،ل
تالتا :ا تبار الت ور العقلا:
ا تبار مقيال الت ور العقلا الرياضالراتا341 :2004،ل
رابعا ا تبار اإلستجابة الحركية:
ا تبار الجرج لمسا ة 30متر لمتير غير معلوملعلا92 :2004،ل
2-4-3اختبار التصوٌب:
ا تبار الت ويا م سيز السلة لمدة  10تاةية:لعالوج ورضوا 3779:199،ل
 5-3التجربة االستطالعٌة:
تم اجراظ التجربة اإلستطالعية على عيةة تتكو م ل30ل طالبا لنم يكن ضنم
العيةة الساسية ا يوم الحد الموا ا  2032 /33/39تنم ي نا تطبينا اإل تبنارا
العقلية للم ارا العقلية قيد البحم وكا ال دح مة ا:
 التيكد م مالئمة اإل تبارا ل راد عيةة البحم.
 ضبط توقيتا جراظ التجربة والوق المستحرق لتةيي اإل تبارا .
 التعرح على المعوقا التا قد ت ر تةناظ تةيين اإل تبنارا لتال ي نا نا
التجربة الرئيسة.
6-3التجربة الرئٌسة:
تننم اجننراظ اإل تبننارا ال ا ننة بالبحننم علننى ننراد المجموعننة التجريبيننة ننا
يننوما الربعنناظ وال مننيل الموا قننا 23و 2032/32/22ننا تمننام السنناعة التاسننعة
باحا وعلى ملعا كرة السلة ا كلية التربية الرياضية ا جامعة ديالى.
اليوم الوز :تةيي ا تبنارا الم نارا العقلينةلتركي اإلةتبناه واكدراذ الحسنحركا،
واإلستجابة الحركيةل.
اليوم التاةا :تةيي ا تبار الت ويا والت ور العقلا.
وقد راع الباحم ال طوا التالية:
 ت يئنننة مسنننتل ما تةييننن اإل تبنننارا قبنننز و نننوز الطالبنننا النننى مكنننا
اإل تبار.
 يرف اإل تبارا العقلية بالتي يز على راد عيةة البحم.
 يرف وعرض اإل تبارا الم ارية بالتي يز على راد عيةة البحم.
 داظ احماظ كا ا لتةيي اإل تبارا .
 تسجيز ةتائج اإل تبارا ا استمارا عد مسبقا لكز ا تبار.
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7-3الوسائل ااحصائٌة:
اسنننت دم الباحنننم البرةنننامج اكح نننائا لspssل نننا اسنننت رام ةتنننائج البحنننم
مستعيةة بالوسائز اكح ائية التالية:
 الوسط الحسابا.
 اإلةحراح المعيارج.
 الوسيط.
 معامز اإللتواظ.
 معامز اإلرتباط البسيط بيرسو .
الثاب الراتع:

4عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها:
 1-4عرض نتاائج العالقاة باٌن تركٌاز االنتبااه ومهاارة التصاوٌب مان أسافل السالة
ألفراد عٌنة البحث وتحلٌلها ومناقشتها:

جدول()2
قٌم األوساط واالنحرافات المعٌارٌة ومعامل االرتباط لتركٌز االنتباه ودقة التصوٌب
بكرة السلة
ر
ر
الدإللة
الم ارة
المحسوبة الجدولية
تركي اإلةتباه
 0.12غير معةوج
0.32
دقة الت ويا
يبنني الجنندوزل2ل قننيم الوسنناط الحسننابية واإلةحرا ننا المعياريننة وقيمننة معامننز
اإلرتباط المحسوبة لتركي اإلةتباه ودقة الت ويا بكرة السلة ل راد عيةة البحنم ،ا
قيمننة معامننز اإلرتبنناط بنني ن ي المتحيننري ل0.32ل و ننو ا ننحر م ن قيمننة معامننز
اإلرتباط الجدولية والبالحةل0.12ل تحن مسنتو دإللنة ل0.01ل ودرجنة حرينةل19ل
و ن ا ينندز علننى عنندم وجننود عالقننة بنني تركين اإلةتبنناه وم ننارة دقننة الت ننويا بكننرة
السلة لد راد عيةة البحم.
وتع و الباحتة ه الةتيجة الى ا المتعلمي المبتدئي يكو م ال عا علني م ا
يركن و اةتبننا م بيننكز كبيننر علننى داظ الت ننويا بكننرة السننلة لوجننود ميننتتا اةتبنناه
كتيرة و يركن ا تمامن علنى طريقنة الداظ وكن لذ يةتبن لوجنود المندرل وال مينز
عوبة تركي اةتبا على ا ابة ال دح،وب ا ال نوك ين كر ةبينز
مما ي يد م
محمننننننود ل2009ل "ا تيننننننتي اإلةتبنننننناه و عنننننندم التركينننننن يننننننؤتر سننننننلبيا ننننننا
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الداظ"لياكر2009:303،ل  ،كمنا وا المتعلمني الجندد إل يمتلكنو بنرا حركينة
ننا مجنناز الداظ يكننو م ن ال ننعا علنني م داظ الت ننويا بيننكز مننتق كننو ن ه
الم ارة تحتنام النى تكنرارا وممارسنة كتينرة للو نوز النى عملينة اكتقنا  ، ،ممنا
د الى ضعح مستو الداظ الم ارج " ،الرياضا ال ج يمتلذ تركي ضنعيح نو
النننننننن ج إل يسننننننننتطيت ا يو ننننننننا بنننننننني مواقينننننننن الجسنننننننندية والعقليننننننننة لكياةنننننننن
ال اك"لSyer,1983:90ل.
2-4عرض نتاائج العالقاة باٌن اادراك الحاس حركاً ومهاارة التصاوٌب مان أسافل
السلة ألفراد عٌنة البحث وتحلٌلها ومناقشتها.
جدول()3
قٌم األوساط واالنحرافات المعٌارٌة ومعامل االرتباط بٌن مهارة اادراك
الحسحركً ودقة التصوٌب بكرة السلة
ر
ر
الدإللة
الم ارة
المحسوبة الجدولية
اكدراذ الحسحركا
 0.12معةوج
0.447
دقة الت ويا
يبنني الجنندوزل1ل قننيم الوسنناط الحسننابية واإلةحرا ننا المعياريننة وقيمننة معامننز
اإلرتبنناط المحسننوبة لننندراذ الحسننحركا ودقننة الت ننويا بكننرة السننلة ل ننراد عيةننة
ي المتحينري ل0.447ل و نا اكبنر من قيمنة
البحم ،ا قيمة معامز اإلرتباط بي
معامنننز اإلرتبننناط الجدولينننة والبالحنننةل0.12ل تحننن مسنننتو دإللنننة ل0.01ل ودرجنننة
حريننةل19ل و نن ا ينندز علننى وجننود عالقننة بنني اكدراذ الحسننحركا وم ننارة دقننة
الت ويا بكرة السلة لد راد عيةة البحم.
وتع و الباحتة ه الةتيجة الى اعلية عملية التعلم لند نراد عيةنة البحنم والن ج
يعمز على التوا ا العضلا الع با وتةمية الحوال ،ا يتطنور اكدراذ الحسنحركا
م الز التجربة والتكرار والممارسة ،وين كر كنز من ةن ار الطالنا وكامنز لنويل
ميننة ننا تطننوير الم ننارة الحركيننة الرياضننية
ل2000ل "ا المعر ننة الحسننية ا
حينننم ا القابلينننة علنننى ادراذ ال نننوا ر تتطنننور نننا التننندريا الرياضنننا"لالطالا
والويل341 :2000،ل  ،ويبي كنز من وجين محجنوا وقاسنم حسن ل3792ل "ا
اكدراذ و اكحسال بنال وا ر المحيطنة بالةيناط الرياضنا ومعر نة تلنذ ال نوا ر
م اجز الو وز الى ةتائج ضز وا كز إلعنا نا التندريا يمكن ا يطنور ن ه
ال ا رة المحيطة للةياط الرياضا ال ج ي اول "لمحجوا والمةدإلوج3792:11،ل.
 3-4عرض نتائج العالقة باٌن التصاور العقلاً ودقاة التصاوٌب بكارة السالة ألفاراد
عٌنة البحث وتحلٌلها ومناقشتها:
جدول()4
قٌم األوساط واالنحرافات المعٌارٌة ومعامل االرتباط لتركٌز االنتباه ودقة التصوٌب
بكرة السلة
ر
ر
الدإللة
الم ارة
المحسوبة الجدولية
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الت ور العقلا
دقة الت ويا
يبنني الجنندوزل2ل قننيم الوسنناط الحسننابية واإلةحرا ننا المعياريننة وقيمننة معامننز
اإلرتباط المحسوبة للت ور العقلا ودقة الت نويا بكنرة السنلة ل نراد عيةنة البحنم،
ا قيمة معامز اإلرتباط بي ن ي المتحينري ل0.123ل و نا اكبنر من قيمنة معامنز
اإلرتباط الجدولية والبالحةل0.12ل تحن مسنتو دإللنة ل0.01ل ودرجنة حرينةل19ل
و ا يدز على وجود عالقة بي م نارة الت نور العقلنا ودقنة الت نويا بكنرة السنلة
لد راد عيةة البحم.
وتع و الباحتنة ن ه العالقنة المعةوينة النى وجنود تكامنز منا بني ناتي الم نارتي
كو م ارة الت ويا تعتمد بينكز كبينر علنى ال نورة الموجنودة نا اكنرة المنتعلم
ويعتمد دائ ا على ةوعية ووضوف وتسلسز ال ورة الم وةة ا الدماو مما يعطا
تح ية راجعنة دا لينة قبنز الداظ ممنا يسناعد علنى توجين الج نا الحركنا والعضنلا
للمتعلم وال روم باسنتجابة حركينة نحيحة ،و ن ا منا يؤكنده ةبينز محمنود ل2009ل
"ا الت ور ال ةا للم ارا الحركية يساعد الالعا ا وضنوف و نم طبيعنة داظ
الم ارا مما يجعل اقرا لمتطلبنا ةجناف داظ الم نارا الحركية"ليناكر:2009،
74ل.
0.123

0.12

معةوج

 4-4عاارض نتااائج العالقااة بااٌن مهااارة االسااتجابة الحركٌااة ودقااة التصااوٌب بكاارة
السلة ألفراد عٌنة البحث وتحلٌلها ومناقشتها:
جدول()5
قٌم األوساط واالنحرافات المعٌارٌة ومعامل االرتباط بٌن االستجابة الحركٌة ودقة
التصوٌب بكرة السلة
ر
ر
الدإللة
الم ارة
المحسوبة الجدولية
اإلستجابة الحركية
 0.12معةوج
0.447
دقة الت ويا
يبنني الجنندوزل2ل قننيم الوسنناط الحسننابية واإلةحرا ننا المعياريننة وقيمننة معامننز
اإلرتبنناط المحس نوبة لالسننتجابة الحركيننة ودقننة الت ننويا بكننرة السننلة ل ننراد عيةننة
ي المتحينري ل0.447ل و نا اكبنر من قيمنة
البحم ،ا قيمة معامز اإلرتباط بي
معامنننز اإلرتبننناط الجدولينننة والبالحنننةل0.12ل تحننن مسنننتو دإللنننة ل0.01ل ودرجنننة
حرينننةل19ل و ننن ا يننندز علنننى وجنننود عالقنننة بننني م نننارة اإلسنننتجابة الحركينننة ودقنننة
الت ويا بكرة السلة لد راد عيةة البحم.
وتعننن و الباحتنننة ننن ه العالقنننة المعةوينننة النننى ا عملينننة اإل تينننار الننندقيا والسنننليم
لالسننتجابة الدا ليننة لمتيننر ننارجا يننةعكل ايجابيننا علننى الةتيجننة الة ائيننة لننألداظ م ن
الز توجي سرعة اكيعنا الع نبا للعضنال العاملنة ممنا ي يند من سنرعة الداظ
واإلقت نناد بالج نند المب ن وز ،ا ي ن كر قاسننم حس ن حسنني ل3799ل " ا اإلسننتجابة
الحركية ا رة تطر على الحدد والعضال ويةعكل على السلوذ ةتيجة تةبي معني
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ممنننا يدعننن وه النننى التكينننح و قنننا للوضنننت الجديننند الةاينننئ ننن ا عنننز التةبيننن واكتنننارة
"لحسي 3799:409،ل.
الثاب اخلامس

 5االستنتاجاخ والتىصياخ:
1-5االستنتاجات:
م الز الةتائج التا تو ل الي ا الباحتة رج باإلستةتاجا التالية:
 .3وجود ضعح ا مستو تركي اإلةتباه لد طالبا المرحلة التاةية نا كلينة
التربية الرياضية.
 .2وجود عالقة ارتباط ضعيية بي مستو تركي اإلةتباه وم ارة دقة الت نويا
بكرة السلة لد راد عيةة البحم.
 .1وجود عالقة ارتباط معةوية بني اكدراذ الحسنحركا وم نارة دقنة الت نويا
بكرة السلة لد راد عيةة البحم.
 2-5التوصٌات:
وتو ا الباحتة باإلتا:
 .3اإل تمام بتةمية تركي اإلةتباه لما ل مية كبيرة ا داظ الكتير م الم ارا
الساسننية ننا اللعنناا الرياضننية التننا تنندرل ضننم مةننا ج كليننا التربيننة
الرياضية.
 .2اإل تمام بتةمية اكدراذ الحسحركا ل ميت الكبيرة ا تعلم واتقا الم نارا
الساسية ا اللعاا الرياضية كا ة.
 .1دراسة العالقنة بني الم نارا العقلينة و داظ الم نارا الساسنية ال نر نا
لعبة كرة السلة.
المصادر:
اإلةتقنناظ الةيسننا تطبيقننا ننا
 ابننرا يم عبنند ربن  ،و حبيننا حبيننا العنندو
التربية البدةية والرياضية  :ل القا رة  ،ا.م  2001 ،ل.
 بننو العننال احمنند عبنند اليتنناف ودمحم ننبحا حسننةي سننيولوجيا ومور ولوجيننا
الرياضا وطرق قيال التقويم :لالقا رة ،دار اليكر العربا3779 ،ل .
 حلمننا المليجننا علننم الننةيل المعا ننر  :ط 9ل بيننرو  ،دار الة ضننة العربيننة
للطباعة والةير 2000 ،ل
 النند عبنند المجينند ال طيننا و يننر يحيننى دمحم علننا تركي ن اإلةتبنناه واكدراذ
الحننل حركننا وعالقت ننا بدقننة اكرسنناز الطويننز بننالكرة الطائرة:لبحننم مةيننور
مجلنننة الرا ننندي للعلنننوم الرياضنننية جامعنننة المو نننز ،المجلننند ،32العننندد43
2004،ل
 :وز علم الةيل :ط 2لم ر  ،دار المعارح 3791،ل.
 راج حمد ع
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ضننياظ حمننود تننيتير التمريةننا المركبننة ننا تطننوير بعننض الم ننارا العقليننة
والساسننية للةايننئي بكننرة القنندم  :لرسننالة ماجسننتير ،كليننة التربيننة الرياضننية \
جامعة ديالى 2009،ل
ننوز التنندريا الرياضننا :لجامعننة بحننداد ،مطننابت جامعننة
عبنند علننا ة ننيح
بحداد3791 ،ل.
قاسنننم حسننن حسننني الموسنننوعة الرياضنننية والبدةينننة اليننناملة نننا اللعننناا
واليعاليننننا والعلننننوم الرياضننننية  ،ط : 3لدار الطباعننننة والةيننننر والتو يننننت ،
3779ل
دمحم العربنننا التننندريا العقلنننا نننا المجننناز الرياضنننا  :لالقنننا رة  ,دار اليكنننر
العربا 3774 ،ل.
دمحم حس عالوج  ,دمحم ة ر الدي رضوا  :اإل تبارا الم ارية والةيسية ا
المجاز الرياضا ,ط  3ل القا رة ,دار اليكر العربا 3779,ل.
معيوح ةو علم الةيل الرياضنا :لو ارة التعلنيم العنالا والبحنم العلمنا –
جامعة المو ز 3799 ،ل.
ة ن ار الطالننا وكامننز الننويل علننم الننةيل الرياضننية :لبحننداد ،مطبعننة المكتبننة
الوطةية2000 ،ل.
ايم احمد سليما تركي اإلةتباه ا السلة :لرسنالة ماجسنتير ،كلينة التربينة
الرياضية – جامعة بحداد3797 ،ل.
وجيننن محجنننوا علنننم الحركنننة  ،النننتعلم الحركنننا  :ل المو نننز  ،دار الكتنننا
للطباعة والةير  3797 ،ل
وجي محجوا سيولوجيا التعلم  ،ط، 3ل عما  ،دار اليكر للطباعنة والةينر
 2002 ،ل ،
وجي محجنوا وقاسنم حسن المةندإلوج المند ز نا علنم التندريا الرياضنا:
لبحداد ،مطبعة جامعة بحداد3792 ،ل
-John syer; Sporting body sporting mind: united king on
Cambridge 1983, p90.
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