
1027لسنة  اذار . والستون لتاسع .........العدد ا.........................................مجلة الفتح ........................  
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

 
 

FA-201703-69P-15 

 
بعض انواع التصويب بكرة السلة لالعبي   عالقة مستويات الذكاء بأداء

 املدرسة التخصصية يف دياىل

 

  yiser490@gmail.com م . م . ياسر محمود وهيب المكدمي

  mmorog770@gmail.com مدرب العاب : مروج تحسين جاعد

 Keyword : levels of intelligence مستويات الذكاء المفتاحية: ةالكلم 

 82/28/8122تاريخ استالم البحث : 

 

 : ملخص البحث

عرض الباحثان في الباب االول مقدمة واهمية البحث وتطرق الى مشكلة البحثث ومثا   

لها من اهمية كبيرة في تقدم وانجاز فثرق كثرة السثلة م كمثا ودثح هثدر التعثرر علثى 

مستوى الذكاء لعينة البحث  فضال عن فرض البحث ومجاالته م اما الباب الثالثث الثذ  

وتحديد االختبارات وتطبيقها على عينة البحث م امثا حدد فيه منهجية البحث واجراءاته 

البثثاب الرا ثثع تضثثمن عثثرض وتحليثثن ومنااشثثة نتثثالم االختبثثارات المطبقثثة علثثى عينثثة 

البحث والتي استنتم الباحثان في الباب الخامس علثى مسثتوى الثذكاء ومثا لثه مثن تث  ير 

اء لالعبثثي كثثرة فثثي التيثثوير  كثثرة السثثلة واوثثثى الباحثثثان  االهتمثثام  مسثثتويات الثثذك

 وخيوثا عند انتقاء ناشئي كرة السلة .السلة 

 

 

Measuring multiple levels of intelligence and its relation to the 

performance of certain types of correction basketball players 

Specialized Center sports talent in Diyala 

 

M . M . Yiser Mahmoud wahib Almikdma 

Trainer Games: Mroog tahsen  Jaaid            

Abstract : 

             In the first section, the researchers introduce an 

introduction , the importance of research and the problem of the 

research and its great importance to the progress and 
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accomplishment of the basketball teams, it is also demonstrated 

the goal of identifying the level of intelligence of the sample as 

well as the hypotheses of the research and its fields. In the third 

section, the researchers present the research methodology , 

procedures and identifying the tests which are applied to the 

sample. While the fourth section include  the analysis and 

discussion of the results of the applicable tests on the sample, also 

the researchers concluded in the fifth section the level of 

intelligence and its impact in basketball shooting. The researchers 

recommend that consideration should be given to the levels of 

intelligence for basketball players, especially in the selection of 

basketball beginner players. 

 

 

 التعريف بالبحث : -2

 المقدمة وأهمية البحث : 2-2

يتمتع كن انسان  مستوى ذكاء يمكنه من اداء حياته اليومية  شكن طبيعي م والثبع     

ينمازون  مستويات من انواع الذكاء اد تفوق االنسان الطبيعي مما يجعله متميزا  ثاداء  

كثن م وا بتت الدراسات واال حثا  علثى مثر العيثور ان هنثاو تفاوتثاز وتميثزاز  ثين اداء 

فرد  حسر ادراته العقلية مما جعن اغلر مجتمعات العالم ينمازون  طبقات وفئات ممثا 

تجعلهثثم يعملثثون فثثي جميثثع مجثثاالت الحيثثاة  تفثثاوت وفثثروق  ثثاظداء م اذ يتميثثز مع ثثم 

ممارسثثي االلعثثاب الريادثثية والثثذين ينتمثثون الثثى الفثثرق والمنتخبثثات  جميثثع االلعثثاب 

ا يجعلهم يمارسون اللعبة الماللمة لذكالهم ومنهم العبثي الفراية والفردية  نسبة ذكاء مم

فرق كرة السلة اذ شهدت نهضة علمية واسعة النطاق والعناية  ممارسين هذ  اللعبة من 

اذ ان التخطثي  لتهيئثة و نثاء العبثين يحققثون جميع النواحي البدنية والنفسثية والعقليثة م 

ء الالعبين لما له من اهميثة فثي التفثوق على ذكالفرق كرة السلة يتطلر التركيز از تطور

على الخيم . " يعرر الثذكاء  انثه القثدرة علثى حثن المشثكالت او ادثافة نثاتم فكثر  

 (231: 1020جديد يكون ذا ايمة في اطار  قافي معين". )جامع م 

وتعد دراسة مستويات الذكاء من المودوعات العلميثة المهمثة التثي تسثهم  نسثبة كبيثرة 

لنهاليثثة  رفثثع مسثثتوى انديثثة وفثثرق كثثرة السثثلة  المنشثثود م فمثثن خثثالل فثثي المحيثثلة ا

الوحدات التدريبية التي تطبق على اغلر ممارسي هذ  اللعبة م نالحظ  ان هناو تطوراز 

فثي ادالهثثم المهثثار  والبثدني والثثذ  يثثتم اكتشثافه مثثن خثثالل مثا يقثثدمو  ا نثثاء المباريثثات 

لثثى ان هنثثاو حثثاالت ال يمكثثن او ييثثعر الوديثثة والمنافسثثات م وتكمثثن اهميثثة البحثثث ا
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التغلر عليها من ابن الالعبين والتي نعتقد انها ترتب   مستويات الثذكاء لثدى الالعبثينم 

ومثن المككثثد ان هنثاو تفاوتثثاز  ثين ذكثثاء الالعبثين فثثي هثذا التطثثور والثذ  يعثثزو  اغلثثر 

ن كثثن البشثثر ( " ا1022المثثدر ين الثثى اثثدرات الفثثرد العقليثثة وهثثذا مثثا يككثثد  )النعيمثثي 

يمتلكون لثيس ذكثاءاز واحثداز وانمثا مجموعثة مسثتقلة نسثبيا مثن الثذكاءات وان لكثن مثنهم 

 روفيالز عقليا خاثاز هو  الضرورة نتاج لعوامن تكوينية ورا ية واخثرى  يئيثة مرتبطثة 

 ( م و هثذا الشثأ  ن الثذكاء يث تي فثي311: 1022 الخبرات وانماط التعلم " )النعيمي م

ت العقلية التي يجر  ن تح ى  عناية كبيرة مثن ابثن القثالمين علثى تثدرير مقدمة القدرا

 فرق كرة السلة وخيوثا الناشئين .

 

 مشكلة البحث : 2-8

ان الة اهتمام مدر ي كرة السلة  مستويات الذكاء عند العبيهم  االدافة الى تركيثزهم   

انثر مثن تث  ير و هميثة على الجوانر البدنية والمهارية والخططيثة متناسثين مثا لهثذا الج

كبيثثرة فثثي نتثثالم المنافسثثات م فالالعثثر الثثذ  يمتلثثأ ثثثفات  دنيثثة ومهاريثثة عاليثثة مثثن 

الممكن  ن يتيرر  ذكاء في حن المشكالت التي تواجهه ا ناء اللعر ليتغلر على اكثر 

الحثثاالت وتوفيفهثثا   الشثثكن اليثثحيح م لثثذا فثث ن مشثثكلة البحثثث تتجلثثى فثثي الثثة العنايثثة 

لثثذكاء لثثدى العبثثي المركثثز التخييثثي للموهبثثة الريادثثية فثثي ديثثالى م لثثذا  مسثثتويات ا

ارت ى الباحثان اجراء دراسة لهذا الجانر  للكشف عن العالاة  ين مستوى الذكاء واداء 

 .لالعبي المدرسة التخييية في ديالى ع  انواع التيوير  كرة السلة 

 

 أهداف البحث : 2-3

و داء  عثث  انثثواع التيثثوير  كثثرة السثثلة لالعبثثي التعثثرر علثثى مسثثتوى الثثذكاء  -2

 المدرسة التخييية في ديالى

التعرر على العالاة  ثين مسثتوى الثذكاء و داء  عث  انثواع التيثوير  كثرة السثلة  -1

 لالعبي المدرسة التخييية في ديالى

 

 فرض البحث : 2-4

ة السثثلة ارتباطيثثة  ثثين مسثثتوى الثثذكاء واداء  عثث  انثثواع التيثثوير  كثثروجثثود عالاثثة 

 .لالعبي المدرسة التخييية في ديالى

 

 مجاالت البحث : 2-5

 المجال البشر  : العبي كرة السلة في المدرسة التخييية في ديالى . 2-1-2

 .   1022/   20/  10ولغاية  20/2/1022المدة من  المجال الزماني :  2-1-1

 الريادية في  عقو ة . المجال المكاني : ااعة الشهيد عباس المغلقة لأللعاب 2-1-3
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 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية : -3

منهم البحث : استعمن الباحثان المنهم الوثفي  العالاات االرتباطية لمالءمته  3-2

اذ يعّرر البحث الوثفي " انه كن استقياء ينير على طبيعة المشكلة  المطروحة 

لمة في الحادر يقيد تشخييها فاهرة من ال واهر التعليمية او النفسية كما هي اا

 وكشف جوانبها ".      

 (12: 2892)الزو عي والغنام م                                                             

 مجتمع وعينة البحث : 3-8

"ان البحثثثثث عثثثثن طريثثثثق العينثثثثة الماللمثثثثة هثثثثو فثثثثي الحقيقثثثثة اختيثثثثار للواثثثثت     

والجهثثثثثد والمثثثثثال وهثثثثثذا مثثثثثن شثثثثثانه تخفثثثثثي  تكثثثثثاليف المشثثثثثروع او البحثثثثثث وان 

اسثثثثتعمال عينثثثثة مناسثثثثبة يسثثثثهن مثثثثن عمليثثثثة النتثثثثالم  السثثثثرعة الممكنثثثثة " )ا ثثثثراهيم 

ز ( م اثثثثثام الباحثثثثثثان  اختيثثثثثار عينثثثثثة البحثثثثثث  مثثثثثن العبثثثثثي المركثثثثث217: 1000م

( عثثثثام فثثثثي ديثثثثالى  كثثثثرة السثثثثلة 22التخييثثثثي لرعايثثثثة الموهبثثثثة الريادثثثثية دون )

( العثثثثر تمثثثثثن مجتمثثثثع البحثثثثث  ذ 92( العثثثثر  مثثثثن  ثثثثثن ) 32والبثثثثالد عثثثثددهم ) 

 % ( من المجتمع الكلي. 38.13 ثبحت عينة البحث تمثن ) 

 اظدوات واظجهزة والوسالن المستعملة في البحث : 3-3

 لبحث اام الباحثان  استعمال اظدوات واظجهزة اآلتية:من اجن اتمام متطلبات ا

 الميادر والمراجع . -

 االختبارات المهارية والمقاييس. -

 ( . 1كرة سلة اانونية عدد )  -

 ( . 2فريق العمن المساعد ملحق ) -

 تحديد متغيرات البحث 2 – 3

 تحديد الذكاءات المتعددة  2 -3-2

( 1اع الذكاءات المتعددة من خالل استمارة استبيان ملحثق )اام الباحثان  تحديد انو      

( فتم تحديد خمسة انثواع مثن الثذكاءات 3تم عردها على مجموعة من الخبراء ملحق )

% فما فوق من اتفاق الخبراء  مالءمتهثا الجثراءات البحثث 90التي حيلت على نسبة 

ذكاء المتعثثدد )ثثثالح ( يبثثين ذلثثأ م  ثثم اثثام الباحثثثان  اسثثتعمال مقيثثاس الثث2والجثثدول )

 (  وذلأ الن المقياس ماللم لعينة البحث.1( ملحق )272-229: 1022واخرون م
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 (2جدول)

 يبين نسبة اتفاق الخبراء بتحديد انواع الذكاءات المتعددة

 تحديد انواع التصويب واختباراتها   8  -3-4

اام الباحثان  تحديد نوعين من التيوير واختباراتها من خالل عرض مجموعة من     

( على  ع  الخبراء من ذو  الخبرة واالختياص 2هذ  االنواع واختباراتها ملحق )

( فتم اختيار التيوير من الثبات والتيوير من القفز ذلأ لحيولهن على 3ملحق )

 اعلى درجات االتفاق  ين الخبراء .

 

 وثف االختبارات المستعملة في البحث -3-1

  (227: 102)الحكيمم. اختبار االداء الفني للتيوير من القفز -3-1-2

 : تقثثثويم مسثثثتوى االداء الفنثثثي لمهثثثارة التيثثثوير مثثثن  -الهثثثدر مثثثن االختبثثثار

 القفز . 

 : ( . 1كرة سلة عدد ) –ملعر كرة سلة  -االدوات االزمة 

 : خثثثث  المنطقثثثثة المحرمثثثثة و ودثثثثع  يقثثثثف الالعثثثثر خلثثثثف -وثثثثثف االختبثثثثار

  التيوير اليحيح ويكد  خمس محاوالت متتالية للتيوير من القفز.

 : يعطثثثى للمختبثثثر خمثثثس محثثثاوالت م ويمثثثنح عنهثثثا  ثثثال  درجثثثات  -التسثثثجين

وتحتسثثثر درجثثثة المحاولثثثة اظفضثثثن عثثثن كثثثن مقثثثوم علمثثثاز ان درجثثثة التقثثثويم النهاليثثثة 

 حيح .( درجة حسر اداء المهارة الي1لكن محاولة )

 رميات( 20اختبار التيوير من الثبات خلف خ  الرمية الحرة) -3-1-1

: 1002ايثثثثثاس داثثثثة التيثثثثثوير للرميثثثثة الحرة.)الشثثثثثووم  الغثثثثرض مثثثثثن االختبثثثثار:

123) 

 نسبة اتفاق الخبراء انواع الذكاءات ت

 %92 الذكاء الجسمي 2

 %11 الذكاء اللغو  1

 %99 الذكاء االجتماعي 3

 %20 الذكاء المنطقي 2 

 %80 الذكاء البير  1

 %91 الذكاء االنفعالي 2

 %20 الذكاء الموسيقي 7

 %90 الذكاء الذاتي 9

 %0 الذكاء الطبيعي 8
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اظدوات الالزمثثثة: ملعثثثر كثثثرة سثثثلة اثثثانونيم هثثثدر كثثثرة سثثثلة اثثثانونيم كثثثرات سثثثلة 

 ( اانونية.21عدد)

معثثثثه الكثثثثرة خلثثثثف منتيثثثثف خثثثث  يتخثثثثذ الالعثثثثر ودثثثثع الواثثثثور ووثثثثثف اظداء: 

( 1الرميثثثة الحثثثرة. يقثثثوم كثثثن العثثثر  ثثث داء مجمثثثوعتين كثثثن مجموعثثثة تتكثثثون مثثثن)

رميثثثات متتاليثثثةم ومثثثن حثثثق الالعثثثر التيثثثوير علثثثى السثثثلة  ثثث   طريقثثثة مناسثثثبة. 

 لكن العر محاولة واحدة فق  .

  دارة االختبار :

 يقوم  النداء على اظسماء اوالز لتسجين نتالم الرميات. -مسجن 

  يقف  جانر الالعر إلعطاء الكرة ومالح ة ثحة االداء والعد. -محكم 

 حساب الدرجات :

 . تحتسر وتسجن درجة واحدة عند كن تيويبة ناجحة 

 .ال تحتسر لالعر    درجة عندما ال تدخن الكرة السلة 

 ( 20درجثثثثة الالعثثثثر مجمثثثثوع النقثثثثاط التثثثثي يحيثثثثن عليهثثثثا مثثثثن خثثثثالل اداء )

 رميات.

 

 االستطالعية :التجربة  - 3-2

تعد التجر ة االستطالعية " مدى ودوح التعليمات الخاثة  االختبار والتعرر على    

 (177: 1022ودوح محتوا   ".)النعيميم 

 12/8/1022اام الباحثان  إجراء التجر ة االستطالعية  في يثوم اظحثد الميثادر      

توزيثع االسثتمارات علثى  ( العبين من غير عينثة البحثث اذ تثم9على عينة مكونة من )

مدرجات القاعثة المغلقثة و عثد االنتهثاء مثن ملثم االسثتمارات  طلثر مثنهم االنتقثال  لثى 

داخن ملعر كرة السلة في القاعة المغلقة في  عقو ثة إلجثراء اختبثارات التيثوير  كثرة 

 . السلة

 

 التجربة الرئيسية :  -7 -3

ع اسثثثتمارة المقيثثثاس مثثثن ابثثثن اثثثام الباحثثثثان  اسثثثتعمال مقيثثثاس الثثثذكاء وتثثثم توزيثثث  

و تمثثثثام   1022/ 11/8الباحثثثثثان علثثثثى عينثثثثة البحثثثثث فثثثثي يثثثثوم اال نثثثثين الميثثثثادر 

السثثاعة الثالثثثة عيثثراز م و عثثد االنتهثثاء مثثن توزيثثع اسثثتمارات االسثثتبيان علثثى عينثثة 

البحثثث وجمعهثثا م اثثثام الباحثثثان  الطلثثثر مثثن عينثثة البحثثثث  التوجثثه الثثثى ملعثثر كثثثرة 

الختبثثثثارات الخاثثثثثة  التيثثثثوير  مسثثثثاعدة فريثثثثق العمثثثثن السثثثثلة ومثثثثن  ثثثثم البثثثثدء  ا

المسثثثثاعد و عثثثثد االنتهثثثثاء اثثثثام الباحثثثثثان   جدّولثثثثة البيانثثثثات الخاثثثثثة  ثثثثإفراد العينثثثثة 

 وترتيبها تمهيدا لتحليلها  حيالياز.  
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( لتحلين  SPSSاستعمن الباحثان الحقيبة اإلحيالية ) الوسائـل اإلحصائية:  2 -3

 (237: 1008 يانات البحث . )الكنانيم

 

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها : -4

 عرض ومنااشة نتالم مقياس الذكاء المتعدد :   2-2

 ( 8الجدول )

 يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية

 ألنواع الذكاء المستخدمة في البحث 

 المعيار االنحرار  الوس  الحسا ي المتغيرات ت

 1.31 23.22 الذكاء الجسمي 2

 2.20 19.13 الذكاء االنفعالي  1

 2.21 32.11 الذكاء االجتماعي 3

 1.32 13.27 الذكاء الذاتي 2 

 2.21 30.12 الذكاء البير  1

 

( و انحرار 23.22( نالحظ  ن الوس  الحسا ي للذكاء الجسمي هو )1من الجدول )   

( واالنحثرار 19.13( امثا الوسث  الحسثا ي للثذكاء االنفعثالي هثو) 1.31معيار  هو) 

( واالنحثرار  32.11( والوس  الحسا ي للثذكاء االجتمثاعي هثو )2.20المعيار  هو)

( واالنحثثرار 13.27ذكاء الثثذاتي هثثو )( والوسثث  الحسثثا ي للثث 2.21المعيثثار  هثثو )

( واالنحثرار  30.12( والوس  الحسثا ي للثذكاء البيثر  هثو ) 1.32المعيار  هو )

( ومن خالل نتالم اياس  عث  انثواع الثذكاء لعينثة البحثث الثذين  2.21المعيار  هو )

يتمثلثثون  ثثالالعبين الناشثثئين فثثي المركثثز التخييثثي لرعايثثة الموهبثثة الريادثثية  كثثرة 

لة في ديالى اذ يبين ان افراد العينة يتمتعون  مستوى جيد من الذكاء المتعثدد ويعثزو الس

الباحثان الى ان عينة البحث في مرحلة اكتساب وتعلم جيدة لكون اعمثارهم ثثغيرة    

من فئة الناشئين واا ليتهم الذهنية في افضن حاالتها " ان القا لية الذهنية للناشثم تسثاعد 

ل الفثثثثرص المتاحثثثثة لثثثثه وخاثثثثثة فثثثثي حثثثثاالت التيثثثثوير " . كثيثثثثراز علثثثثى اسثثثثتغال

 (213: 1002)العزاو م
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 عرض نتائج التصويب بكرة السلة : 4-8

 (3الجدول )  

 يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للتصويب 

( 21م7(  ن الوسثثث  الحسثثثا ي لمهثثثارة التيثثثوير مثثثن القفثثثز هثثثو )3يبثثثين الجثثثدول )  

( والوس  الحسا ي لمهثارة التيثوير مثن الثبثات هثو  2.18و انحرار معيار  ادر ) 

 (.2.32( واالنحرار المعيار  هو) 9.31)

 انواع الذكاء وانواع التيوير:عرض ومنااشة نتالم  2-3

 عرض ومنااشة نتالم الذكاء الجسمي وانواع التيوير 2-3-2

 

 ( يبين قيمة )ر( المحسوبة والجدولية  بين الذكاء الجسمي4الجدول )

 ومهارتي التصويب من القفز والتصويب من الثبات 

 المهارات       

 

 المتغير

 التيوير من الثبات التيوير من القفز

قيمة )ر( 

 المحسوبة

قيمة )ر( 

 الجدولية

قيمة )ر(  الداللة

 المحسوبة

قيمة )ر( 

 الجدولية

 الداللة

 معنوية 0.302 0.91 معنوية 0.302 0.79 الذكاء الجسمي

 

( نالحظ  ن ايمة )ر( المحسو ة  ين البعد الجسمي ومهثارة التيثوير 2من الجدول )   

( وان ايمة )ر( المحسو ة  ثين نفثس البعثد ومهثارة التيثوير مثن  0.79من القفز هو )

( تحثت مسثتوى 0.302( وهي ايم اكبر من ايمتها الجدوليثة البالغثة )0.91الثبات هو )

ا يدل على وجود عالاة معنوية  ين كن من البعثد ( مم31( ودرجة حرية )0.01داللة )

الجسمي ومهارتي التيوير من القفز والتيوير مثن الثبثات  كثرة السثلة م فث ن الثذكاء 

الجسمي يعبر عن ادرة الالعر علثى حثن المشثكالت التثي اثد تواجهثه   نمثاط و سثالير 

ر تواجهثه العديثد مختلفة م وعليه ف ن الالعر   ناء ت ديثة واجباتثه الحركيثة داخثن الملعث

من اليعو ات ومنهثا التغلثر علثى الالعثر المنثافس والثتخل، منثه م مثن اجثن تحقيثق 

الواجر  و الهدر المراد تحقيقه م لذلأ ف ن الذكاء الجسمي يلعر دورا مهما فثي عمليثة 

اتخاذ القرار المناسر  و  يجاد الحلول المناسبة   ناء اداء المهارات الحركية والواجبات 

ية والدفاعية . و ن الالعبين الذين ينمازون  كثرة الحركة كما ينمازون  مهارات الهجوم

جسمية حركية التي يكتسبون من خاللها المعارر والخبثرات عثن طريثق الحركثة لثذلأ 

 االنحرار المعيار  الوس  الحسا ي المهارة ت

 2.18 21م7 التيوير من القفز 2

 2.32 9.31 التيوير من الثبات 1
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لهم القدرة على السثيطرة علثى الحركثات اليثعبة وتنسثيقها    يمتلكثون توافثق جسثمي 

 ( 223:  2889عالي.)محمد حسن عالو  م 

ويرى الباحثان ان الذكاء الجسمي يلعر دوراز كبيثرا فثي اداء اغلثر المهثارات  شثكن    

جيد مما يميزهم عن غيرهم م وهثو شثرطا مهمثاز للنجثاح فثي مع ثم اظنشثطة الريادثية 

الفراية او الفردية م و االخ، تلأ الفعاليات التي تتطلر سثرعة  دراو اليثعو ات فثي 

الفعاليثات الريادثية تختلثف فيمثا  ينهثا لمثا تتطلبثه مثن  موااف اللعر المختلفثة . فاغلثر

درجثثة ذكثثاء للعثثر والتثثي يتميثثز  هثثا الفثثرد م فثثبع  اظلعثثاب تحتثثاج  لثثى ذكثثاء عثثالي 

للوثول  لى المستويات العليثا فيهثا مثثن كثرة السثلة و عضثها اظخثر يحتثاج  لثى درجثة 

ثثثن  عثث  ذكثثاء ااثثن وخاثثثة تلثثأ اظلعثثاب التثثي تجثثر  علثثى نمثث  واحثثد ومعثثرور م

 االلعاب الفردية كاالركاض .

 

 عرض ومناقشة نتائج الذكاء االنفعالي وانواع التصويب 4-3-8

 ( يبين قيمة )ر( المحسوبة والجدولية  بين الذكاء االنفعالي5الجدول )

 ومهارتي التصويب من القفز والتصويب من الثبات

 المهارات      

 

 المتغير

 الثباتالتيوير من  التيوير من القفز

ايمة )ر( 

 المحسو ة

ايمة )ر( 

 الجدولية

 ايمة )ر( الداللة

 المحسو ة

ايمة )ر( 

 الجدولية

 الداللة

الذكاء 

 االنفعالي

 معنوية 0.302 0.17 معنوية 0.302 0.21

 

( نالحظ  ن ايمة )ر( المحسو ة  ين البعد االنفعثالي ومهثارة التيثوير 1من الجدول )  

( وان ايمثة )ر( المحسثو ة  ثين نفثس البعثد ومهثارة التيثوير مثن 0.21من القفز هو) 

( تحثت مسثتوى 0.302( وهي ايم اكبر من ايمتها الجدوليثة البالغثة )0.17الثبات هو )

مثثا يثثدل علثثى وجثثود عالاثثة معنويثثة  ثثين البعثثد ( م31( ودرجثثة حريثثة )0.01داللثثة )

 االنفعالي من جهة ومهارتي التيوير من القفز والتيوير من الثبات  كرة السلة .

فإن التميز  الجانر االنفعالي ذا اهمية كبيرة لالعر كرة السلة م اذ مثن السثهن علثى     

الالعر  ن يغضر في الملعر ا نثاء المبثاراة و حسثر  هميتهثا م ولكثن تكمثن اليثعو ة 

في توجيه الغضر واالنفعال في مواف ايجا ي ." و ن لعبة كرة السلة مليئة  المشكالت 

شاعر الالعبين لكونها لعبة سريعة واوة احتكاو  ين الالعبين فمن االنفعالية التي تهدد م

)الثثديوجي هثثذا يعثثد الثثذكاء االنفعثثالي ذات  هميثثة كبيثثرة لالعبثثين ا نثثاء واثثت المبثثاراة ". 

 ( 212م 2888وحموداتم 

ويرى الباحثان  ن انفعال الالعبين خالل مباراة كرة السلة شرط دثرور  لتحقيثق      

الفوز والنجاح م فانخفاده الذ  يقلن االستثارة اد يكد   لى الهزيمثة وزيثادة االسثتثارة 
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الحثادة تثكد   لثى تث  يرات سثلبية علثى  داء الالعثر فثي المواثف الثدفاعي او الهجثثومي 

م اذ  فهثثثرت نتثثالم  عثثث  الدراسثثات  نهثثثا تقلثثن مثثثن داثثثة  كانثثت مهاريثثثة  م خططيثثة 

التيثثوير التثثي اثثد تثثكد   لثثى  خطثثاء خططيثثة او مهاريثثة وعثثدم التن ثثيم الثثذ  يزيثثد 

 االرتباو م وعدم الفهم واالنسجام  ين اداء الالعبين .

 

 عرض ومناقشة نتائج الذكاء االجتماعي وانواع التصويب 4-3-3

 وبة والجدولية  بين الذكاء االجتماعي( يبين قيمة )ر( المحس2الجدول )

 ومهارتي التصويب من القفز والتصويب من الثبات

 المهارات     

 

 المتغير

 التيوير من الثبات التيوير من القفز

ايمة )ر( 

 المحسو ة

ايمة )ر( 

 الجدولية

ايمة )ر(  الداللة

 المحسو ة

ايمة )ر( 

 الجدولية

 الداللة

الذكاء 

 االجتماعي

 معنوية 0.302 0.73 معنوية 0.302 0.73

 

( نالحظ  ن معامن االرتباط المحسوب  ين الثذكاء االجتمثاعي ومهثارة 2من الجدول )  

( وان معامثثن االرتبثثاط المحسثثوب  ثثين نفثثس الثثذكاء  0.73التيثثوير مثثن القفثثز هثثو )

( وهثثي اثثيم اكبثثر مثثن ايمتهثثا الجدوليثثة  0.73االجتمثثاعي والتيثثوير مثثن الثبثثات هثثو ) 

( مما يدل على وجود 31( ودرجة حرية )0.01( تحت مستوى داللة )0.302البالغة )

عالاة معنوية  ين كن مثن البعثد االجتمثاعي ومهثارتي التيثوير مثن القفثز والتيثوير 

مثثن الثبثثات  كثثرة السثثلة م تتميثثز لعبثثة كثثرة السثثلة  طثثا ع التعثثاون والتوافثثق والتفثثاهم 

ويثرا واالنسيا ية  ين الالعبين لكونهم يواجهون مييرا مشتركا للتغلر علثى الخيثم م 

الباحثان  القول  ذا ما  ردنثا  ن يسثود هثذا التعثاون لثدى الفريثق ا نثاء المبثاراة يجثر  ن 

ينماز الالعبثين  هثذا النثوع مثن الثذكاء م ذلثأ ظن البيئثة االجتماعيثة التثي يتفاعثن معهثا 

الالعر في نشاطه هي الفريثق الريادثي الثذ  يحتويثه م فث ن دراسثةأ ذلثأ  مثر ال غنثى 

رتقاء  السلوو الريادي من جهة م وزيادة فاعلية و نتاجيثة الفريثق مثن عنه من اجن اال

 جهة  خرى .
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 عرض ومناقشة نتائج الذكاء الذاتي وانواع التصويب 4-3-4

 ( يبين قيمة )ر( المحسوبة والجدولية  بين الذكاء الذاتي7الجدول )

 ومهارتي التصويب من القفز والتصويب من الثبات

 المهارات     

 

 المتغير

 التيوير من الثبات التيوير من القفز

ايمة )ر( 

 المحسو ة

ايمة )ر( 

 الجدولية

ايمة )ر(  الداللة

 المحسو ة

ايمة )ر( 

 الجدولية

 الداللة

 معنوية 0.302 0.18 معنوية 0.302 0.21 الذكاء الذاتي

    

التيوير مثن ( نالحظ  ن ايمة )ر( المحسو ة  ين الذكاء الذاتي ومهارة 7من الجدول )

( كمثا ان ايمثة )ر( المحسثو ة  ثين نفثس البعثد ومهثارة التيثوير مثن  0.20القفز هو )

( تحثت مسثتوى 0.302( وهي ايم اكبر من ايمتها الجدوليثة البالغثة )0.19الثبات هو )

( مما يدل على وجود عالاة معنوية  ين كن من البعثد 21( ودرجة حرية )0.01داللة )

ر من القفز والتيوير من الثبات  كرة السلة . ويرى الباحثثان الذاتي ومهارتي التيوي

 ن الالعر الذ  يمتلأ هذا النوع من الذكاء ينماز  رغبة في تحسين  داله ا ناء المبثاراة 

 ليحين على افضن انجاز للسيطرة على مجريات اللعر .

 

 عرض ومناقشة نتائج الذكاء البصري وانواع التصويب 4-3-5

 يبين قيمة )ر( المحسوبة والجدولية  بين الذكاء البصري( 2الجدول )

 ومهارتي التصويب من القفز والتصويب من الثبات

 المهارات    

 

 المتغير

 التيوير من الثبات التيوير من القفز

ايمة )ر( 

 المحسو ة

ايمة )ر( 

 الجدولية

ايمة )ر(  الداللة

 المحسو ة

ايمة )ر( 

 الجدولية

 الداللة

الذكاء 

 البير 

 معنوية 0.302 0.18 معنوية 0.302 0.72

 

( نالحثظ  ن معامثن االرتبثاط المحسثوب  ثين البعثد البيثر  ومهثارة 9من الجثدول )   

( وان معامثن االرتبثاط المحسثوب  ثين نفثس 0.71التيوير من القفز  كثرة السثلة هثو)

( وهي ايم اكبر من ايمتهثا 0.17الذكاء البير  والتيوير من الثبات  كرة السلة هو)

( ممثا يثدل 31( ودرجثة حريثة )0.01داللثة )( تحت مسثتوى 0.302الجدولية البالغة )

علثى وجثود عالاثثة معنويثة  ثين كثثن مثن البعثثد البيثر  ومهثارتي التيثثوير مثن القفثثز 

والتيثثوير مثثن الثبثثات  كثثرة السثثلة .  ويثثرى الباحثثثان ان العبثثي كثثرة السثثلة يجثثر  ن 

د يتمتعوا  مستوى جيد في نمو هذا النثوع مثن الثذكاء اذ تبثين  ن عثدم القثدرة علثى تحديث
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المسافة  ين الكرة التي يمتلكها الالعر ومحثي  اللعثر  داثة هثو  حثد اظسثباب الرليسثية 

لعدم التمرير الدايق للكرة وثعو ة المناولة والخداع واالستحواذ عليها مثع عثدم القثدرة 

علثثى حسثثاب حركثثة الالعبثثين الثثثزمالء  و المنافسثثين م والالعبثثين المتميثثزين والثثثذين 

اذ على الكرة والتحكم فيها يمتلكون فثي نفثس الواثت اثدرة علثى يمتلكون مهارة االستحو

 داة اياس العمق البير  .

 

 االستنتاجات والتوصيات :  -5

 االستنتاجات :  5-2

 من خالل تحلين  يانات  نتالم اختبارات البحث توثن الباحثان  لى االستنتاجات االتية:

مهارة التيوير من القفز  كرة السلة  لمستويات الذكاء ت  ير ايجا ي على اا لية  داء -2

 حيث يعتمد  داء المهارات على ارتفاع مستوى الذكاء .

لمستويات الثذكاء تث  ير ايجثا ي علثى اا ليثة  داء مهثارة التيثوير مثن الثبثات  كثرة  -1

 السلة حيث يعتمد  داء المهارات على ارتفاع مستوى الذكاء .

 

 باحثان من استنتاجات يوثي  ما ي تي : في دوء ما توثن  ليه الالتوصيات :  5-8

على مدر ين المراكثز التخييثية لرعايثة الموهبثة الريادثية اال تعثاد عثن الطثرق  -2

التقليدية في انتقاء الالعبين واستعمال اختبارات الذكاء كاختبثارات  ساسثية فثي اختيثارا 

 لالعبين لفريق كرة السلة  اإلدافة لالختبارات المهارية .

لعناية  مستويات الثذكاء والحالثة النفسثية لالعبثي االنديثة والفثرق والمراكثز وجوب ا -1

التخييية لرعاية الموهبة الريادية لكرة السلة لتحفيز وتطوير الجانر النفسي فضالز 

 عن الجوانر اظخرى البدنية والمهارية لديهم .

  جراء  حو  مشا هة على فرق واندية من فئة االلعاب الفراية . -3

 

 : مصادرال

  1020مدار الفكر ناشرون وموزعون معمان متيميم التعليم حسن  جامع م. 

 مدار دجلة للطبع والتوزيعم عمان  منهم البحث العلميرحيم يونس كرو العزاو  م

 .1009م

  م مطبعة جامعة  مناهم البحث في التر يةعبد الجلين الزو عي ومحمد احمد الغنام م

 . 2892 غداد م  غداد م

  م  االختبارات والقياس واإلحياء في المجال الرياديعلي سلوم جواد الحكيمم

 .1002م 2النجفم الطيف للطباعةمط

  م  المقاييس النفسية في المجال الريادي والتر و غاز  ثالح محمود واخرون م

 .1022مطبعة النبراس للطباعة والتيميم م  غداد م
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  م مركز الكتاب للنشرم  النفسية للريادينموسوعة االختبارات محمد حسن عالو  م

 . 2889القاهرة م 

 م مكسسة الوراق م عمان م  2مط اسس البحث العلميمروان عبد المجيد ا راهيم م

1000 . 

  : جامعة الموثن م  1مط كرة السلةمكيد عبد هللا الديوجي م فالز  شير حمودات

2888 . 

  طبعة وزارة التعليم العالي م معلم النفس الريادينزار الطالر. كامن لويسم

 .1000م 1العرااية م ط

  م دار  دلين البحا  لكتا ة اظ حا  في التر ية الرياديةنور    راهيم ورافع ثالحم

 .1002الكتر للطباعةم  غداد 

 

 المالحق

 (  فريق العمن المساعد 2ملحق ) 

 الوفيفة ومكان العمن االسم ت

ديالى/ كلية التر ية البدنية وعلوم جامعة  م. د. يسار ثباح جاسم  2

 الريادة

 الريادة والشباب   م.م علي احطان  1

جامعة ديالى/ كلية التر ية البدنية وعلوم  السيد احمد رافد        3

 الريادة

جامعة ديالى/ كلية التر ية البدنية وعلوم  السيد يوسف ثباح جاسم 2

 الريادة
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 ( 1ملحق ) 

 االختبارات  المختارة للبحث  

 

 (  اسماء الخبراء 3ملحق ) 

 التخي، مكان العمن االسم واللقر العلمي ت

 .م. د عبد الرحمن  2

 ناثر

جامعة ديالى/ كلية التر ية البدنية 

 وعلوم الريادة

 اختبارات ومقاييس

 .م. د فاهر غناو   1

 محمد 

 تعلم /كرة سلة جامعة ديالى كلية التر ية االساسية 

جامعة ديالى/ كلية التر ية البدنية    .م. د. رشا طالر ذياب  3

 وعلوم الريادة

 تعلم /كرة سلة

  .م. د.  شار غالر  2

 شهاب 

جامعة ديالى/ كلية التر ية البدنية 

 وعلوم الريادة

 اختبارات ومقاييس

جامعة ديالى/ كلية التر ية البدنية    .م. د. سهى عباس  1

 وعلوم الريادة

 تدرير /كرة سلة

 . م. د. يسار ثباح  2

 جاسم 

جامعة ديالى/ كلية التر ية البدنية 

 وعلوم الريادة

 علم نفس /كرة سلة

 .م. د . عد  عبد  7

 الحسين 

جامعة ديالى/ كلية التر ية البدنية 

 وعلوم الريادة

اختبارات / كرة 

 سلة

م.تحرير علوان حسون 9

  

جامعة ديالى/ كلية التر ية البدنية 

 وعلوم الريادة

 تدرير /كرة سلة

جامعة ديالى/ كلية التر ية البدنية  م. نزار علي  8

 وعلوم الريادة

اختبارات / كرة 

 سلة

ال  يصلح اسم االختبار ت المهارة ت

 يصلح

 

2 

 

التيوير 

 من القفز

اختبار االداء الفني للتيوير من القفز  عد  2

 مرات( 1الطبطبة )

  

اختبار التيوير  القفز من خارج المنطقة  1

 المحرمة

  

 

1 

 

التيوير 

 من الثبات

   من الثبات اختبار االداء الفني للتيوير 2

اختبار التيوير من الثبات خلف خ   1

 رميات( 20الرمية الحرة )
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 (   2ملحق ) 

 مقياس الذكاء المتعددة

 ت

 الفقرة
تنطبق 

علي 

 تماما

تنطبق 

علي 

 كثيرا

تنطبق 

علي 

  حيانا

تنطبق 

علي 

 اليال

ال 

 تنطبق

علي 

  طالاا 

2 
 تضع عالمة عليأ تماما كانت تنطبق  ذا

 تنطبق علي تماما تحت حقن
     

1 
  تضع عالمة عليأ كثيرا كانت تنطبق  ذا

 تنطبق علي كثيرا. تحت حقن
     

3 
 تضع عالمة عليأ  حيانا كانت تنطبق  ذا

 علي  حيانا.تنطبق  تحت حقن
     

2 
  تضع عالمة عليأ اليال كانت تنطبق  ذا

 تنطبق علي اليال. تحت حقن
     

1 
  تضع عالمة   دا عليأ كانت ال تنطبق  ذا

 تنطبق علي  طالاا.  ال تحت حقن
     

      عندما  اوم  حركات ثعبة غالبا ما  نجزها 2

7 
 تعلم  فضن عندما يكون لد  ارتباط عاطفي 

  المودوع 
     

9 
 حر  ن  تسلى مع  عضاء الفريق و حضر 

 الحفالت
     

8 
لدّ  القدرة على  ثالح اظخطاء في  دالي 

 دون مساعدة المدرب
     

20 
اهتم  تناسق  لوان التجهيزات الريادية التي 

  لبسها 
     

22 
جماعية مثن كرة اشترو في  كثر من لعبة 

 القدم والسلة والطالرة
     

21 
 حسن التيرر في الموااف الحرجة 

 واليعبة في المباراة
     

      يشركني زماللي في حن مشكالتهم 23

      ااضي واتا كافيا في الت من 22

21 
استطيع  ن  حدد ثورا وادحة عن الملعر 

 عندما  غلق عيني 
     

22 
 حر تن يم واتي  ين اللعر والدراسة 

 والمنزل 
     

      ا د  تعاطفا واهتماما  الالعبين اآلخرين 27

       حر  ْن اعمن و اول لالعبين كيف يعملون  29
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28 
 إمكاني التعامن مع المشاكن الريادية 

  سهولة
     

10 
اهتم  مالح ة المسافات والتمركز الجيد   ناء 

 المباراة  
     

12 
 ترتب  مع م هواياتي  مهارات جسمية 

 ) جسدية (
     

      لد  القدرة على دب  انفعاالتي  مام المنافس 11

13 
اشغن اظماكن اظكثر خطورة  الملعر عند 

 استحواذ زماللي على الكرة  
     

12 
لدّ  ن رة وااعية لنقاط اوتي ودعفي في 

 اللعر
     

11 
اجمع  فكار   نقطة واحدة لخدمة العمن 

 المهار  المراد تحقيقه 
     

12 
 حر ممارسة المهارة والتعرر على شروط 

 ت ديتها ميكانيكيا 
     

       فضن اال تسامة في مواجهة غضر المنافس 17

19 
يمكنني تحفيز الالعبين ليقدموا  فضن ما 

 لديهم
     

  الريادي اشغن تفكير   تحسين مستوا  18
 

 
   

30 
تستهويني تيور التحرو الخططي لالعبين 

 .  ناء اللعر 
    

 

 

32 
امتاز  حركات  هلوانية   ناء التدرير 

 والمباراة 
    

 

 

31 
 رّكز انتباهي على تحركات الخيم المكلف 

  مراابته  ينما وجد 
     

33 
اشعر  الراحة مع الغر اء والشخييات 

 والمجموعات الريادية الجديدة 
     

      استذكر  حدا  مباراة سا قة  32

       فكر دالما ابيّن  داية المباراة 31

32 
 ستطيع السيطرة على مشاعر  عندما  رى 

 موافاز م ساويا 
     

       تعلم  فضن من تفاعلي مع الالعبين اآلخرين  37

       ركز على حركات الخيم داخن الملعر 39

       زاول تدريباتي   ناء المطر والبرد والحرارة 38
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      استطيع اتخاذ القرار  دون توجيه المدرب 20

22 
لد  القدرة على تغيير وجهة ن ر الجماعة 

 تجا  مودوع ما
     

21 
استخدم مهاراتي الريادية  وثفها لغة 

  شارة لالتيال  اآلخرين 
     

      الما يسلبني الغضر هدولي 23

22 
استمتع  وجود  دمن مجموعة كبيرة من 

 الالعبين المتميزين 
     

       تعلم  فضن من خالل العمن والتدرير  21

       غ  الطرر عن  خطاء الالعبين وعيو هم 22

      لدّ  موهبة تقليد حركات الالعبين اآلخرين  27

       عتقد  ن الجسم السليم مهم للعقن السليم 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


