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 -مقدمة ومشكلة الدراسة:

 رتطبيو  لم المهوفر تعد القدرات العقلية من األمورر الفسيوية التول تلعور دررا  فموف لول امليوة الوتع

 فووفا إخطووط اللعوور ء فووفا المبفريووفت  مووف ءفهووف تعتبوور العفمووي النفيووم لوول ال  يوور موون نووف ت اللعوور 

 (1352: 13(، )4: 12المبفريفت رتأ ير ف الى العمليفت العقلية. )

ا لو (2019ايمن هاني الجبوور   يشير  ى تطورر إلوى ءن ميوترا القودرات العقليوة يلعور درراا  فموف

لالابووين خف ووة لووى الميووترا العووفلى، لوو ا تر وول ءالوور فتووف ض الدرايووة العلميووة  وورر  ميووترا ا

 توى تنتوف ا  تمفم بتطرير برامض التدرير العقلل لالابين، رلمف  ففت  ر  اليلة من الريف وفت ال

 ية طريقوةإلى ميترا افلى من القدرات العقلية للييطر  الى القرارات السفية خالي المبفرا  ردرا

لتر يو  المففلس رال قة بفلفسس رالتن م لى درجة القل  راليويطر  اليوة رميوترا مرتسو  مون اءداا 

 طري  من المبفرا ، من  فف تظهر ء مية القدرات العقلية لالابل  ر  اليلة.

(2 :179) 

لتول  مف تعد القدرات العقلية ا (Bartholomew et.al   2011بارثولومو واخرون  مف ير ح 

ر يوة يوفن مون بوين ء وم العراموي رالمنوددات لول امليوة تعلوم رتودرير المهوفرات النيتمي  بهوف انف

رالتوول ا ووتم بهووف العووفملرن لوول المجووفي الريف وول لفوورل درايووة رمعرلووة السوورر  السرديووة بووين 

 وون األشووخف ،  مووف ءن المهووفر  العقليووة  ات ء ميووة لوول ءداا المهووفرات الريف ووية، لهوول التوول تم

 يف ل. فلة اقلية تمف  دخري األل فر اليلبية رالمشتتة إلى فشفط الرالريف ل من الر ري إلى ن

(10 :77) 

ءن قودر  الالاور الوى تفسيو  مهوفر  اقليوة  (Afrouzeh et.al  2014افروز وأخورون ري يف 

 ي ألن قد  يس تفسي ا ففجنف لمر  له ا يعفل افه يمتلك القدر  البدفية لتنقي   لك  لمف نفري، رل فه

 8) ي الى فنر ايور يوليم ريسيود  و ا التوا ر رالترالو  الجيومل رالع ولل ر  يعو   .اقله يتداخ

:463) 

 سنة 17حت ستوى القدرات العقلية على نتائج المباريات لالعبي كرة السلة تتأثير م

 عبدهللا محمد علي د/        

 کليه التربيه الرياضية      
 مصر  -وزارة التربية والتعليم 
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يوة ءن امليوة تطورير المهوفر  العقل (Bartholomew et.al   2011بارثولومو واخورون ريبر  

 انود موفهملل الففش ين تمف ي لل املية تطرير المهفرات التقفية، لسل التطرير التقفل فر وح ل وي ر

ءداا  يفلير  سفا  لل ءداا مهفر  خف ة م  تقوديم الف وح لوه بشوأن ايوتخدامهف رمو  تنيونء  ر األ

الريف وول يت يووف  وو ا األيوولرر ال اليووي ل بمووف يتففيوور موو  فمووط الجيووم رالقوور  رطووري األطووراف 

 (78: 10رالشخ ية بمف يخت  بريف ل معين.)

فرات ن امليوة ا  تموفم بفلمهورمن خالي خبر  البفن ة راملهف لل مجوفي  ور  اليولة لقود  نظوت ا

  موالتعفموي رالعقلية رمف تت مفه من إبعفد م ي القدر  الى التخيي راناوداد العقلول رال قوة بوفلفسس 

ة ن العمليوالقل  رالقدر  الى التر ي  لم يوتم إاطفا وف ا  تموفم ال وفلل مون المودربين رالميو لين او

التودرير رالوى األداا األم وي لول نوفي إتقففهوف التدريبية الى الرام من تأ ير ف الى قدر  الالاور 

 ربرن إلوىاليهف، ر  ا يعرد لل   ير مون األنيوفن إلوى التقوفر المفوف ض التدريبيوة التول ي وعهف المود

ميوترا  الج ا الخف  بفناداد الفسيل، ر  ا  ر م من المش لة ل ا لقد راا البفنث ا ميوة درايوة

رجووة ف الووى ميووترا الالابووين لووى القوودرات العقليووة ردالقوودرات العقليووة لالابوول  وور  اليوولة للتعوور

ا ر وي تر و  البورامض ال تدريبيوة تف ير ف الى فتف ض المبفريفت لفورل تقيويم ميوترا الالابوين فسيويف

 ورا  الى تطرير ميترا القدرات العقلية لالابين ءمف  ، نتى يتيفى تطرير برامض التدرير لوى

 فتف ض الدراية النفلية.

 -اهمية الدراسة:

 -ت من ء مية الدراية لل التعرف الى:

 .دراية ميترا القدرات العقلية لالابل  ر  اليلة 

 .دراية تأ ير ميترا القدرات العقلية الى فتف ض المبفريفت 

 .تقييم برامض التدرير من خالي التعرف الى ميترا القدرات العقلية لالابين 

 ى لتول تودام جهورد المودربين رالقوف مين الوالرقرف الى جففر مهم مون الجرافور الفسيوية ا

 العملية التدريبية لل الر ري بفلالابين إلى ميتريفت ءالى.

 -أهداف الدراسة:

يوفة  17التعرف الى تأ ير ميترا القدرات العقلية الى فتف ض المبفريفت لالابل  ر  اليولة تنوت 

 -من خالي تنقي  الراجبفت التفلية:

 لالابل  ر  اليلة.ت العقلية التعرف الى ميترا القدرا (1)

 لة.لالابل  ر  اليالتعرف الى تأ ير ميترا القدرات العقلية الى فتف ض المبفريفت  (2)

 -تساؤالت الدراسة:
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 مف ر ميترا القدرات العقلية لالابل  ر  اليلة؟ (1)

ت  ي ترجد لرر   ات د لة إن ف ية بين السور  السوف    رالخفيور  لوى ميوترا القودرا (2)

 لعقلية؟ا

 -الدراسات المرجعية:

( بعفووران ء وور برفووفمض توودرير اقلوول مقتوور  لوول تفميووة بعوول 3) (2016بوون رةيووة  ابوود  درايووة 

لوى المهفرات العقلية رتطريرميترا التس ير الخططل الهجورمل لودا  ابول  ور  اليولة، ر ودلت إ

 –  يوترخفاا)القدر  الى  معرلة تأ ير برففمض التدرير العقلل المقتر  لى تفمية المهفرات العقلية

المهفرات  ال قة بفلفسس( ر  لك ميترا –مراجهة قل  المففلية  –تر ي  ا فتبف   –الت رر العقلل 

د ربلغ اود ا يفيية رالسفية، رايتخدم الببفنث المفهض التجريبل لمجمراتين )التجريبية رال فبطة(

الوى  ث إلى تسور  المجمراوة التجريبيوة(  ار، ربعد تطبي  البرففمض تر ي البفن2العيفة الى )

 المجمراة ال فبطة لى ميترا المهفرات العقلية رالمهفرات األيفيية رالسفية.

دام بوفألداا تأ ير ايتخدام التدرير العقلل الم( بعفران "5) (2015 ادل جودة  بدالعزيز  دراية 

" يوولةلمية لففشو ل  ور  الالفسيوية الووى ميوترا ءداا الت وريبة اليو العملول لتفميوة بعول المهوفرات

در  الوى )القور دلت إلى ر   برففمض التدرير العقلل لمعرلة تأ ير  الى تفمية المهفرات العقليوة 

 ر  اليلة  تر ي  ا فتبف (، رميترا ءداا الت ريبة اليلمية، لففشئ –الت رر العقلل  –ا يترخفا 

فة الى بية رال فبطة( ربلغ ادد العييفة، رايتخدم المفهض التجريبل لمجمراتين )التجري 14تنت 

ا ( ففشئ، ربعد تطبيو  البرفوفمض تر وي إلوى ءن برفوفمض التودرير العقلول ءدا لتنيوين ميوتر32)

ءداا  تر يوو  ا فتبووف (، رميووترا –الت وورر العقلوول  –المهووفرات العقليووة )القوودر  الووى ا يووترخفا 

 يفة. 14الت ريبة اليلمية، لففشئ  ر  اليلة تنت 

 الممفريوة بوين الوربط( بعفوران "9) م(et al  Azimkhani  2013يمخوان  واخورونازدرايوة 

لممفريوة اتوأ ير  الوى التعورف ر دلت الدرايوة إلوى جديد " مهفر  لتعلم األنين  ر رالعقلية البدفية

موون  العقليووة الووى تعلووم مهووفر  جديوود  لووى  وور  اليوود، رايووتخدم المووفهض التجريبوول، رت رفووت العيفووة

يوة اون فت ا م فتف ض الدراية تمي  المجمراة التى خ عت للمفرية العقليوة رالبدف(طفلر، ر ف64)

رايوة بفقل المجمرافت لى تنين  من األداا ر سفا  ا نتسفظ بفل ر ، ممف ء بت  نة لر وية الد

 رء مية الربط بين التدرير العقلل رالبدفى افد تعلم المهفرات النر ية الجديد .

( بعفران "مود  لفاليوة ايوتخدام برفوفمض التودرير العقلول 1)( 2011  أحمد سليمان  بدهللادراية 

لوى تنيووين ءداا الرميووة النوور  لجوول  ابوول  وور  اليوولة" ر وودلت إلووى التعوورف الوول تووأ ير برفووفمض 

التوودرير العقلوول الووى تنيووين ميووترا ءداا الرميووة النوور ، رايووتخدم البفنووث المووفهض التجريبوول 
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( لالابوين، ربعود تطبيو  البرفوفمض 10ربلوغ اودد العيفوة الوى ) لمجمراتين )التجريبيوة رال وفبطة(

تر ي البفنث إلى تسر  المجمراوة التجريبيوة الوى المجمراوة ال وفبطة لوى ميوترا ءداا الرميوه 

 النر  ممف ير ح لفالية التدرير العقلل لى تنيين ميترا ا داا المهفرا.

 -إجراءات الدراسة:

 -منهج الدراسة:

الدرايوة  الر سى بفأليلرر المينى بخطراته راٍجراااته ر لك لمففيبته لطبيعةتم ايتخدام المفهض 

 النفلية.

 -الضبط التجريبي:

 : يفة.17 ابل  ر  اليلة تنت  المتغير المستقل 

  : مقيفس القدرات العقلية.المتغير التابع 

 -مجاالت الدراسة:

 -المجال الزمن :

م إلووى يوورم 5/10/2019موون يوورم اليووبت المرالوو   م خووالي الستوور 2019 /2018العووفم الريف ووى 

 م.26/12/2019الخميس 

 -المجال المكان :

ة تنوت تم تطبي  الدرايوة النفليوة داخوي ال وف ت المقفموة اليهوف دررا  ور  اليولة للمرنلوة اليوفي

 يفة.17

 -المجال البشري:

 –العربول  –من الت وف –الف ور  –ال ريوت  –يفة لى ءفديوة )القفديوية  17ففشئ  ر  اليلة تنت 

 –خيطوووفن  – فظموووة  –اليوووفني  –الشوووبفر  –اليوووفلمية  –الجهوووراا  –السنينيوووي  –اليرمووورك 

 ال ليبخفت(.

 - ينة الدراسة:

 يفة.17(  ار  ر  يلة لى المرنلة اليفية تنت 227بلغ نجم ايفة الدراية الى )

 - ينة الدراسة األساسية:

المشوفر ين (  اور ر202لعمدية نيث بلغ نجم العيفة )تم ءختيفر ءلراد العيفة األيفيية بفلطريقة ا

 يفة بدرلة ال ريت.17لى دررا  ر  اليلة للس ة اليفية تنت 
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 - ينة الدراسة اإلستطال ية:

لى لعيفوة (  اور مون المجتمو  ا  و25ءمف بفلفيبة لعيفة الدراية ا يتطالاية لقد تم تنديد ادد )

ى لوة من بعل  ابل  ر  اليلة رمن ايور المشوفر ين الدراية رمن خفرج ايفة الدراية ا يفيي

 لعقلية.ايفة الدراية األيفيية نجراا الدراية الخف ة بفلتنق  من  د  ر بفت مقيفس القدرات ا

 -أدوات الدراسة:

 -مقياس القدرات العقلية: -أوالً:

  Richard Butlerريتشوفرد بتلور  توم ايوتخدام مقيوفس القودرات العقليوة ت وميم البفنوث البريطوففى

( لقور  مر اوة الوى 20(، رالم ورن مون )7م( )1999) م طسى بف ل ريمير ابود القوفدرترجمة 

 -( قدرات اقلية  مف يلل:5)

 ( لقرات.4القدر  الى التخيي ريت رن من ) 

 ( لقرات.4اناداد العقلل ريت رن من ) 

 ( لقرات.4ال قة بفلفسس ريت رن من ) 

  ( لقرات.4من )التعفمي م  القل  ريت رن 

 ( لقرات.4القدر  الى التر ي  ريت رن من ) 

بهو ا ريشمي المقيفس يت ءر ان لاليتجفبة المتعلقة بسقرات المقيفس من درجة إلى يت درجفت، ر

 ( درجوة، رءالوى1( درجوفت، رءقوي ايوتجفبة )6ت رن ءالى درجة ايتجفبة الوى لقورات المقيوفس )

فت ( درجة، ربعد الرجور  إلوى الدرايو20ة، رءقي درجة )( درج120درجة ايتجفبة للمقيفس  لة )

يوترا مالتى تففرلت قيفس القدرات العقلية للريف ين، تم التر ي إلى  الث ميتريفت للن وم الوى 

 -القدرات العقلية ر مف  مف يلل:

 ( درجة.2:1 عيف من ) 

 ( درجة.4:3متريط من ) 

 ( درجة.6:5مرتس  من ) 

  -سنة : 17دور  كرة السلة للفئة السنية تحت  نتائج مباريات -ثانياً:

 م.2018/2019يفة مريم 17فتف ض درر   ر  اليلة للس ة اليفية تنت 
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 -التحقق من المعامالت العلمية لمقياس القدرات العقلية:

 (25مهوف )تم اٍيجفد معفمي ا تيف  الداخلل ر بفت ءلسف ررفبوف  للمقيوفس الوى ايفوة ايوتطالاية قرا

 جتم  الدراية رمن خفرج العيفة األيفيية للدرايوة  موف  وى مر وح لوى الجودري رقوم ار من م

(1:)- 

 

 ( 1جدول رةم  

 معامل االتساق الداخلي ومعامل ألفاكرونباخ لمقياس القدرات العقلية

 25ن =     

المهارات 

 العقلية

رقم 

 الفقرات
 العناصر المكونة للمقياس

معامل االتساق 

 الداخلى

معامل ألفا 

 رونباخك

خيل
  الت

 ل
القدرة 

 

 **0.825 استطيع أن اتدرب  ل  رياضت  ف   قلي 1

0.805** 
 **0.811 اتمرن  ل  المهارة ف  ذهن  ةبل أن استخدمها 6

 **0.795 استطيع ان اكون صورة  قلية للمهارة 11

 **0.803 اجد من السهل تخيل الشعور بالحركة 16

ي
 داد العقل

إل
ةدرة ا

 

 **0.842 بنفسي دائما اهدافي ف  التدريب احدد 2

0.816** 
 **0.826 اهدافي دوما محددة جداً  7

 **0.808 سةدائما احلل بنفسي ادائي بعد االنتهاء من المناف 12

 **0.804  اده احدد االهداف الت  انجزها 17

س
ةدرة الثقة بالنف

 

 **0.809 ال ا ان  من فقدان الثقة بشأن ادائي 3

0.783** 
 **0.794 ادخل كافة المباريات بفكر واثق 8

 **0.762 كلما اةترب مو د المباراة ازدات ثقة بنفسي 13

 **0.756 طول المنافسة احافظ  ل  مواةف ايجابية 18

ع 
ةدرة التعامل م

ق
القل

 

 **0.793 ال ا ان  من الخوف من الخسارة 4

0.750** 
 **0.761 منافسةال ا ان  من القلق بشأن ال 9

 **0.775 ال اترك العنان الخطائي لتثير القلق 14

 **0.746 ال افرط ف  القلق بشان التنافس 19

  التركيز
 ل
القدرة 

 

 **0.803 استطيع التركيز  ل  افكار  اثناء المنافسة 5

0.805** 
 **0.817 ال يتخل   ن  تركيز  أثناء المنافسة 10

 **0.765 توةع ال يغير ادائيالضجيج غير الم 15

 **0.801 ةتعليمات المدرب ال تفقدن  تركيز  أثناء المنافس 20

 0.381=  0.05*ر معنوي عند مستوى      0.487=  0.01** ر معنوى عند مستوى 

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

134 
 م2021فبراير  –( 1العدد ) –( 052مجلد )

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

ت ( رالخوف  بمعفموي ا تيوف  الوداخلل  رمعفموي ءلسف ررفبوف  لمقيوفس القودرا1يت ح من جودري )

ين برنت  مف رات رالعفف ر الم رفة له ارتسف  قيم معفمي انتيف  الداخلل رالتل تراالعقلية رالمهف

مموف يشوير إلوى  ود  المقيوفس،  موف  0.05( ر و   القويم معفريوة افود ميوترا0.842إلى  0.756)

 0.750يت ح  بفت المقيفس ان طري  نيفر معفمي ءلسف ررفبف  ءن معفمي ال بفت ترار  مفبين )

 ممف يشير إلى  بفت المقيفس.  0.05  القيم معفرية افد ميترا ( ر  0.816إلى 

 -الدراسة االساسية:

ة يووف 17تووم تطبيوو  مقيووفس القوودرات العقليووة خووالي مراايوود مبفريووفت دررا المرنلووة اليووفية تنووت 

ر ، م لى ال ف ت المقفم اليهف المبفريوفت ر لوك قبوي افطوال  المبفريوفت مبفشو2018/2019مريم 

المقيوفس الوى الالابوين بعود شور  المقيوفس بشو ي مس وي نيوث ايوتعففت البفن ووة رقوت توم تر يو  

 ببعل الميوفادين لهوف لوى تطبيو  الدرايوة لتيوهيي تطبيو  المقيوفس الوى الالابوين بشو ي مفس وي

 بعل شر  تعليمفت المقيفس رالهدف من الدراية.

 -المعالجات ااٍلحصائية المستخدمة:

 .معفمي ارتبفط بيريرن -

 النيفبى. المتريط -

 ا فنراف المعيفرا. -

 الفيبة الم رية. -

 اختبفر "ت".  -

 - رض النتائج:

 -:رة السلة رض نتائج الهدف األول للدراسة : التعرف  ل  مستو  القدرات العقلية لال بي ك

 (2جدول رةم  

ة  يننة س17ت لال بي كرة السلة تحيوضح الدالالت اإلحصائية في مستو  القدرة  ل  التخيل 

 الدراسة

 202ن=

 الدالالت االحصائية                       م

 الفقرات             

المتوسط 
 الحسابي

 1س

االنحراف 
 المعياري

  1ع 

 الدرجة الرتبة

 ضعيف 2 1.291 1.857 استطيع أن اتدرب  ل  رياضت  ف   قلي 1

 متوسط 1 1.310 2.017 أن استخدمها اتمرن  ل  المهارة ف  ذهن  ةبل 2
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 ضعيف 3 1.162 1.793 استطيع ان اكون صورة  قلية للمهارة 3

 ضعيف 4 1.210 1.692 اجد من السهل تخيل الشعور بالحركة 4

 ضعيف  1.243 1.839 المجموع

 ( درجة6:4.1( درجة          ضعيف من  4:2.1( درجة        متوسط من  2:1ضعيف من  

يو  ( ان ميترا القدر  الى التخيي لعيفة الدرايوة  ففوت  وعيسة لوى جم2ن الجدري رقم )يت ح م

خدمهف( ( )اتمورن الوى المهوفر  لوى   فوى قبوي ءن ايوت2السقرات الم رفة لوه ليموف اودا السقور  رقوم )

( ممووف ير ووح 2.017إلووى  1.692 ففووت متريووطة، رتررانووت قيمووة المتريووط النيووفبل مووف بووين )

 .يفة بدرلة ال ريت لى ميترا القدر  الى التخيي 17ابل  ر  اليلة تنت افخسفل ميترا لال

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

است يع    
اتدر  على 
رياضتى فى 

 عقلي

اتمر  على 
الم ارة فى 
  نى قب     
 است دم ا

است يع ا  
اكو  صورة 
 عقلية للم ارة

اجد م  الس   
ت ي  ال عور 

 بالحركة

مجمو  القدرة 
على الت ي  

 لالعبي

1.857 

2.017 

1.793 
1.692 

1.839 

 المتوس  الحسابي

 

 ( 1شكل رةم  

 يوضح المتوسط الحسابي للفقرات المكونة للقدرة  ل  التخيل

 (3جدول رةم  

 ينة سنة 17حت تلال بي كرة السلة ضح الدالالت اإلحصائية في مستو  ةدرة اال داد العقلي يو

 الدراسة

 202ن=

 الدالالت االحصائية                         م

 الفقرات             

المتوسط 
 الحسابي

 1س

االنحراف 
 المعياري

  1ع 

 الدرجة الرتبة

 متوسط 4 1.191 2.165 د بنفسي دائما اهدافي ف  التدريباحد 1

 متوسط 3 1.201 2.197 اهدافي دوما محددة جداً  2

 متوسط 2 1.091 2.301 سةدائما احلل بنفسي ادائي بعد االنتهاء من المناف 3

 متوسط 1 1.216 2.422  اده احدد االهداف الت  انجزها 4
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 متوسط  1.174 2.271 المجموع

 ( درجة6:4.1( درجة          ضعيف من  4:2.1( درجة        متوسط من  2:1من  ضعيف 

جمي   ( ان ميترا قدر  ا اداد العقلل لعيفة الدراية  ففت متريطة لى3يت ح من الجدري رقم )

 وح ( مموف ير2.422إلوى  2.197السقرات الم رفة له، رتررانت قيمة المتريط النيفبل موف بوين )

 لل.يفة بدرلة ال ريت لى ميترا قدر  ا اداد العق 17الابل  ر  اليلة تنت افخسفل ميترا ل

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

احدد بن سي 
دائما ا دافي فى 

 التدري 

ا دافي دوما 
 محددة جدا  

دائما احل  
بن سي ادائي 
بعد االنت ا  م  

 المنافسة

عاد  احدد 
اال دا  التى 

 انجز ا

مجمو  االعداد 
 العقلي

2.165 2.197 
2.301 

2.422 

2.271 

 المتوس  الحسابي

 

 ( 2شكل رةم  

 يوضح المتوسط الحسابي للفقرات المكونة لقدرة اال داد العقلي

 (4  جدول رةم

 ينة نة س17ت لال بي كرة السلة تحيوضح الدالالت اإلحصائية في مستو  ةدرة الثقة بالنفس 

 الدراسة

 202ن=

 الدالالت االحصائية                          م

 الفقرات             

المتوسط 
 الحسابي

 1س

االنحراف 
 المعياري

  1ع 

 الدرجة الرتبة

 متوسط 2 1.388 2.107 ال ا ان  من فقدان الثقة بشأن ادائي 1

 متوسط 1 1.647 2.415 ادخل كافة المباريات بفكر واثق 2

 متوسط 4 1.053 2.016 كلما اةترب مو د المباراة ازدات ثقة بنفسي 3

 متوسط 3 1.415 2.106 طول المنافسة احافظ  ل  مواةف ايجابية 4

 متوسط  1.375 2.161 المجموع

 ( درجة6:4.1( درجة          ضعيف من  4:2.1( درجة        متوسط من  2:1ضعيف من  

( ان ميترا قدر  ال قة بفلفسس لعيفة الدرايوة  ففوت متريوطة لوى جميو  4يت ح من الجدري رقم )

( ممووف 2.415إلووى  2.106السقوورات الم رفووة لووه نيووث تررانووت قيمووة المتريووط النيووفبل مووف بووين )
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يوفة بدرلوة ال ريوت لوى ميوترا قودر  ال قوة  17فخسفل ميترا لالابل  ور  اليولة تنوت ير ح ا

 بفلفسس.

1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ال اعانى م  
فقدا  الثقة 
 ب أ  ادائي

اد   كافة 
المباريات ب كر 

 واث 

كلما اقتر  
موعد المباراة 
ازدات ثقة 
 بن سي

 و  المنافسة 
احاف  على 
 مواق  ايجابية

مجمو  قدرة 
 الثقة بالن  

2.107 

2.415 

2.016 
2.106 

2.161 

 المتوس  الحسابي

 

 ( 3شكل رةم  

  يوضح المتوسط الحسابي للفقرات المكونة لقدرة الثقة بالنفس

 (5جدول رةم  

سنة 17 ة تحتلال بي كرة السليوضح الدالالت اإلحصائية في مستو  ةدرة التعامل مع القلق 

  ينة الدراسة

 202ن=

 الدالالت االحصائية                      م

 الفقرات             

المتوسط 
 الحسابي

 1س

االنحراف 
 المعياري

  1ع 

 الدرجة ةالرتب

 ضعيف 2 1.012 1.803 ال ا ان  من الخوف من الخسارة 1

 ضعيف 3 1.004 1.772 ال ا ان  من القلق بشأن المنافسة 2

 ضعيف 4 1.114 1.628 ال اترك العنان الخطائي لتثير القلق 3

 ضعيف 1 1.280 1.893 ال افرط ف  القلق بشان التنافس 4

 ضعيف  1.102 1.774 المجموع

 ( درجة6:4.1( درجة          ضعيف من  4:2.1( درجة        متوسط من  2:1من  ضعيف 

ى ( ان ميوترا قودر  التعفموي مو  القلو  لعيفوة الدرايوة  ففوت  وعيسة لو9يت ح من الجودري رقوم )

مموف  (1.893إلى  1.628جمي  السقرات الم رفة له نيث تررانت قيمة المتريط النيفبل مف بين )

 يفة بدرلة ال ريت لوى ميوترا قودر  التعفموي 17ا لالابل  ر  اليلة تنت ير ح افخسفل ميتر

 م  القل .
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1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

ال اعانى م  
ال و  م  
 ال سارة

ال اعانى م  
القل  ب أ  
 المنافسة

ال اتر  العنا  
ال  ائي لتثير 

 القل 

ال افر  فى 
القل  ب ا  
 التناف 

مجمو  قدرة 
التعام  مع 

 القل 

1.803 1.772 

1.628 

1.893 

1.774 

 المتوس  الحسابي

 

 ( 4شكل رةم  

  يوضح المتوسط الحسابي للفقرات المكونة لقدرة التعامل مع القلق

 (6دول رةم  ج

 ينة سنة 17حت لال بي كرة السلة تيوضح الدالالت اإلحصائية في مستو  القدرة  ل  التركيز 

 الدراسة

 202ن=

 الدالالت االحصائية                      م

 الفقرات             

المتوسط 
 الحسابي

 1س

االنحراف 
 المعياري

  1ع 

 رجةالد الرتبة

 متوسط 3 1.182 2.147 استطيع التركيز  ل  افكار  اثناء المنافسة 1

 متوسط 2 1.615 2.418 ال يتخل   ن  تركيز  أثناء المنافسة 2

 ضعيف 4 1.613 1.806 الضجيج غير المتوةع ال يغير ادائي 3

 متوسط 1 1.543 2.517 ةتعليمات المدرب ال تفقدن  تركيز  أثناء المنافس 4

 متوسطة  1.488 2.222 موعالمج

 ( درجة6:4.1( درجة          ضعيف من  4:2.1( درجة        متوسط من  2:1ضعيف من  

مي  ج( ان ميترا القدر  الى التر ي  لعيفة الدراية  ففت متريطة لى 6يت ح من الجدري رقم )

لتوى  ففوت يور ادا ول( را( )ال وجيض ايور المترقو    يف3السقرات الم رفة له ليمف ادا السقور  رقوم )

( 2.517إلوى  1.806ا يتجفبة اليهف ) عيسة(، نيث تررانوت قيموة المتريوط النيوفبل موف بوين )

يوفة بدرلوة ال ريوت لوى ميوترا القودر   17ممف ير ح افخسفل ميترا لالابل  ور  اليولة تنوت 

 الى التر ي .
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0
0.5
1
1.5
2
2.5
3

است يع التركيز 
على افكارى 
 اثنا  المنافسة

ال يت لى عنى 
تركيزى  ثنا  

 المنافسة

الضجيج  ير 
المتوقع ال ي ير 

 ادائي

تعليمات المدر  
ال ت قدنى 

تركيزى  ثنا  
 المنافسة

مجمو  القدرة 
 على التركيز

2.147 
2.418 

1.806 
2.517 2.222 

 المتوس  الحسابي

 

 ( 5شكل رةم  

 يوضح المتوسط الحسابي للفقرات المكونة للقدرة  ل  التركيز

         

   نتائجة  ل رض نتائج الهدف الثان  للدراسة : التعرف  ل  تأثير مستو  القدرات العقلي

 -المباريات لال بي كرة السلة:

 (7جدول رةم  

 روق الفرق الفائزه والخاسره ف  مستو  القدرات العقليةداللة الف

 يةالدالالت االحصائ                  
 المهارات           

 فرق المقدمة
 68ن=

 فرق المؤخرة
 الفرق بين 134ن=

 المتوسطين 

 نسبة الفرق
 % 

 ةيمة
 " ت "
 ع± -س ع± -س المحسوبة

مهارات 

القدرات 

 العقلية

 **5.970 70.353 0.935 1.412 1.329 0.810 2.347 لالقدرة  ل  التخي

 **6.773 60.354 1.055 1.101 1.748 1.012 2.803 ةدرة اإل داد العقلي

 **4.185 47.112 0.824 1.418 1.749 1.271 2.573 ةدرة الثقة بالنفس

 **3.557 35.765 0.544 1.218 1.521 0.915 2.065 ةدرة التعامل مع القلق

 **2.845 33.403 0.636 1.215 1.904 1.627 2.540  ل  التركيز القدرة

 **4.647 49.393 0.815 1.272 1.650 1.127 2.465 المجموع الكل 

 2.692= 0.01*قيمة "ت" الجدولية عند مستوى        1.960=  0.05*قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 

ا 7يت ح من الجدري رقم ) ا بوين لور  المقدموة رالمو خر  لوى ميوتر ( رجورد لورر  دالوة اٍن وف يف

ن ( ر ول ا بور مو6.773إلوى  2.845القدرات العقلية نيث تررانت قيمة "ت" المنيربة مف بوين )

ض ( مموف ير وح توأ ير ميوترا القودرات العقليوة الوى فتوف 0.01قيمة "ت" المنيربة افود ميوترا )

 يفة بدرلة ال ريت. 17مبفريفت  ر  اليلة لسر  تنت 
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0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

القدرة على 
 الت ي 

قدرة ا عداد 
 العقلي

قدرة الثقة 
 بالن  

قدرة التعام  
 مع القل 

القدرة على 
 التركيز

المجمو  
 الكلى للمقيا 

2.34 
2.8 

2.57 

2.06 

2.54 2.46 

1.32 
1.74 1.74 

1.52 
1.9 

1.65 

 فر  الم  رة فر  المقدمة

 

 ( 6شكل رةم  

  عقليةت اليوضح الفرق ف  المتوسط الحسابي بين فرق المقدمة والمؤخرة ف  مستو  القدرا

 -مناةشة النتائج:

ة يف 17ميترا لالابل  ر  اليلة تنت بعد ارل الفتف ض الخف ة بفلهدف ا ري يت ح افخسفل 

م رفة بدرلة ال ريت لى ميترا القدرات العقلية نيث جف ت مفبين  عيسة رمتريطة لى السقرات ال

للمقووفيس، ممووف ير ووح  ووعف ميووترا لالابوول  وور  اليوولة لووى ميووترا القوودرات العقليووة، رترجوو  

فوفك لى مش لة الدرايوة ءن  يفة لمف طرنته  17البفن ة افخسفل ميترا لالابل  ر  اليلة تنت 

أ ير ق رر من المدربين لى ا  تمفم بميوترا ا اوداد الفسيول لول بورامض التودرير مموف  وفن لوه تو

 يلبل الى ميترا العيفة لى ميترا القدرات العقلية.

، أحمود (2015(،  وادل جوودة  بودالعزيز  2016بون رةيوة  ابود  ر ر مف تتس  م  فتف ض الدراية 

يجفبل الوى رالتى تر لت جميعهف إلى التدرير التدرير العقلل له تأ ير إ (2011 سليمان  بدهللا 

ايوة نيوث تنيين ميترا المهفرات العقلية رالمهفرات األيفيية رالسفية  ر مف يتس  مو  فتوف ض الدر

تسوور  السوور  المقدمووة الووى لوور  الموو خر  لووى ميووترا المهووفرات العقليووة ر وور مووف ير ووح ا ميووة 

 التدرير العقلل.

ربعوة ر ر مف يدام فتف ض الدراية النفلية نيث ءيوتطف   ابول لور  المقدموة ء ونفر المرا و  ا 

األري لوى جوودري الترتيوور موون التسوور  لووى درجووفت المقيوفس الوول الالابووين لووى لوور  موون المرا وو  

الخوفمس إلووى المر و  األخيوور ر ور مووف ير وح رجوورد االقوة طرديووة بوين ارتسووف  ميوترا القوودرات 

 را ا فجف  لى المففليفت الريف ية.العقلية رميت
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رجورد  لول (2013 لي محمد و محسون محمـوـد   مف تتس  فتف ض الدراية النفلية م  فتف ض دراية 

ن ا ونفر االقة ارتبفط نقيقية بين القدرات العقلية رالقدر  الى ا داا ب رر  ءل ي من الالابي

 الميترا ال عيف لى ميترا القدرات العقلية.

العقليوة  افه ترجد االقة ارتبفط مرتسعة بين ميترا القودرات (2017صالح   راميفتف ض  مف تبر  

 قلل.رقفبلية الطالر لتعلم مهفرات العفر القرا، ر ر مف ير ح ا مية ا  تمفم بفلتدرير الع

 FONTANI G.ANDجوي فونتواني ورخورون رتتسو  ءي وف فتوف ض الدرايوة مو  فتوف ض درايوة 

ALL  2006) ت إلى ءن الالابين ا نفر الميترا العفلل لوى ا داا  وفن ميوترا رالتى تر ل

القدرات العقلية لوديهم مرتسو  مقفرفوة ببوفقل الالابوين الخفيورين، ر ور موف يتسو  مو  فتوف ض الدرايوة 

 النفلية.

 -االستنتاجات:

 قدراتلل  را الفتف ض الميتخل ة من التنليي انن ف ل  يتجفبفت ايفة الدراية الى مقيفس ال

 -العقلية تر لت البفن ة إلى ا يتفتفجفت اآلتية:

( بدرجووة  ووعيف، ربلووغ متريووط قوودر  ا اووداد 1.839بلووغ متريووط القوودر  الووى التخيووي ) (1)

( بدرجووة 2.161( بدرجووة متريووط، ربلووغ متريووط قوودر  ال قووة بووفلفسس )2.271العقلوول )

تريوط القودر  ( بدرجوة  وعيف، ربلوغ م1.774متريط، ربلفت قودر  التعفموي مو  القلو  )

 ( بدرجة متريط.2.222الى التر ي  )

ر ففوت   ففت ءالى ميترا للقدرات العقلية لعيفة الدراية لى ميترا قدر  ا اداد العقلل (2)

 بدرجة متريط لعيفة الدراية.

  ر ففت  ففت ءقي ميترا للقدرات العقلية لعيفة الدراية لى ميترا قدر  التعفمي م  القل (3)

 يفة الدراية.بدرجة  عيف لع

د ا اوودا –تسوور   ابوول لوور  المقدمووة لووى ميووترا القوودرات العقليووة )القوودر  الووى التخيووي  (4)

ر  القوودر  الووى التر يوو ( الووى  ابوول لوو –التعفمووي موو  القلوو   –ال قووة بووفلفسس  –العقلوول 

 الم خر .

 17ت ات ح تأ ير ميترا القودرات العقليوة لوى السور  بفلمبفريوفت لالابول  ور  اليولة تنو (5)

 يفة.
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 -التوصيات:

 ايترشفداا بفتف ض الدراية تر ل البفن ة بمف يلل:

ريتيوة مون ا  تمفم بتطرير ميترا ا اداد ا  فديمل رالمهفل للقف مين الى  ر  اليلة ال  (1)

 خالي التعوفرن بوين ا تنوفد راألفديوة لوى اقود  دررات تدريبيوة تخ  وية لوى مجوفي الوم

 الفسس الريف ل.

درلوة م بفلتدرير العقلول خوالي تطبيو  بورامض تودرير  ور  اليولة للمرانوي اليوفية با  تمف (2)

 ال ريت. 

ر  لوإجراا م يد من الدرايفت العلمية التى تيتهدف تطبي  برامض التدرير العقلول الوى  (3)

  ر  اليلة خالي المراني اليفية المختلسة بدرلة ال ريت.
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 -ةائمة المراجع:

 - : المراجع العربية:أوالً 

 أحمد سليمان  بدهللا  -1

 

موود  لفاليووة ايووتخدام برفووفمض التوودرير العقلوول لووى تنيووين ءداا  :

الرميووة النوور  لجوول  ابوول  وور  اليوولة، ريووفلة مفجيووتير، ايوور 

 .2011مفشرر ،  لية التربية الريف ية، جفمعة اليرمرك، 

 ايمن هاني الجبور   -2

 

بدقوووة الت ووورير مووون مفوووفط  مختلسوووة  الت ووورر العقلووول راالقتوووه :

لالابل مفتخر جفمعة ال رلة ب ر  اليولة، بنوث مفشورر، المجلوة 

 رلرجيفاألرربية لت فرلرجيف الرم الريف ة، األ فديمية الدرلية لت ف

 .2019الريف ة، 

 ء ر برففمض تدرير اقلل مقتر  لل تفمية بعل المهفرات العقلية : بن رةية  ابد  -3

لتس يووور الخططووول الهجووورمل لووودا  ابووول  ووور  رتطريرميوووترا ا

اليووولة، ريوووفلة د توووررا ، ايووور مفشووورر ، معهووود التربيوووة البدفيوووة 

 .2016رالريف ة، جـفمعة ابد النميد بن بفديس ميتفففم،

 لعفليوفت بعول لول الوتعلم بميوترا راالقتهوف العقليوة المهوفرات : حالوة صالح رامي -4

لعلوورم التربريووة، القوورا، بنووث مفشوورر، مجلووة درايووفت ا العووفر

 م.2017، 9، ملن 4، العدد 44مجلد

بعول  تأ ير ايتخدام التدرير العقلل المدام بفألداا العملل لتفمية :  ادل جودة  بدالعزيز  -5

ر  الفسيية الى ميترا ءداا الت ريبة اليلمية لففش ل   المهفرات

ة اليلة، بنث مفشرر، مجلة بنرث التربية الريف ية،  لية التربيو

 .2015لريف ية للبفين، جفمعة ال قف ي ، ا

  لي محمد جواد، -6

 محسن محمــد حسن 

 

المهوووفرات العقليووووة راالقتهوووف بفلتنمووووي الفسيووول لوووودا الالابووووين  :

المتقووودمين ب ووور  القووودم، بنوووث مشوووفرر، مجلوووة الـوووـرم التربيوووة 

 م.2013الريف ية، العدد الراب ، المجلد اليفدس، 

 مصطف  حسين باهي، -7

  بد القادر جادسمير 

المدخي إلى ا تجف وفت الندي وة لول الوم الوفسس الريف ول، الودار  :

 م.2006العفلمية للفشر رالتر ي ، القف ر ، 
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