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األنماط الجسمية لمرياضيين وأثرىا عمى السموك العدواني
والتفاؤل والتشاؤم

م.د .رأفت عبد اليادي الكروي كمية التربية الرياضية – جامعة القادسية

ممخص البحث :

وتضمن البحث خمس أبواب في الباب األول وىو التعريف بالبحث وتطرق الباحث إلى مقدمة البحث وأىميتو

حيث تم التطرق إلى أىمية األنماط الجسمية ودورىا في تحديد االختصاص الرياضي لمفرد وتكمن أىمية البحث في
التعرف عمى األنماط الجسمية لالعب وأثرىا بكل من السموك العدواني والتفاؤل والتشاؤم .

أما مشكمة البحث  :من خالل اطالع الباحث عمى المصادر والمراجع لم تذكر ان ىناك عالقة بين كل من

األنماط الجسمية ( السمين والعضمي والنحيف ) وكل من السموك العدواني والتفاؤل والتشاؤم وعند االستفسار من

الخبراء والم ختصين لم يذكروا وجود عالقة لذلك أراد الباحث الخوض في ىذه المشكمة لمتعرف عمى ىذه العالقة
ونوعيا .

أما ىدف البحث فيو :

 اثر األنماط الجسمية( السمين والعضمي والنحيف ) في كل من السموك العدواني والتفاؤل والتشاؤم .أفترض الباحث ما يمي :

 -ىناك تباين في العالقة بين كل نمط وكل من السموك العدواني والتفاؤل والتشاؤم .

وفي الباب الثاني تطرق الباحث الى المواضيع التالية (النمط الجسمي وأىمية دراسة األنماط الجسمية والتفاؤل

والتشاؤم ) .

وتطرق الباحث في الباب الثالث الى منيجية البحث واجراءاتو الميدانية وشمل منيج البحث حيث استخدم الباحث

المنيج الوصفي بأسموب العالقات االرتباطية وكذلك تطرق الى عينة البحث وىم العبي فريق نادي االتفاق

الرياضي الديوانية  ،الرافدين وبمغ عددىم ( ) 66العباً وتم التطرق الى أدوات البحث المستخدمة و أخذ القياسات
الجسمية الستخراج األنماط وتطبيق مقاييس السموك العدواني والتفاؤل والتشاؤم والتجربة االستطالعية والتجربة
الرئيسية والوسائل واألدوات المستخدمة والوسائل اإلحصائية ) .

أما في الباب الرابع فقد تم عرض النتائج التي حصل عمييا الباحث عمى شكل جدول و من ثم قام الباحث

بتحميميا و مناقشتيا  ،وتم في الباب الخامس التطرق الى االستنتاجات والتوصيات التي توصل الييا الباحث ومن

أىميا

االستنتاجات  :توصل الباحث الى االستنتاجات التالية :
 - 1الالعبين من ذوي النمط الجسمي العضمي يكونوا متشائمين و يتميزوا بالعدوانية .
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 – 2يشيع التفاؤل بين الالعبين من ذوي النمط السمين .
 – 3يتميز الالعبين من ذوي النمط الضعيف بالتشاؤم .

التوصيات  :يوصي الباحث بما يمي :

 – 1ضرورة االىتمام بالجانب النفسي لالعبين وفقاً ألنماطيم الجسمية من اجل الوصول بالرياضي الى مستوى
نفسي جيد.

 – 2إجراء بحوث مشابية .

 -1التعريف بالبحث :
 1-1المقدمة وأىمية البحث :

إن عممية التطور شممت جميع مجاالت الحياة والسيما المجال الرياضي الذي تطور بشكل كبير وممحوظ وشمل

جميع عموم التربية الرياضية وعمم النفس الرياضي ىي إحدى ىذه العموم التي تطورت ونمت بشكل كبير السيما في

الوقت الحاضر وذلك لتأثيرىا العالي عمى الالعب قبل وأثناء وبعد المنافسة وىذا ما جعميا محط أنظار كثير من
الباحثين .

أما دراسات األنماط الجسمية فتمعب الدور الكبير في رسم مالمح ومستقبل الرياضي كونيا توجو الرياضي الى

تخصصاتو التي تؤىمو ليا ىذه األنماط .

وتكمن أىمية البحث في التعرف عمى مدى تأثر كل نمط من األنماط الجسمية بالسموك العدواني والتفاؤل

والتشاؤم .

 2-1مشكمو البحث :

من خالل اطالع الباحث عمى المصادر والمراجع لم تذكر ان ىناك عالقة بين كل من األنماط الجسمية

( السمين والعضمي والنحيف) وكل من السموك العدواني والتفاؤل والتشاؤم وعند االستفسار من الخبراء والمختصين

لم يذكروا وجود عالقة لذلك أراد الباحث الخوض في ىذه المشكمة لمتعرف عمى ىذه العالقة ونوعيا .
 3-1ىدف البحث ٙ٠ :ذف اٌجذش اٌٝ

 – 1اثر األنماط الجسمية ( السمين والعضمي والنحيف ) في كل من السموك العدواني والتفاؤل والتشاؤم .

 4-1فرض البحث  :يفترض الباحث أن

 – 1ىناك تباين في العالقة بين كل نمط وكل من السموك العدواني والتفاؤل والتشاؤم .

 5-1مجاالت البحث :
 4-2-4المجال البشري  :العبي أندية ( الديوانية  ،الرافدين  ،االتفاق ) ولمختمف الفعاليات .
 2 -2-4المجال الزماني  :لمفترة . 2613/5/ 26 – 2613/4/ 18
 3-5-1مجال المكاني  :قاعة مركز شباب النيروان .
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 -2الدراسات النظرية :
 1 -2نمط الجسم : 1

النمط الجسمي  :ىو " الشكل العام لمجسم الذي تحدده مجموعة من القياسات المعيارية المتفق عمييا  ،والشكل
العام لمجسم عبارة عن تحديد كمي لمعناصر الثالثة األصمية ( البدين  ،والعضمي  ،والنحيف ) التي تحدد الشكل
الخارجي لشخص ما " او ىو  :محاولة لتقويم البناء البايولوجي الداخمي لمفرد من خالل البنيان الجسمي " .....

من ىذا أصبح من الموجب التعرف عمى ما يعنيو البناء الجسمي  ،اذ يعني ( الشكل العام لمجسم أكثر من
االىتمام بالمالمح الخاصة ) ...

 2 – 2أىمية دراسة األنماط الجسمية : 2

تكتسب األنماط الجسمية أىميتيا كونيا :
 -1النمط الجسمي المناسب يمثل خامة جيدة ومطمئنة قبل عممية التدريب  ،ليذا نجد ان دراسة األنماط
الجسمية تميد الختيار انسب األنماط المتوافقة مع األنشطة الرياضية وىي بذلك تييئ مناخاً لبداية طيبة .
 -2ان عممية تصنيف األفراد ( الرياضيين ) عمى وفق األنماط الجسمية تضيف أسس قوية وراسخة في العمل
الرياضي .
 -3دراسة األنماط الجسمية تميد لتحديد أشكال النشاط البدني المناسب لكل نمط جسمي فضالً عن كونيا
تساعد في تحديد األجسام واألنماط المناسبة ألي من األنشطة الرياضية .
 -4أظيرت البحوث ان ىناك ارتباطاً بين بناء البدن واالستعدادات البدنية عميو  ،في ىذا الحال يتوجب عمى
التربية الرياضية العممية ان تأخذ في اعتبارىا إمكانات وجود التقدم البدني .
 -5االستفادة من دراسة األنماط الجسمية في تصميم المعدات والمالبس الرياضية بغية استخداميا الشخصي
المريح في الرياضة .
 -6تساعد دراسة أنماط الجسم عمى معرفة نواحي القوة والضعف البدني  ،النفسي  ،والصحي ) فضالً عن
مساعدتيا في التعرف عمى التشوىات البدنية الناجمة عن كل نمط  ،وىذا مما يساعد في ان تساىم بوضع
المناىج والخطط المناسبة لمعالج .

 3 – 2التفاؤل: 3

يعرف التفاؤل تعريفات متعددة  ،وقبل ان نعرفو من الناحية النفسية نورد تعريفو في معجم " وبستر " بأنو الميل

الى توقع أفضل النتائج "  ،وىناك تعريفات عديدة لمتفاؤل من منظور عمم النفس من بينيا مايمي :

 - 1محمد جاسم اليساري  :األسس النظرية الختبارات التربية الرياضية  ,ط , 1دار الضياء لمطباعة و التصميم  , 2212 ,ص. 124
 -2محمد جاسم الياسري  :المصدر السابق نفسو .
 - 3بدر محمد األنصاري  :التفاؤل والتشاؤم المفيوم والقياس والمتعمقات  ,ط , 1لجنة التأليف والتعريب والنشر  ,الكويت,1998,ص 14
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عرفو ( شاير  ،كارفار ) (  ) scheier & carver , 1985بأنو النظرة االيجابية واإلقبال عمى الحياة واالعتقاد

بإمكانية تحقيق الرغبات في المستقبل باإلضافة الى االعتماد باحتمال حدوث الخير او الجانب الجيد من األشياء
بدالً من حدوث الشر او الجانب السيئ .

 4 – 2التشاؤم : 1

يعرف التشاؤم كما عرفو شاورز (  ) showers 1992عندما يقوم الفرد بتركيز انتباىو وحصر اىتمامو عمى

االحتماالت السمبية لألحداث القادمة  ،وتخيل الجانب السمبي في النص ( او السيناريو )  ،كما ان ىذا التشاؤم او
التوقع السمبي لألحداث قد يحرك دوافع األفراد او أىدافيم او جيودىم لكي يمنعوا وقوعيا  ،ويتسبب ذلك التييؤ
والتأىب لمواجية األحداث السيئة المتوقعة .

كما يرى كل من شاورز  ،روبين (  ) showers & ruben , 1990ان التشاؤم يقوم بالوظائف اآلتية :

 -1يييئ الفرد او يعده لمواجية األحداث السيئة  ،ومن ىنا يعد ذلك ( إستراتيجية ) او ىدفاً يسعى الى حماية
الذات .

 -2يزيد مجيود الفرد لكي يعزز او يدعم اداءه الجيد حتى يتفادى تمك األحداث ومن ثم سمي ىذا الجانب
بالتشاؤم الدفاعي  ، Defensive Pessimismاو التييؤ او التأىب لمتشاؤم .

 – 3منيجية البحث واجراءاتو الميدانية :
 1 – 3منيج البحث :

استخدم الباحث المنيج الوصفي بأسموب العالقات االرتباطية وذلك لمالئمتو طبيعة المشكمة قيد الدراسة .

 2 – 3مجتمع و عينة البحث :

اشتمل مجتمع البحث عمى العبي أندية ( الديوانية  ،الرافدين  ،االتفاق ) ولمختمف الفعاليات إذ بمغ عددىم (

 )167العباً  ،أما عينة البحث فقد تم اختيارىم بالطريقة العشوائية وفقاً لألنماط الجسمية فبمغ عددىم (  ) 66العباً
تم تقسيميم الى ثالث مجموعات األولى لمنمط السمين والثانية لمنمط العضمي والثالثة لمنمط النحيف وبمغت نسبة

عينة البحث الى المجتمع ( . )%56.67
 3 – 3األدوات والوسائل واألجيزة المستخدمة :
 – 1المقابمة .

 – 2المالحظة .

 – 3شريط قياس ( كتان ) .
 – 4أقالم جاف .

 – 5استمارة تسجيل البيانات .
 - 1بدر محمد األنصاري  :المصدر السابق نفسو  ,ص. 15
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 – 6استمارة تفريغ البيانات .
 - 7حاسبة يدوية عممية .

 – 8فريق العمل المساعد. 1

 4 – 3االختبارات و المقاييس المستخدمة :

 1 – 4 – 3طريقة ىيراتا الستخراج النمط الجسمي: 2
وفيو يستخدم القانون التالي :

الوزن ( كغم )

3

دليل الوزن = ـ ـ ـ ـ ـ × 1666
المعايير :

الطول ( سم )

 – 1النمط السمين (  – 24.6فما فوق ) .
 – 2النمط العضمي ( . ) 24.5 – 22.6
 – 3النمط النحيف (  22.6فما دون ) .

 2 – 4 – 3مقياس العدوان عند الرياضيين: 3

* التعميمات :

 -فيما يمي عبارات تشير الى بعض الحاالت او المواقف التي ترتبط بك كالعب رياضي وخاصة في أثناء

المنافسة الرياضية .

اقر كل عبارة جيداً واجب عمييا بما يتناسب مع اتجاىك نحو الالعب المنافس او اتجاىاتك الفعمية أثناء المنافسة
 -أ

الرياضية وذلك برسم دائرة حول أي رقم عمى يسار العبارة بحيث ينطبق مع اتجاىك الفعمي نحو المنافس او

اتجاىاتك الفعمية أثناء المنافسة الرياضية .

 -ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة  ،وال تضيع وقتاً طويالً أمام أي عبارة وحاول ان تحدد اتجاىاتك الفعمية

بكل صدق وأمانة .

 -1انظر الممحق رقم (. )1
 -2محمد جاسم الياسري  :مصدر سبق ذكره  , 2212 ,ص. 124

 -3محمد حسن عالوي  :موسوعة االختبارات النفسية لمرياضيين  ,ط ,1مركز الكتاب لمنشر  ,القاىرة  , 1998 ,ص. 468
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ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
21
22
23
24

الفقرات
يغمب عمى لعبي طابع الخشونة والعنف عندما يحاول البعض
استفزازي .
أثناء المنافسة ال اشعر بأي رغبة في إيذاء منافسي .
لكي يفوز الالعب البد لو أن يياجم منافسو بعنف و خشونة
أثناء المنافسة اشعر بأنني أصبحت شخصاً آخر أكثر عنفاً مما
أكون عميو عادة .
إذا استخدم منافسي الخشونة والعنف معي فأنني أحاول تجنبو .
أحاول استخدام المعب العنيف إلرىاب منافسي .
عندما أتوقع ىزيمتي فأنني العب بخشونة وعنف .
أعتقد انو ال يوجد سبب معقول لالعتداء عمى أي العب منافس
بعض الزمالء يصفونني بأنني العب عنيف جدا في لعبي .
في بعض المواقف اشعر برغبة بإيذاء منافسي .
إذا شعرت بنية العب منافس في االعتداء عمي فأنني أبادر
باالعتداء عميو .
ال استخدم العنف البدني أثناء اشتراكي في المنافسة .
أجد نفسي مضط اًر الستخدام العنف عندما يحاصرني منافسي .
يضايقني ان مدربي ال يقبل طريقة لعبي التي تتميز بعدم الخشونة.
المنافسة الرياضية كالحرب تحتاج الى اليجوم العنيف الذي يتميز
بالخشونة والعنف .
بعض الزمالء يصفونني بانني العب مسالم في لعبي
يبدو أنني غير قادر عمى التحكم في اندفاعي نحو إيذاء منافس
الذي يحاول استفزازي او مضايقتي .
عندما يصيب منافس احد زمالئي فأنني انتقم لزميمي بان أحاول
إصابة ىذا المنافس أثناء المعب .
عندما أصاب باإلحباط أثناء المنافسة فأنني ال أحاول ان العب
بخشونة وعنف .
أحب أن أكون عنيفاً في لعبي لكي يخشاني منافسي .
عندما يقوم البعض باستفزازي أثناء المنافسة فأنني ال أميل الى
استخدام العنف معو .
إذا استخدم منافسي الخشونة معي فأنني اعتقد انو من العدل
استعمال الخشونة معو .
إذا حاول منافسي إصابتي أثناء المعب فأنني أحاول إصابتو ايضاً .
ال أحاول استخدام العنف إلرىاب منافسي .

دائما

غالبا أحيانا

ناد ار
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* التصحيح :

العبارات الموجبة في المقياس ( وىي العبارات في اتجاه البعد والتي تشير الى السموك العدواني لالعب ) أرقاميا

كما يمي . ) 23-22-26-19-18-17-15-14-13-11-16-9-7-6-4-3-1 ( :

والعبارات السالبة في المقياس ( وىي العبارات في عكس اتجاه البعد والتي تشير الى السموك غير العدواني لالعب

) وأرقاميا كما يمي  ) 24-21-16-12-8-5-2 ( :ويتم تصحيح العبارات الموجبة كما يمي :

دائماً =  5درجات  ،غالباً =  4درجات  ،أحياناً =  3درجات  ،ناد اًر = درجتان  ،أبداً = درجة واحدة .
كما يتم تصحيح العبارات السالبة كما يمي :

دائماً = درجة واحدة  ،غالباً = درجتان  ،أحياناً =  3درجات  ،ناد اًر =  4درجات  ،أبداً =  5درجات .

 3 – 4 – 3مقياس التفاؤل والتشاؤم: 1

استخدم الباحث مقياس التفاؤل والتشاؤم لـ ( ديمبر وآخرون ) والذي عرّبو مجدي محمد الدسوقي .
التعميمات :
يعرض عميك مجموعو من العبارات التي تتعمق بمشاعرك وتصرفاتك في مواقف الحياة المختمفة  ،ويوجد أمام كل
عبارة اختيارات أربع ىي بالترتيب ( أوافق تماماً – أوافق – ال أوافق – ال أوافق مطمقاً ) المرجو منك :

 أن تق أر كل عبارة من ىذه العبارات بدقة ثم تبدي رأيك بوضع عالمة (صح) أسفل االختيار الذي ينطبق عميك . -أن تكون إجابتك عمى كل عبارة وفقا لما تشعر بو في الوقت الحالي .

 -ال تستغرق وقتا طويال في التفكير أثناء قراءتك ألي عبارة بل وضح فقط انطباعك األول تجاه المعنى الذي

تحممو العبارة .

 -ال تنس أن تجيب عمى كل العبارات .

 -الحظ أنو ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة واإلجابة تعد صحيحة – فقط  -طالماً تعبر عن حقيقة شعورك

تجاه المعنى الذي تحممو العبارة .
 -وشك اًر عمى تعاونك .

اٌؼجبساد

د
 1أدت وً إٌبط اٌز ٓ٠أرؼشف ثُٙ
2
3
4
5
6

أٚافك رّبِب

أٚافك

ال أٚافك

ال أٚافك ِطٍمب

ِٓ األفضً أال أدذد آِبال ٚسد٠خ  ،د١ش أٗ ِٓ
اٌّذزًّ أْ أصبة ثخ١جخ أًِ .
ٕ٘بن اٌىض١ش اٌزّ٠ ٞىٓ ػٍّخ ٌٚ ،ىٓ ال ٛ٠جذ
اٌٛلذ اٌىبفٌٍ ٟم١بَ ثزٌه .
أثبٌغ ف ٟوً شئ ( أ ٞأػًّ ِٓ اٌذجخ لجخ )
ٔبدسا ِب أرٛلغ دذٚس أش١بء ط١جخ ٌ. ٟ
وً شئ ٠زغ١ش ثغشػخ ٘زٖ األ٠بَ ٌذسجخ إٔٔ ٟأجذ
صؼٛثخ ف ٟاخز١بس اٌمٛاػذ اٌغٍّ١خ اٌز٠ ٟجت
1- http/ tebasel.com/vb/showthread.php
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9
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إرجبػٙب .
ثصفخ ػبِخ رجذ ٌٟ ٚاٌذ١بح جٍّ١خ .
ػٕذِب ٠زؼٍك األِش ثخططٚ ٟرطٍؼبر ٟاٌّغزمجٍ١خ
ف ٟاٌذ١بح أرٛلغ أْ رغ١ش األِٛس ف ٟاالرجبٖ
اٌّؼبوظ .
إْ أػظُ اٌّؼبسن رىِ ْٛغ ٔفغ. ٟ
أػزمذ أٔٗ ال ٛ٠جذ أًِ ِشج ِٓ ٛاٌجٕظ اٌجشش. ٞ
اٌزخٍص ِٓ دبٌخ ِضاج١خ ع١ئخ ال ٠غزغشق ِٕٟ
ٚلزب ط٠ٛل .
إرا وٕذ أسغت ف ٟرذم١ك شئ ِب ٚ ،اجزٙذد
فغٛف أدمك ٘ذف ٟف ٟإٌٙب٠خ .
٠صً ثؼض إٌبط اٌ ٝأ٘ذافٔ ُٙز١جخ إٌفٛر أٚ
اٌٛاعطخ ١ٌٚ ،ظ ٔز١جخ ػٍّ. ُٙ
إرا عبسد أِٛس د١بر ٟع١شا دغٕب  ،عشػبْ ِب
أرٛلغ ٌٙب أْ رضداد عٛءا .
ثبإلّ٠بْ ٚاٌضمخ أعزط١غ رمش٠جب أْ أفؼً أ ٞشئ .
أعزّزغ ثذسجخ وج١شح ػٕذِب أو ْٛثّفشد ٞثؼ١ذا
ػٓ ا٢خش. ٓ٠
ػٕذِب أثذأ ف ٟػًّ شئ جذ٠ذ أرٛلغ إٌجبح .
اٌصذق ٘ ٛعش إٌجبح ف ٟجّ١غ األدٛاي .
ثصفخ ػبِخ أس ٜاٌجبٔت اٌّششق ِٓ اٌذ١بح .
إرا ارخزد لشاسا ِب ع١زضخ فّ١ب ثؼذ أٔٗ لشاسا
خبطئب .
ثصفخ ػبِخ فإٔٔ ٟألًٍ ِٓ دجُ ِشبوٍ. ٟ
أٗ ٌشئ ط١ت أْ أو ْٛصش٠ذب .
دّٕ١ب رٛجذ اإلسادح ٛ٠جذ اٌطش٠ك .
أِ ً١اٌ ٝرضخِ ُ١شىلرٌ ٟذسجخ رفٛق دجّٙب
اٌذم١م. ٟ
ِٓ األفضً ف ٟوً األدٛاي اْ أوِ ْٛزٛاضؼب
ٚإِٔ١ب ػٓ أْ أوِّٙ ْٛب ِٚخبدػب .
أرٛلغ أْ رضداد األِٛس عٛءا ثّشٚس اٌٛلذ .
ػبد ٠ى ْٛاٌؼبًِ اٌجطئ اٌّضبثش ٘ ٛاٌزٕ٠ ٞجض فٟ
إٌٙب٠خ .
ػٕذِب أر٘ت اٌ ٝدفٍخ ِب أرٛلغ االعزّزبع .
اْ اٌظشٚف ف ٟرذغٓ دائُ ِٚغزّش .
ٕ٠جغ ٟأْ ٠ذصً وً فشد ػٍ ٝفشصخ أ ٚسأٞ
ِزىبفئ .
ِٓ األفضً أْ أرٛلغ اٌٙضّ٠خ دز ٝال أصذَ ثشذح
ػٕذ ٚلٛػٙب .
ِٓ اٌذىّخ أْ رّذح إٌبط ا٢خش. ٓ٠
أرٛلغ أْ أدمك ِؼظُ األش١بء اٌز ٟأس٠ذ٘ب فٟ
اٌذ١بح .
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٠جذ ٚأْ ِصبئت اٌذ١بح ٌٓ رفبسلٕ. ٟ
ِب ٕ٠مص إٌبط اٌ ٛ٘ َٛ١إٌٛع اٌمذ ِٓ ُ٠اٌصذالخ
اٌز ٟوبٔذ رذِ َٚذ ٜاٌذ١بح .
ػٕذِب ٠زٕجأ اٌؼبٍِ ْٛثبألسصبد اٌج٠ٛخ ثأْ ٔغجخ
ادزّبي عمٛط اٌّطش( )%51فبْ عمٛط اٌّطش
ع١ىِ ْٛؤوذا .
أصك ػبدٖ ف ٟأْ األِٛس رغ١ش دغٕب .
ف ٟثؼض األد١بْ رى ْٛسٚد ٟاٌّؼٕ٠ٛخ ِٕخفضخ
ٌٚ ،ىٓ عشػبْ ِب أػٛد اٌ ٝدبٌز ٟاٌطج١ؼ١خ .
٠جذ ٚأْ اٌّغزمجً غ١ش ِضّ ْٛدز ٝأعزط١غ
ٚضغ خططب جبدح .
ػٕذِب أرؼٙذ ثؼًّ شئ أجذ ِٓ اٌصؼت أْ أٔذٗ١
جبٔجب دزٌٛ ٌٛٚ ٝلذ لص١ش.
اٌذٕبْ أوضش أّ٘١خ ِٓ اٌذت .
ػٕذِب أشزشن ِغ صِلئ ٟفٌ ٟؼجخ ِب أرٛلغ
اٌخغبسح .
أ ٞشخص ٠ؼًّ ثجذ ٚاجزٙبد ٠جذ ٌذ ٗ٠فشصخ
ط١جخ ٌٍٕجبح .
٠جذ ٌٟ ٚاٌّغزمجً وئ١جب .
 ٟأْ أخزبس ث ٓ١اٌغؼبدح ٚاٌؼظّخ
إرا وبْ ػٍ ّ
عأخزبس اٌؼظّخ .
أرجبً٘ ػبدح االٔزىبعبد اٌجغ١طخ اٌز ٟرذذس ٌ. ٟ
ثصفخ ػبِخ رٕز ٟٙاألِٛس ػٍِ ٝب ٠شاَ .
ِٓ األفضً ٌ ٟأْ أِٛد ثطل ػٍ ٝأْ أػ١ش
ججبٔب .
إرا أػط١ذ إجبثبد صذ١ذخ ٚأخش ٜخبطئخ
( ثٕغت ِزغب٠ٚخ ) ٌغؤاي ِب فإٔٔ ٟعأخزبس دائّب
اإلجبثبد اٌخبطئخ .
ِٓ اٌصؼت أْ أرمذَ د ْٚأْ أعٍه وً اٌغجً .
إرا وٕذ فِ ٟغبثمخ ِب ٚأذصش اٌغجبق ثٟٕ١
ٚشخص آخش  ،فإٔٔ ٟأرٛلغ أْ أو ْٛاٌضبٔ١ٌٚ ٟظ
األٚي .
ثصفخ ػبِخ أٔظش اٌ ٝاٌغذ ػٍ ٝأٔٗ ع١ى ْٛعؼ١ذا .
أعزط١غ أْ أرؼبًِ ثبسر١بح ِغ وبفخ إٌبط .
األدذاس اٌّؤٌّخ غبٌجب ِب رأر ٟف ٟأػمبة األدذاس
اٌغبسح .
ف ٟربس٠خ اٌجٕظ اٌجشش ٞرٛجذ فئخ لٍٍ١خ ِٓ
اٌّفىش ٓ٠اٌؼظّبء .
اْ ثؼذ اٌؼغش ٠غشا .

بدائل االستجابة  :وضع لممقياس تعميمات بسيطة تتضمن ان يجيب المفحوص عن كل عبارة من عبارات المقياس
تبعا لبدائل أربعة ىي :
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 -أوافق تماماً  :إذا كان مضمون العبارة أو البند ينطبق عمى المفحوص تماما.

 أوافق  :إذا كان مضمون العبارة أو البند ينطبق عمى المفحوص بدرجة كبيرة أو أعمى من المتوسط . -ال أوافق  :إذا كان مضمون العبارة أو البند ينطبق عمى المفحوص بدرجة قميمة أو أقل من المتوسط .

كمياً .
 ال أوافق تماماً  :اذا كان مضمون العبارة ال ينطبق عمى المفحوص ّالتصحيح :

 -وضعت ليذه االستجابات درجات أو أوزان متدرجة كاآلتي  :أوافق تماماً ) ، (3أوافق (  ، )2ال أوافق ( ، )1ال

أوافق مطمقاً (. )6

والعبارات أو المفردات التي تمثل المقياس الفرعي لمتفاؤل ىي -28-23-21-19-17-15-12-11-7 ( :

. ) 56-52-47-46-43-38-37-33-29

أما العبارات أو المفردات التي تمثل المقياس الفرعي لمتشاؤم ىي-31-26-23-26-14-16-8-5-4-2 ( :

. ) 54-51-49-44-42-39-36-34

ويستخدم الجمع الجبري (العادي) في حساب الدرجة الكمية لكل مقياس فرعي بين ( . ) 54 – 1

 5 – 3التجربة االستطالعية :

أجرى الباحث التجربة االستطالعية بتاريخ  2613/4/21و كان الغرض منيا التأكد من صالحية األجيزة

واألدوات المستخدمة في البحث كذلك التعرف عمى الوقت الالزم ألجراء التجربة وكذلك التعرف عمى عدد أفراد

فريق العمل المساعد الالزم توفرىم في التجربة الرئيسية .

 6 – 3التجربة الرئيسية :

أجرى الباحث التجربة الرئيسية عمى عينة البحث بتاريخ  2613/5/16إذ قام الباحث بأخذ قياس الطول والوزن

لكل العب ومن ثم يعرض عمييم مقياس العدوان لإلجابة عميو بفترة (  ) 15دقيقة وبعدىا يأخذ الالعبين فترة من

الراحة مدتيا (  ) 5دقائق وبعدىا يعرض عمييم مقياس التفاؤل والتشاؤم ومن ثم يقوم الباحث بتثبيت الطول والوزن

لكل العب عمى استماراتو .

 7 – 3الوسائل اإلحصائية :

استخدم الباحث الحقيبة اإلحصائية (  ) spssلمعالجة البيانات واستخدم فييا القوانين التالية :
 – 1النسبة المئوية .

 – 2الوسط الحسابي .

 – 3االنحراف المعياري .

 – 4معامل االرتباط البسيط ( . ) Pearson

 – 4عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا :
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 1 – 4عرض نتائج مجموعة النمط الجسمي السمين :
جدول ( ) 1

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعة النمط السمين
ت

المتغيرات

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1

النمط السمين

24.81

6.795

2

السموك العدواني

59.65

5.656

3

التفاؤل

38.4

6.435

4

التشاؤم

33.55

4.785

من خالل الجدول (  ) 1يتبين أن الوسط الحسابي لمنمط سمين بمغ (  ) 24.81أما االنحراف المعياري فقد بمغ (

 ) 6.795أما السموك العدواني فان الوسط الحسابي بمغ (  ) 59.65واالنحراف المعياري فقد بمغ (  )5.65أما
التفاؤل فان الوسط الحسابي بمغ (  )38.4واالنحراف المعياري فقد بمغ (  )6.435أما التشاؤم فان الوسط الحسابي
بمغ (  ) 33.55واالنحراف المعياري فقد بمغ ( . )4.785

جدول ( ) 2

يبين قيمة االرتباط البسيط المحسوبة والجدولية لمجموعة النمط السمين
قيمة معامل االرتباط البسيط

المتغيرات
النمط السمين

المحسوبة

السموك العدواني

6.182

التفاؤل

6.447

التشاؤم

6.141

الجدولية
6.444

من خالل الجدول (  ) 2يتبين لنا قيمة االرتباط البسيط بين النمط السمين وكل من السموك العدواني والتشاؤم غير
معنوية إذ بمغت عمى التوالي (  ) 6.182و(  ) 6.141وىي أقل من الجدولية البالغة (  ) 6.444عند نسبة خطأ

(  ) 6.65ودرجة حرية (  ) 18أي ال يوجد ارتباط بين النمط السمين والسموك العدواني والتشاؤم كما يتضح لنا
وجود عالقة ارتباط قوية بين النمط السمين والتفاؤل إذ بمغت قيمة االرتباط البسيط بينيما(  )6.447عند نسبة خطأ

(  ) 6.65ودرجة حرية ( )18ويرى الباحث إن ىذه النتائج منطقية إذ تذكر المصادر ان أصحاب ىذا النمط
الجسمي يتميزون باالنبساطية وكثرة الصداقات وىذا مؤشر عمى التفاؤل إذ تذكر( منتيى مطشر عبد الصاحب
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 ) 2611إن كرتشمر يرى إن أصحاب ىذا النمط الجسمي" يتميزون بسيولة عقد الصداقات والصرامة واالنبساطية

"

1

 2 – 4عرض نتائج مجموعة النمط الجسمي العضمي :
جدول ( ) 3

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعة النمط العضمي
ت

المتغيرات

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1

النمط العضمي

23.364

6.527

2

السموك العدواني

63.35

3.86

3

التفاؤل

31.75

6.758

4

التشاؤم

35.3

6.13

من خالل الجدول (  ) 3يتبين ان الوسط الحسابي لمنمط العضمي بمغ (  ) 23.364أما االنحراف المعياري فقد
بمغ (  ) 6.527أما السموك العدواني فان الوسط الحسابي بمغ (  ) 63.35واالنح ارف المعياري فقد بمغ

(  )3.8أما التفاؤل فان الوسط الحسابي بمغ (  )31.75واالنحراف المعياري فقد بمغ (  )6.758أما التشاؤم فان
الوسط الحسابي بمغ (  )35.3واالنحراف المعياري فقد بمغ ( . )6.13
جدول ( ) 4

يبين قيمة االرتباط البسيط المحسوبة و الجدولية لمجموعة النمط العضمي
قيمة معامل االرتباط البسيط

المتغيرات
النمط العضمي

المحسوبة

السموك العدواني

6.475

التفاؤل

6.286

التشاؤم

6.465

الجدولية
6.444

من خالل الجدول (  ) 4يتبين لنا قيمة االرتباط البسيط بين النمط العضمي وكل من السموك العدواني والتشاؤم
معنوية إذ بمغت عمى التوالي (  ) 6.475و(  ) 6.465وىي أعمى من الجدولية البالغة (  ) 6.444عند نسبة

خطأ (  ) 6.65ودرجة حرية (  ) 18أي يوجد ارتباط عالي بين النمط العضمي والسموك العدواني والتشاؤم كما

يتضح لنا عدم وجود عالقة ارتباط قوية بين النمط العضمي والتفاؤل إذ بمغت قيمة االرتباط البسيط بينيما

(  )6.286عند نسبة خطأ (  ) 6.65ودرجة حرية (  ) 18ويرى الباحث إن طبيعة الفعاليات و التمرينات التي
 -1منتيى مطشر عبد الصاحب  :أنماط الشخصية عمى وفق نظرية االنيكرام والقيم والذكاء االجتماعي  ,ط , 1دار صفاء لمنشر والتوزيع ,
عمان , 2211 ,ص. 35
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يزاوليا الرياضيين من أصحاب النمط العضمي والتي تحتاج الى الشدة العالية والعنف والقوة المفرطة ليا تأثيرىا

عمى سموكيم وكذلك عمى الحالة النفسية ليم ويظير ىذا من خالل النشاط الكبير والعدوانية العالية إذ يرى كرتشمر
إن أصحاب ىذا النمط " يتميزون بالنشاط والعدوانية "

1

 3 – 4عرض نتائج مجموعة النمط الجسمي النحيف :
جدول ( ) 5

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعة النمط النحيف
ت

المتغيرات

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1

النمط النحيف

22.35

6.163

2

السموك العدواني

66.4

2.542

3

التفاؤل

38.4

6.435

4

التشاؤم

35.65

4.524

من خالل الجدول (  ) 5يتبين ان الوسط الحسابي لمنمط النحيف بمغ (  ) 22.35أما االنحراف المعياري فقد بمغ (
 ) 6.163أما السموك العدواني فان الوسط الحسابي بمغ (  ) 66.4واالنحراف المعياري فقد بمغ (  )2.542أما
التفاؤل فان الوسط الحسابي بمغ (  )38.4واالنحراف المعياري فقد بمغ (  )6.435أما التشاؤم فان الوسط الحسابي

بمغ (  )35.65واالنحراف المعياري فقد بمغ ( . )4.524

جدول ( ) 6

يبين قيمة االرتباط البسيط المحسوبة والجدولية لمجموعة النمط النحيف
قيمة معامل االرتباط البسيط

المتغيرات
النمط النحيف

المحسوبة

السموك العدواني

6.333

التفاؤل

6.166

التشاؤم

6.644

الجدولية
6.444

من خالل الجدول (  ) 6يتبين لنا قيمة االرتباط البسيط بين النمط النحيف وكل من السموك العدواني والتفاؤل غير
معنوية إذ بمغت عمى التوالي (  ) 6.333و(  ) 6.166وىي أقل من الجدولية البالغة (  ) 6.444عند نسبة خطأ

(  ) 6.65و درجة حرية (  ) 18أي ال يوجد ارتباط بين النمط النحيف و السموك العدواني والتفاؤل
 -1منتيى مطشر عبد الصاحب  :مصدر سبق ذكره  ,ص. 2211 , 35
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كما يتضح لنا وجود عالقة ارتباط قوية بين النمط النحيف والتشاؤم إذ بمغت قيمة االرتباط البسيط بينيما

(

 )6.644عند نسبة خطأ (  ) 6.65ودرجة حرية (  ) 18وىذه النتيجة تنسجم مع ما تذكره المصادر من
مواصفات ليذا النمط الجسمي وىي االنعزالية واالنطوائية وقمة الصداقات وتذكر ( منتيى مطشر عبد الصاحب

 ) 2611ان كرتشمر حدد المواصفات النفسية لمنمط الجسمي السمين بانو " منطوياً ومكتئباً ويميل الى

العزلة " 1وىذه الصفات تدل عمى ان أصحاب النمط النحيف يتميزون بالتشاؤم وىذا مطابق لمنتائج التي توصل
الييا الباحث .

 – 5االستنتاجات والتوصيات :
 1 – 5االستنتاجات  :توصل الباحث الى االستنتاجات التالية :

 - 1الالعبين من ذوي النمط الجسمي العضمي يكونوا متشائمين ويتميزوا بالعدوانية .
 – 2يشيع التفاؤل بين الالعبين من ذوي النمط السمين .
 – 3يتميز الالعبين من ذوي النمط الضعيف بالتشاؤم .

 2 – 5التوصيات  :يوصي الباحث بما يمي :

 – 1ضرورة االىتمام بالجانب النفسي لالعبين وفقاً ألنماطيم الجسمية من اجل الوصول بالرياضي الى مستوى

نفسي جيد.

 – 2إجراء بحوث مشابية .

المصادر

 بدر محمد األنصاري  :التفاؤل والتشاؤم المفيوم والقياس والمتعمقات  ،ط ، 1لجنة التاليف والتعريب والنشر ،الكويت . 1998 ،

 محمد جاسم الياسري  :األسس النظرية الختبارات التربية الرياضية  ،ط ، 1دار الضياء لمطباعة والتصميم ،. 2616

 -محمد حسن عالوي  :موسوعة االختبارات النفسية لمرياضيين  ،ط ،1مركز الكتاب لمنشر  ،القاىرة .1998 ،

 منتيى مطشر عبد الصاحب  :أنماط الشخصية عمى وفق نظرية االنيكرام والقيم والذكاء االجتماعي  ،ط، 1دار صفاء لمنشر والتوزيع  ،عمان. 2611 ،

- http/ tebasel.com/vb/showthread.php

 -1منتيى مطشر عبد الصاحب  :مصدر سبق ذكره  ,ص. 2211 , 35

مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية المجلد (  ) 41العدد (  ) 4ج 2آذار 2141
044

األنماط الجسمية لمرياضيين وأثرىا عمى السموك العدواني والتفاؤل والتشاؤم

المالحق

ممحق رقم ( ) 1
ت

االسم

مكان العمل

1

م.د .عمار مثنى الفتالوي

جامعة القادسية /كمية التربية الرياضية

2

م .عامر موسى عباس

جامعة القادسية /كمية التربية الرياضية

3

م.م .محمد حاتم عبد الزىرة

جامعة القادسية /كمية التربية الرياضية

مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية المجلد (  ) 41العدد (  ) 4ج 2آذار 2141
042

األنماط الجسمية لمرياضيين وأثرىا عمى السموك العدواني والتفاؤل والتشاؤم

Abstract

Physical Patterns of Athletes and Their Impact
on Aggressive Behavior, Optimism and
Pessimism
Dr : raafat A. Al Krouy
This study consists of five chapters : In the first chapter, a definition of research and
its importance were discussed in addition to the importance of physical patterns and
role of referees in determining the importance of research to identify the patterns of
aggressive behavior , optimism and pessimism.
The research problem :
Previous studies and experts have not mention that there is a relationship between each
of the of physical patterns (fleshy and muscular and slim) and each of the aggressive
behavior , optimism and pessimism . There for the researcher chose to know this unique
relationship.
This study aims to :
1 - Identifying the effect of physical patterns (chubby, muscular and slim) in each of
aggressive behavior, optimism and pessimism
So researcher supposes that :
1 - there are a differences in the relationship between each and every pattern of
aggressive behavior, optimism and pessimism.
In the fourth chapter the researcher shows the research methodology and
procedures. the used the descriptive method . The sample consists of the team players
club in Diwaniyah, Iraq; (60) players were choosy the research tools were used, and the
measurements were taken bodily to identify the patterns and the application of
measures of aggressive behavior, optimism and pessimism The researcher made an
exploratory experiment and the main experiment, the means and the tools, and
statistical methods were used.
Conclusions :
1 - Players with muscular bodywork style are pessimistic and aggressive .
2 - Generally optimism is found among the chubby players .
3 - Weak players show a pattern of pessimism.
Recommendations :
1 – there is a need to pay attention to the psychological aspects of the players according
to their physical styles to raise them to high psychological level.
2 – A need to make similar studies .
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