
   السلوك العدواني لدى العبي محافظة نینوىبإبعادالشخصیة وعالقتها 
  بكرة السلة

  زهیر یحیى محمد علي.د                            

   التعریف بالبحث-١
   المقدمة واهمیة البحث١-١

 التي تزحز بالعدید من المواقـف التـي قـد األنشطة المختلفة من بأنواعهیعد النشاط البدني 
ا االثـر علــى شخـصیة الفـرد الـذي یمارســها بالعدیـد مـن المواقـف التــي قـد یكـون لهـا االثــر یكـون لهـ

علــى شخــصیة الفــرد الــذي یمارســها ومفهومــه لذاتــه وتقــدیره لهــا فتــارة قــد یكــون الفــرد مــسرورًا بفــوزه 
  .وتارة تراه حزینًا بسبب خسارته فان هذه المواقف كفیلة بالتاثیر على شخصیة الریاضي

                                               .)١٩٧٩،٧٩الوي،ع(            

 الشخـــصیة االنـــسانیة ســـمة ثابتـــه بـــسبب تاثیرهـــا بعامـــل الوراثـــة وخبـــرات الفـــرد ولمـــا كانـــت
الیومیـــة ونـــوع البیئـــة التـــي نـــشأ فیهـــا اذ یـــساهم ذلـــك فـــي تكـــوین شخـــصیة الفـــرد الجـــسمیة والبدنیـــة 

  .والفعلیة واالجتماعیة

وشـخص الـشي یعنـي بـان وظهـر بعـد ان ) شـخص(لشخصیة مـشتقة مـن الفعـل ان كلمة ا
كان غائبًا وعلى هـذا االسـاس فـان المقـصود بالشخـصیة لغویـًا هـو كـل الـصفات الظـاهرة الخاصـة 

 جموعهـا تتمیـزه عـن غیـره مـن االفـرادبالفرد والتي كان بعضها خافیـًا او داخلیـًا ثـم ظهـر وكانـت بم
  ).٢، ١٩٩٥سلیمان، (

ن العــدوان یعــد مــن المــشكالت التــي یواجههــا الریاضــیون والتــي تتــضارب مــع القــیم وبمــا ا
التربویة واالخالقیة التي تقام من اجلها المنافـسات الریاضـیة المختلفـة والتـي تهـدف الـى نـشر روح 

  .المحبة والتعاون بین ممارسیها بغیة الحد من السلوك العدواني في المسابقات الریاضیة

 تقدم فقد اصبحت دراسـة الشخـصیة وعالقتهـا بابعـاد الـسلوك العـدواني امـرًا وبناءًا على ما
اذ ان السمات الشخـصیة داللـة یتوقـف علیهـا الـسلوك الـذي یـسلكه الالعـب خـالل المنافـسة . مهماً 

یظهـر فیهـا المواجهـة بـین الالعبـین وبما ان لعبة كرة السلة احد االنشطة الریاضیة التنافسیة التـي 
 اللعـب وعـدد الالعبـین وقواعـد مـسماریة اللعـب وصـفر مـساحة الملعـب كـل ذلـك یزیـد نظرًا لطبیعة

من فرص االحتكاك بین الالعبین حول المنافسة مما یؤثر على ظهور بعض انواع ابعاد الـسلوك 
 .العدواني بین الفرق المتنافسة
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  مشكلة البحث ٢-١
ــــب اعــــداداً  ــــسباقات الریاضــــیة ظــــاهرة تتطل ــــي ال ــــدًا للریاضــــیین ان ســــلوك الریاضــــي ف  جی

وتهیئــتهم للــدخول فــي الــسباقات الریاضــیة لــذا وجــب علــى المالعــب معرفــة ابعــاد الــسلوك العــدواني 
قبل السباق لتسهم تلك المعرفة قدر االمكان في ترسیخ القیم التربویة كالثقة بالنفس والسیطرة على 

. اظ بــالتوازن اللعــب الریاضــياالنفعــاالت الناجحــة عــن الخــسارة والــدافع والــروح الجماعیــة واالحتفــ
وبما ان النشاط الریاضي یحمل فـي طیاتـه طـابع اجتمـاعي تنافـسي لـذا یمكـن ان یجتـاز الالعبـین 
بعدوانیة فینزع الى االلعاب الریاضیة حسب میوله ولما كان تصرف الالعبین اثناء المسابقات من 

اون علمـاء الـنفس فـي دراسـة الظـواهر العوامل الرئیسیة والمؤثرة في ربح وخسارة الفریق لـذا فقـد تعـ
النفسیة بما لها صلة بابعاد السلوك العـدواني وشخـصیة الریاضـیین وان معرفـة هـذه الـصلة تـساعد 
في السیطرة المتكاملة على الصفات النفسیة باعتبارها وحدة متكاملة تـؤثر وتتـاثر بالبیئـة وبوسـائل 

الالعــب وخــصوصًا فــي المبــاراة التــي عدیــدة وتظهــر الحاجــة الــى معرفــة اثــر خــصوصیة شخــصیة 
ترتبط بالعدید من االنفعاالت النفسیة والتي تؤثر ونظرًا لما تتمتع به لعبة كرة السلة من مواصفات 
خاصــة والتــي تخــدم فنــون اللعبــة وقوانینهــا والتــي تعطــي الالعــب بعــض الــسمات الشخــصیة الــى 

كلة البحـث فـي التعـرف علـى الـسمات ،لذا تحـدد مـشاالنعكاسات النفسیة وخاصة في ظرف المباراة
 .الشخصیة لالعبین وعالقتها بابعاد السلوك العدواني لدى العبي محافظة نینوى بكرة السلة

  أهداف البحث ٣-١
السمات الشخصیة وابعاد والسلوك العدواني لدى العبي التعرف على العالقة بین  ١-٣-١

  .محافظة نینوى بكرة السلة

   فرض البحث٤-١
وجد عالقة ذات داللة احصائیة بین السمات الشخصیة وابعاد السلوك العدواني الت ١-٤-١

  .لدى العبي محافظة نینوى بكرة السلة

  مجاالت البحث ٥-١
  .٢٠٠٥-٢٠٠٤العبي محافظة نینوى بكرة السلة للعام الدراسي:  المجال البشري١-٥-١

  .نینوىقاعة الشهید امجد محمد نوري في محافظة  :المكانيالمجال  ٢-٥-١

  .١٥/٤/٢٠٠٤ لغایة ١٥/٣للفترة من  :الزمنيالمجال  ٣-٥-١

   تحدید المصطلحات٦-١
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تعرف بانها مجموعة من الصفات الجسمیة والعقلیة والمزاجیة والجماعیة والخلفیة : الشخصیة 
  .والتي تمیز الشخص عن غیره تمییزًا واضحاً 

 یمكن عن طریق القیاس خصائص عامة لها طابع اجتماعي انفعالي: السمة الشخصیة 
، ١٩٨٩دیفید فونتانا، .(الصحیح مالحظة اختالف الفرد عن االخر

١٤٦(  

. هو السلوك الذي یهدف الى االضرار باالخرین او ایذائهم: السلوك العدواني
  ).٢٢٧، ١٩٨١السماع،(

  

  الدراسات النظریة والبحوث المشابهة -٢
  

   الدراسات النظریة ١-٢
  

   مفهوم الشخصیة ١- ١- ٢
أي تتــالف مــن .یــرى فریــق مــن العلمــاء ان الشخــصیة تتــألف مــن ســمات عامــة ثابتــة ثباتــا مطلقــا 

استعدادات داخلیـة عامـة مـستقلة عـن الظـروف والمواقـف الخارجیـة فالـسمات صـفات ثابتـة ،وعلـى 
الطرف النقیض من هوالء مـن یـرى ان الشخـصیة التكـون مـن صـفات عامـة ثابتـة ثباتـا نـسبیا بـل 

لسمات والعادات النوعیة أي التـي تتوقـف علـى نـوع الموقـف مـن منطلـق هـذه الفكـرة مجموعة من ا
العلمیــة أصــبح موضــوع الشخــصیة حالیــا موضــع اهتمــام البــاحثین والدارســین علــى حــد ســواء بــل 
تعــدى ذلــك الــى اهتمــام عامــة النــاس وقــد وضــعت النظریــات والمفــاهیم واالســس العلمیــة اهــا لمــا 

فــي االتجاهــات العامــة لالفــراد والجماعــات الــذین یكــون المجتمــع وقــد للشخــصیة مــن اهمیــة بالغــة 
شــغل مفهــوم الشخــصیة اهتمــام العدیــد مــن العلمــاء فــي نطــاق دراســات علــم نفــس الشخــصیة فهــي 

  ))مصطلح یستعمل في الكالم الدارج للتعبیر عن الصفات السلوكیة المحببة عند الفرد((
االقتبــاس ســواء فــي میــدان علــم الــنفس ام مــن حیــث لقــد لقــي مفهــوم الشخــصیة كثیــرا مــن الخلــط و 

الشخـــصیة ٠)الشخـــصیة القویـــة (اســـتعمال هـــذا اللفـــظ فـــي الحیـــاة الیومیـــة فكثیـــرا مـــا نـــسمع تعبیـــر 
وغیر ذللك من العبـارات ) الشخصیة القیادیة )(الشخصیة المؤثرة )(الشخصیة الجذابة )(الضعیفة 

  .التي تحتار في امرها 
  
  ومظاهرها مكونات الشخصیة ٢- ١- ٢
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ان مكونات الشخصیة كثیرة ویمكن تلخیصها بعوامل خمسة رئیسة تؤثر في تكوین الشخصیة هي 
  االخالق ، المزاج ، الذكاء ، العوامل الجسمیة ، العوامل البیئیة  واالجتماعیة : 

  :اما مظاهر الشخصیة فتتكون ممایاتي 
ظهـــر العـــاطفي ، مظهـــر الطـــب ، المظهـــر الجـــسمي ،المظهـــر االجتمـــاعي ،المظهـــر العقلـــي ، الم

  ومظهر السلوك 
  

   العوامل المؤثرة في تكوین الشخصیة ٣- ١- ٢
  .تؤثر في تكوین الشخصیة بشكل عام والشخصیة الریاضیة بشكل خاص عدة عوامل منها 

   العوامل البیئیة -
طــار  تتمثــل بعوامــل جغرافیــة تحــدد بالمكــان الــذي یعــیش فیــه الفــرد وعوامــل اجتماعیــة تتحــدد باال

الثقافي العام للمجتمع وما یـضم مـن قـیم ومبـادئ ومعتقـدات ومعـاییر اخالقیـة أي تتفاعـل العوامـل 
  البیئیة والوراثیة  تتكون الشخصیة 

   ةالعوامل الو راثی -
تكـــون وراثیـــة وتنتقـــل بواســـطة الجینـــات كمـــا ان نمـــو االنـــسان تتوقـــف علـــى وجـــود طاقـــات خاصـــة 

ذه الطاقـــات وظیفــة للبیئــة التــي یتطـــور فیهــا االنــسان مـــن موروثــة وعلــى مــدى اســـتثمارها ومــن هــ
اللحظــة االولــى لتــصوره الــذهني فــان كــل مظهــر مــن مظــاهر البیئــة التــي تحــیط بهــا وتتعامــل مــع 

  .الطاقة الكامنة الموروثة لتحدید شخصیته 

   العوامل التقنیة-

ز والـدوافع علـى الـسلوك تعد العوامـل النفـسیة عوامـل ضـروریة وانعكاسـات النزعـات الفطریـة والفرائـ
وعلــــى العالقــــات االنــــسانیة مــــع االخــــرین وهــــي تتعلــــق بالتجــــارب الخاصــــة التــــي یمــــر بهــــا ذلــــك 

  ).٢٢-٢١ ،١٩٩٧الشیخو ،.(الفرد
  

   مفهوم وماهیة العدوان٤-١-٢

بدات حیاة االنسان بالعدوان والسلوك العدواني منذ قصة قابیـل وهابیـل التـي مثلـت صـورة 
الــــنظم فالــــسلوك العــــدواني بــــاقي یتمثــــل فــــي االعتــــداء الفــــردي او االعتــــداء مــــن االعتــــداء الفــــردي 

الجماعي المنظم الذي یتخذ اشكال مختلفة قد یكون محـددًا صـفي یوجـه ضـد اشـخاص وقـد یكـون 
عشوائیًا الیقصد احد بالذات فالعدوان اذن خطر على االنسان یهدد به نفسه ویهدد بـه بیئتـه ولـوال 

-١٩٨٧ریكـــان ابـــراهیم ،(.سان مخیفـــًا لنفـــسه ولوســـطه الـــذي یعـــیش فیـــهالعـــدوان لمـــا اصـــبح االنـــ
١٤٠.(  
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فالعــدوان عبــارة عــن ســلوك یمكــن تعلمــه مــن خــالل المالحظــة او مــن خــالل التقلیــد وكلمــا 
مقلد بشكل مباشـر او غیـر مباشـر لتقلیـده الـسلوك العـدواني كلمـا زاد عزز او اثبت المالحظة او ال

 الــذي ثبــات صــاحب علیــه یكــون اكثــر عرضــه للتقلیــد مــن قبــل احتمــال ظهــور الــسلوك العــدواني
   ).١٩٨٩كمال ، علي . (االخرین

  

   النفس والعدوان٥-١-٢

ان معرفـــة اســـباب ایـــة ظـــاهرة انـــسانیة ســـلبیة كانـــت ام ایجابیـــة تعـــد مـــن اهـــم المكتـــشفات 
یــك بــل مــن حیــث التعــرف علیهــا وتفك. االنــسانیة المــن حیــث اكتــشافها فحــسب او دراســة طبیعتهــا

وضــع عالجــات لهــا او التخفیــف فیهــا وخاصــة فیمــا  الــى مكوناتهــا بغیــة الوصــول الــى حــل یقودنــا
  .یتعلق بوجود االنسان وعیشة وامنه واستقرار

ان ظاهرة العنف والسلوك العدواني هي احدى الظواهر االنسانیة التي تـصدر عـن الـنفس 
ى ارتكــاب حماقــة تــؤدي الــى ازهــاق االنــسانیة فــي لحظــة جنونیــة غیــر مــسیطر علیهــا ربمــا تــدفع الــ

ارواح البشر واحداث اضرار مستدیمة تؤدي الى االعاقة او احداث اضرار مادیـة ومعنویـة فیكـون 
ونحن ازاء ظاهرة السلوك العدواني نحاول جاهـدین بحـث .. الثمن الخسارة فادحة للنفس االنسانیة 

  .المكونات المؤدیة الى هذا السلوك ودوافعة

ودوافعـــه وحـــاالت االحبـــاط المـــصاحبة لـــه قبـــل حدوثـــه  المؤدیـــة الـــى هـــذا الـــسلوك بحـــث المكونـــات
لـذا ففـي مـدى الحیـاة وتحـت وطـاة الظـروف وضـن المعیـشة . والعوامل االخرى ذات التاثیر الفعـال

وكثرة االحباطـات واالسـتثارات واالسـتثارات نجـد ان نجـد ان ظـاهرة العـدوان والعدوانیـة متفـشیة فـي 
والـسلوك الجمعــي للـشعوب رغـم لحــوالج المنـع القویـة التـي یفتــرض انهـا تخفـق مــن الـسلوك الفـردي 

  ).١٤٢ ،١٩٨٧ریكاب ابراهیم .(شدة تفاقم الظاهرة العدوانیة
  

  

  

  

  

   البحوث المشابهة٢-٢

  ١٩٩٧ دراسة الشیخو ١-٢-٢
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  .قرارالسمات الشخصیة لمدربي المنتخبات الوطنیة العراقیة وعالقتها بنمط القیادة في اتخاذ ال

هــدفت الدراســة الــى التعــرف علــى الــسمات الشخــصیة لمــدربي النتخبــات الوطنیــة العراقیــة   
والفـرق بینهـا وكـذلك معرفـة العالقـة بـین سـمات الشخـصیة ) الجماعیـة والفردیـة(لاللعاب الریاضـیة 

  .وانماط القیادة الریاضیة لمدربي االلعاب الریاضیة

ـــة قوامهـــا    ـــى عین ـــاس ) ٤٥(وقـــد اجـــرى البحـــث عل ـــاس ) فرابیـــورج(مـــدربًا واســـتخدم مقی لقی
ف تعــرف علــى نمــط القیــادة تمــت معالجتهــا احــصائیًا باســتخدام الــسمات الشخــصیة تحتــاج الــى كیــ

  .الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واالختبار الثاني

اســـفرت نتـــائج البحـــث عـــن وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة فـــي الـــسمات الشخـــصیة بـــین   
  .المدربین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   البحثإجراءات -٣
  البحثمنهج  ١-٣
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  لمالئمته طبیعة البحث ألوصفيالمنهج الباحثان استخدام 
   عینة البحث٢-٣

ة البحــث لالعبــي محافظــة نینــوى بكــرة الــسلة ومتمثلــة المــشاركون فــي بطولــة عینــ تمثلــت
   .العباً ) ٢٥( والبالغ عددهم ٢٠٠٤-٢٠٠٣القطر للمحافظات للدوري الممتاز للعام 

   اداتا البحث١-٣-٣

   مقیاس فرایبورج للشخصیة-١

بعـدًا ثـم ) ١٢( وقـد شـمل علـى ١٩٧٠وضع هذا القیاس في جامعة فرایبورج بالمانیا عـام 
ابعاد بواقـع سـبعة فقـرات لكـل بعـد لتـصبح مجمـوع فقـرات المقیـاس ) ٨(عدل فیما بعد لیشمل على 

محمـد حـسن عـالوي . العربیـة للمقیـاس دوقد اعد الـصورة ) ١(فقرة والمتمثلة في ملحق رقم ) ٥٦(
   .ومحمد نصر الدین والقیاس یتمتع بالصدق والثبات في البیئة العراقیة

  )٩٩-٩٣-١٩٩٣الطالب والعربي (
   مقیاس العدوان الریاضي-٢

 ویتكون هذا المقیاس مـن سـبعة ابعـاد الـذي یقـیم الـسلوك) براندا مایر(وضع هذا المقیاس 
محمــد حــسن عــالوي وتتمثــل ابعــاد . وقــد قــام باعــداد صــورته العربیــة دالعــدواني لــدى الریاضــیین 

 المنهج ، العدوان الغیر مباشر، سرعة القابلیة لالستثارة ، الرفض ، الحقـد ، -:المقیاس بما یاتي 
  .الشك العدوان اللفظي

فقــرة فیهــا فقــرات ایجابیــة واخــرى ســلبیة وتكــون االجابیــه علیهــا ) ٥٣(ویتــضمن المقیــاس 
 والمقیــاس )موافــق بــشدة ، موافــق ، غیــر موافــق ، غیــر موافــق بــشدة(بــدائل االربعــة االتیــةوقــف ال

  ).٤٧٢ ، ١٩٩٨عالوي (.یتمتع بصدق وثبات في البیئة العراقیة

   التطبیق النهائي الداة البحث٤-٣

ـــة عینـــة  ـــة الجـــو المناســـب الجاب ـــاس وتهیئ ـــة للمقی بعـــد اســـتكمال كافـــة المـــستلزمات العلمی
باحثان بتنفیذ البحث مـن خـالل توزیـع اسـتمارات المقیـاس علـي عینـة البحـث وقـد تـم قام ال. البحث

  .١٥/٣/٢٠٠٤االستعانة لمدرب النادي ومساعدة وبوجود الباحثان في تاریخ 

  
   الوسائل االحصائیة٥-٣
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   وتـضمنت الوسـائل )spss(يحصائیة باستخدام البرنامج اإلحصائأجریت المعالجات اإل
  :أآلتیه

  .سابيالوسط الح - 

  . المعیارياالنحراف - 

  .االرتباطات لبناء مصفوفة  البسیطاالرتباطمعامل  - 
 (whiting,1975,151-152) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   عرض النتائج ومناقشتها-٤
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   عرض النتائج١-٤

من اجل اعطاء الصورة العلمیة الواضحة حول طبیعة العالقة بین ابعاد الشخصیة وابعاد 
محافظة نینوى بكرة السلة قام الباحثان بعرض النتائج وتحلیلها للحصول العدواني لالعبي السلوك 

على المعلومات االساسیة التي یمكن من خاللها تحدید طبیعة العالقة بین المتغیرات التي حـددها 
  :یتضح ما یاتي) ٢(هدف البحث من الجدول 

  :ظهور عالقات معنویة بین المتغیرات االتیة

اس الشخـــصیة مـــع ســـمة العـــدوان الغیـــر مباشـــر فـــي مقیـــاس الـــسلوك  ســـمة العدوانیـــة فـــي مقیـــ-١
  .العدواني

 ســـمة العـــصبیة فـــي مقیـــاس الشخـــصیة مـــع ســـمة العـــدوان الغیـــر مباشـــر فـــي مقیـــاس الـــسلوك -٢
  .العدواني

  )١(مخطط رقم 

  -:یمثل محاور العدوان والسمات الشخصیة وكما یلي

  سمات الشخصیة  محاور العدوان  ت

  الهدوء  التهجم  ١

  االجتماعیة  العدوان غیر المباشر  ٢

  القابلیة لالستثارة  سرعة القابلیة على االستثارة  ٣

  السیطرة  الرفض  ٤

  االكتئابیة  العدوان اللفظي  ٥

  الكف  الحقد  ٦

  العدوانیة  سلوك العدوان الریاض  ٧

  العصبیة    ٨

  )١(جدول رقم 
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  ة وابعاد السلوك العدوانيیوضح االوساط الحسابیة واالنحراف المعیاریة البعاد الشخصی

  المعالم االحصائیة  ت
  المتغیرات

الوسط 
  االنحراف المعیاري  الحسابي

  ١.٥٩٧٦  ٩.١٣٣٣ C1 عصبیة  ١
  ١.٥٣٣٧  ٨.٩٣٣٣ C2عدوانیة   ٢
  ١.٤٥٤١  ١٠.٦٠٠  C3اكتئاب   ٣
  ١.٤٤٧٥  ١٠.٦٦٧  C4قابلیة استثارة   ٤
  ٠.٩٤١١٢  ١٢.٢٠٠ C5اجتماعیة   ٥
  ٠.٠١٤٢  ١٢.٢٠٠  C6الهدوء   ٦
  ١.٠٩٩٨  ١٠.٧٣٣  C7السیطرة   ٧
  ٢.٤٠٤٤  ٩.٧٣٣  C8الكف   ٨
  ١.٩٤٤٥  ٢٤.٧٣٣  C9التهجم   ٩
  ٢.٢١٠٤  ٢١.٨٠٠  C10عدواني غیر مباشرة   ١٠
  ٣.٦٦٤  ٣٠.٠٠٠  C11سرعة قابلیة االستثارة   ١١
  ١.٨٣١٠  ١٤.٧٣٣ C12الرفض   ١٢
  ١.٧١٨٢  ٧.٦٦٦٧  C13الحقد   ١٣
  ١.٩٥٦٧  ١٣.٤٠٠  C14الشك   ١٤
  ٢.١٢٠٢  ١٧.٧٣٣  C15دوان اللفظي الع  ١٥

  
ومـــن خـــالل االوســـاط الحـــسابیة للـــسمات ان ســـمة الهـــدوء هـــي ) ١(یتـــضح مـــن الجـــدول 

 كمـا ١٢.٢٠٠االكثر تمیزًا عند العبي محافظة نینوى بكرة السلة اذ كان معـدل وسـطها الحـسابي 
یــضًا یلیهــا  ا١٢.٢٠٠ظهــرت ســمة االجتماعیــة مــساویًا لــسمة الهــدوء حیــث بلــغ وســطها الحــسابي 

 وتلتها سمة قابلیة االستشارة حیـث ١٠.٧٣٣سمة السیطرة حیث بلغ وسطها الحسابي لهذه السمة 
 ١٠.٦٠٠ ویلیها سمة االكتئاب وكان وسطها الحسابي ١٠.٦٦٧بلغ الوسط الحسابي لهذه السمة 

  :وجاءت السمات االخرى بعدها حیث بلغ متوسطاتها كما یلي

   ٨.٩٣٣ العدوانیة – ٩.١٣٣ – ، العصبیة ٩.٧٣٣الكف 
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ایــضًا ان االوســاط الحــسابیة البعــاد الــسلوك العــدواني ) ١(كمــا یتــضح مــن نفــس الجــدول 
لالعبي محافظة نینوى بكرة السلة ان قابلیة االستـشارة هـي االكثـر ظهـورًا عنـد عینـة البحـث حیـث 

كمـا یلیهـا  ٢٤.٧٣٣ یلیها بعد التهجم حیث كان وسطها الحسابي ٣٠.٠٠٠بلغ وسطها الحسابي 
 كمــا ظهــر العــدوان اللفظــي بعــدها بوســط حــسابي ٢١.٨٠٠العــدوان الغیــر مباشــر بوســط حــسابي 

 ١٣.٤٠٠ بوسـط حـسابي  ویلیـه بعـد الـشك١٤.٧٣٣ وبعد الـرفض جـاء بوسـط حـسابي ١٧.٧٣٣
  ٧.٦٦٦وجاء بعد الحقد في المرتبة االخیرة بوسط حسابي 
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   )٢( الجدول 
 ین المتغیراتمصفوفة االرتباطات البینیة ب

 عصبیة  
C1  

عدوانیة 
C2 

اكتئاب 
C3  

قابلیة 
  C4استثارة 

اجتماعیة 
C5  

الهدوء 
C6  

السیطرة 
C7  

الكف 
C8  

التهجم 
C9  

عدواني غیر 
  C10مباشرة 

سرعة قابلیة 
االستثارة 

C11  

الرفض 
C12  

الحقد 
C13  

الشك 
C14  

العدوان اللفظي 
C15  

C1                               
C2 ٠.٤٧٠                              
C3  ٠.٢٧٥ ٠.٥٧٨                            
C4  ٠.٥٤٣  ٠.٥٠٤  ٠.٠٨٢                          
C5  ٠.١٥٧  ٠.٠١٠  ٠.٤٣٥  ٠.٢٥٧                        
C6  ٠.١٨٠  ٠.١٩٥  ٠.٥٤٢  ٠.٣٧٧  ٠.٣٣٥                      
C7  ٠.٥٦٤  ٠.٠٥٥  ٠.٥٢٣  ٠.٣٣١  ٠.٢٨٥  ٠.٠١٩                    
C8  ٠.٣٢٢  ٠.٣٤٦  ٠.٣٨٥  ٠.٦٢٩  ٠.٦٤٢  ٠.٤٦٠  ٠.٤٠٠                  
C9  ٠.٣٢٢  ٠.٢٠٣  ٠.٠٢٩  ٠.١٠٩  ٠.٣١٣  ٠.٠١٥  ٠.٢٤٦  ٠.٠١٢                

C10  ٠.٠١٣  ٠.٠٠٣  ٠.١١٢  ٠.٢١٠  ٠.٢٢٠  ٠.١١٢  ٠.١٦٠  ٠.٥٨٦  ٠.٥١٤              
C11  ٠.٣١٧  ٠.٤٢١  ٠.٣٠٠  ٠.٠١٨  ٠.٢٣١  ٠.٣٥٢  ٠.٠٤٠  ٠.٣٣٥  ٠.٠٦٤  ٠.٤٢٧            
C12  ٠.٠٣٢  ٠.١٧٣  ٠.٤٨٠  ٠.٤٢٣  ٠.٣٥٧  ٠.٤٣١  ٠.٢٨٢  ٠.٤٦٧  ٠.٤٩٩  ٠.٤١٤  ٠.٤٥١          
C13  ٠.٠٦١  ٠.٤٤٢  ٠.٠١٩  ٠.٣٥٦  ٠.١٣٣  ٠.١٣٩  ٠.٠٨٢  ٠.٠٨٨  ٠.٠٧٧  ٠.٣٧٢  ٠.١٩٩  ٠.٣٠٤        
C14  ٠.٤٢٥  ٠.٠١٢  ٠.١١٠  ٠.٣١٧  ٠.٣٠٨  ٠.٤١٦  ٠.٠٨٦  ٠.١٣٧  ٠.١٤٧  ٠.١٥١  ٠.٠١٥  ٠.١٣٣  ٠.٠٥٠      
C15  ٠.٥٢٧  ٠.٣٠٧  ٠.٢٣٨  ٠.٣٤٠  ٠.١٨٦  ٠.٠٥٣  ٠.٣٣٧  ٠.١٨٢  ٠.١٠٦  ٠.١٧٢  ٠.٢٦٤  ٠.٢٢٢  ٠.٢٦٩  ٠.٠٧٥    

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام درج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ر الجدولیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط قیم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصفوفة ارتب ٢٣= م
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  )٢(جدول رقم 
ــًا بابعــاد الــسلوك ) ٢(یتــضح مــن الجــدول  وجــود ســمات شخــصیة ارتبطــت ارتباطــًا معنوی

ـــائج الجـــدول بخـــصوص العبـــي  ـــه فقـــد اظهـــرت نت العـــدواني المـــستخدمة فـــي اصـــل المقیـــاس وعلی
 المحـــسوبة مـــع قیمتهـــا الجدولیـــة وجـــود ارتبـــاط )ر(محافظـــة نینـــوى بكـــرة الـــسلة مـــن خـــالل مقارنـــة 

 –معنـــوي بـــین العـــصبیة فـــي مقیـــاس الشخـــصیة والعـــدوان الغیـــر مباشـــر وســـرعة قابلیـــة االســـتثارة 
والــرفض فــي مقیــاس الــسلوك العــدواني كمــا ظهــرت نتــائج الجــدول نفــسه وجــود ارتبــاط معنــوي بــین 

الـرفض فـي مقیـاس الـسلوك العـدواني سمة العدوانیة في مقیاس الشخصیة والعـدوان الغیـر مباشـر و 
فضًال عن ذلك اظهر الجدول وجود ارتبـاط معنـوي بـین الـرفض فـي المقیـاس العـدواني مـع سـمات 

  .العصبیة والعدوانیة واالكتئاب وقابلیة االستثارة والكف في مقیاس الشخصیة

  :من جدول مصفوفة االرتباط بین متغیرات البحث یتضح ما یاتي

 معنویة لسمة العصبیة في مقیاس الشخصیة مـع ابعـاد العـدوان الغیـر وجود عالقة ارتباط
كذلك اظهرت سـمة العدوانیـة . مباشر وسرعة قابلیة االستثارة والرفض في مقیاس السلوك العدواني

في مقیاس الشخصیة عالقة ارتباط معنویـة مـع كـل مـن بعـدي العـدوان الغیـر مباشـر والـرفض فـي 
عالقــة ارتبــاط معنویــه مــع ســمات العــصبیة ،العدوانیــة ،االكتئــاب مقیــاس الــسلوك العــدواني اظهــر 

  .،قابلیة االستثارة ، الهدوء ،الكف في مقیاس الشخصیة

وجـــود ســـمات شخـــصیة ارتبطـــت ارتباطـــًا معنویـــًا واخـــرى غیـــر ) ٢(یتـــضح مـــن الجـــدول 
بخصوص معنویة بابعاد السلوك العدواني المستخدم في المقیاس وعلیه فقد اظهرت نتائج الجدول 

المحـــسوبة مـــع قیمتهـــا الجدولیـــة وجـــود ) ر(العبــي محافظـــة نینـــوى بكـــرة الـــسلة مـــن خــالل مقارنـــة 
ارتبـــاط معنـــوي بـــین ســـمة العـــصبیة والعـــدوان الغیـــر مباشـــر وســـرعة قابلیـــة االســـتثارة والـــرفض فـــي 
 مقیــاس الــسلوك العــدواني وهــذه النتیجــة طبیعـــة فكلمــا زادت العــصبیة ازداد العــدوان الغیــر مباشـــر
حیــــث ان الالعبــــین الــــذین یتــــسمون بالعــــصبیة یتمیــــزون باســــقاط عــــدوانهم علــــى االنبــــاء لالعلــــى 

  )٨٠ ،١٩٩٥الوتار ،.(اشخاص غیر منافسیهم كما یمیلون الى السبب في مواقف المنافسة

كمــا اظهــرت العالقــة بــین العــصبیة بوصــفها ســمة شخــصیة مــع ســرعة القابلیــة لالســتثارة 
یــضًا كمــا وانهــا تؤكــد الحقیقــة العلمیــة للنتیجــة حیــث ان الالعبــین الــذین وتعــد هــذه الحالــة بدیهیــة ا

یتــسمون ســمة العــصبیة انهــم یتمیــزون باالســتعداد لــسرعة االنفعــال والتــاثر عنــد هــزیمتهم او قبیــل 
عـالوي .(المنافسات او في مواقف اللعب غیر المتوقعة اوعند اتخاذ الحكام بعض القـرارات ضـدهم

،١٤٥ ،١٩٩٨.(  
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مــا یتعلــق بالعالقــة بــین العــصبیة والــرفض فكانــت العالقــة معنویــة حیــث كلمــا كــان امــا فی
الالعبـون یتمیــزون بــصفقة كـانوا یمتــازون بــالتمرد علـى القواعــد والقــوانین ویظهـرون عــدم الترحیــب 
بمنافسیهم وعدم الصفح عنهم ومحاولة تحدي الحكام ویعزو الباحثان ذلك الى ان الالعبـین الـذین 

عصبیة خالل سیر المنافسة فانهم یمیلون الى العدوان بالكلمات على المنافـسین وعلـى یمتازون بال
الحكـــام وعلـــى الـــزمالء كمـــا ان الالعبـــین الـــذین یمتـــازون بالعـــصبیة یمكـــن اســـتثارتهم بـــسرعة ممـــا 
یدفعهم الى ارتكاب االخطاء الكبیرة هو الخروج في منافسة فضًال عن ذلك ان الالعبـون الـذین ال 

 الــسیطرة علــى اعــصابهم فــانهم یرفــضون كـل شــى فــي المنافــسة ونــراهم یتحــررون علــى نیـستطیعو 
  .  القوانین ویظهرون عدم الترحیب بها وكذلك بالمنافسیین ومحاولة الوقوف في وجه الحكام

   والتوصیاتاالستنتاجات - ٥

   االستنتاجات ١- ٥

  .تمیز العبي كرة سلة لمحافظة نینوى بالهدوء واالجتماعیة -

  .قارب ترتیب السمات الشخصیة قابلیة االستثارة واالكتئاب والكف والعصبیة والعدوانیةت -

   تمیز العبي كرة سلة محافظة نینوى قابلیة االستثارة البعاد السلوك العدواني -
  التوصیات ٢- ٥

 .كرة السلة في محافظة نینوىاالهتمام بالجانب النفسي لالعبي  - 

 ومحاولـة خفـض مـستوى االسـتثارة مـن خـالل االرشـاد العمل على تدعیم سمة االجتماعیة - 
 .النفسي

  .العمل على توجیه الالعبین نحو االعتماد على النفس  - 

دراسات عن عوامل نفسیة اخرى لها عالقة بالعدوان الریاضي –العمل على اجراء بحوث  - 
  .نحو السمات الشخصیة

  

  

  

  

  المصادر
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الشخــصیة التربیــة ، مطــابع ) ١٩٨٩(ون دیفیــد فونتانــا ، ترجمــة جبرائیــل عبدالحمیــد واخــر  •
 .جامعة صالح الدین-التعلیم العالي

 بغداد –النفس والعدوان ، دار الشؤون الثقافیة العامة ) ١٩٨٧(ابراهیم  -ریكان •

دراسة الـسمات الشخـصیة لالعبـي كـرة الیـد فـي االردن ) ١٩٩٥(سلیمان ، فضل عویض  •
 .، رسالة ماجستیر

  ..ریات السلوكیة وتقیم الشخصیةالنظ) ١٩٨١(الشماع ، نعیمة  •

الــسمات الشخــصیة لمــدربي المنتخبــات الوطنیــة وعالقتهــا ) ١٩٩٧(خالــد فیــصل الــشیخو،  •
 .جامعة الموصل/بنمط القیادة في اتخاذ القرار ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة 

 .علم النفس الریاضي، دار الحكمة بغداد) ٢٠٠٠(الطالب ، نزار كامل لویس  •

علــم الـنفس العــام ، مكتـب االقــص ) ١٩٨١( رتـوت ، محــي الـدین –حمن عـدس ، عبــدالر  •
 .القاهرة-

 ، علـم الـنفس الریاضـي ، اصـول وتطبیقاتـه التربویـة ، مكتـب ١٩٧٥_فهمي ، مـصطفى  •
 . بغداد-الخاتمي 

 . دار المعارف ، القاهرة٤علم النفس الریاضي ط ) ١٩٧٩(عالوي محمد حسن  •

بات النفسیة للریاضـین ، مركـز الكتـاب للنـشر ط المنتخ) (١٩٩٨( محمد حسن –عالوي  •
 . ، القاهرة١١

ااكثــر الفــوز والخـسارة علــى الــسلوك العــدواني لــدى العبــي ) ١٩٩٥(الوتـار ، نــاظم شــاكر  •
 .الكرة الطائرة مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة العدد الثاني
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