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 ملخص البحث

تطرق الباحث في الباب األول إلى التقدم العلمي الحاصل في مجال التعلم      

أما . لية التعلمالحركي وعلم النفس الرياضي مع  نوعية األساليب المستخدمة في عم

مشكلة البحث فتكمن أن هناك تفاوت في مستوى تعلم الطالب بالرغم من أنهم جميعا 

يخضعون لنفس المنهج التدريسي في لعبة المالكمة وذلك في ضوء نتائج االمتحانات 

العملية األولية والنهائية ضمن المنهج الدراسي، لذا ارتأى الباحث الولوج في هذه 

وعالقتها في تعلم ( A- B)دراسة  لألنماط الشخصية للطلبة  المشكلة عن طريق

أما هدف البحث فهو التعرف على عالقة . بعض المهارات األساسية بالمالكمة 

ومن خالل . في تعلم بعض المهارات األساسية بالمالكمة( A-B)نمطي الشخصية 

النماط ،وعالقة ا( A-B)الباب الثاني تطرق الباحث إلى نظريات نمطي الشخصية

واحتوى الباب الثالث على منهجية البحث وإجراءاته الميدانية إذ . بلعبة المالكمة

استخدم الباحث المنهج الوصفي الباب الرابع بعرض وتحليل ومناقشة النتائج التي 

وفي الباب الخامس استعرض الباحث ، توصل إليها في االختبارات المستخدمة

  :تنتاجات استنتاجاته وتوصياته ومن هذه االس

عالقة وتأثير ايجابية في تعلم بعض المهارات ( A-B)أن لنمطي الشخصية.1

 .األساسية بالمالكمة

وهو أكثر وأعلى من ( A)إن أغلب العبي المالكمة تتمتع بنمط الشخصية . 2

 أما التوصيات( . B)نمط

ات على األلعاب الفرقية والفردية ذ(A-B)ضرورة دراسة هذه األنماط الشخصية  -1

 االحتكاك مثل لعبة المصارعة



Typical personal (AB) and their relationship to learn some basic 

skills boxing 

Research presented by doctoral         Firas Abdel Moneim 

Research Summary 

Turning a researcher at the first door to the scientific progress made 

in the field of motor learning and sports psychology with the quality 

of the methods used in the learning process . The research problem 

lies that there is a disparity in the level of student learning , although 

they are all subject to the same curriculum teaching in the boxing 

game , and in the light of the results of the examinations process 

initial and final part of the curriculum , so it felt researcher access to 

this problem by a study of the personal styles of the students (A- B) 

and their relationship to learn some basic skills of boxing . The 

objective of this research is to identify a typical personal relationship 

(AB) to learn some basic skills of boxing . It is through the door to 

the second touched researcher typical personal theories (AB), and 

the relationship of patterns boxing game . And Part III contains the 

research methodology and procedures of the field as the researcher 

used the descriptive section IV display , analyze and discuss the 

findings of the tests used , and in Section V researcher reviewed the 

findings and recommendations , and these conclusions  :  

That for a typical personal (AB) and the impact of apositive 

relationship in learning some basic skills of boxing  .  

Most players enjoy boxing personal style (A) is more and higher 

than the pattern (B). The recommendations 

The need to study these patterns of personal (AB) on the games and 

individual difference of friction such as wrestling game 



 الباب األول                                        

 :التعريف بالبحث 1

 :وأهميتهمقدمة البحث  1-1

ومنهاا الميادان الرياضاي جعال ، ن الحيااة يداأن التطور الذي حدث في جميع مي        

المختصين في المجال الصحي لتحسين وتطاوير المساتوى الرياضاي مان خاالل إيجااد 

العلمااء والقاائمون يبحثاون  أدى . أساليب وطرق جديدة تتالءم مع المتطلبات الجديادة 

ء الفرد الرياضي فاي جمياع األنشاطة الرياضاية في كل مايؤثر ويساعد على تطور أدا

لها أارتباط وثيق باالعلوم األخارى مثال الاتعلم الحركاي  ةالمختلفة فقد وجد أن الرياضي

الاا، ، وتعااد لعبااة المالكمااة ماان ا ااد .....وعلاام الاانفس الرياضااي والتاادريب الرياضااي 

بدنياة العالياة واعنف أنواع رياضة المنازالت الفردية وهو واضح مان خاالل اللياقاة ال

 األنمااطالتي يتحلى المالكمون والحالة النفسية لالعب ، وان الهادف العاام مان دراساة 

الفاارو واكمكانيااات لتفسااير ساالوك  نتااائج دقيقااة تعطااي إلااىالشخصااية هااو التوصاال 

فلهاذا اليختلاف األمار كثيارا عناد الدراساة  خصاية الرياضاي ، اكنسان آذ أمكن ذلاك 

اغلاب  وأكادتالرياضاي ،   األداءالشخصية في  األنماطخالل التي يمكن تحديدها من 

الجوانب النفسية والمهارياة والبدنياة تجتماع معاا وخصوصاا  الشخصاية  أنالدراسات 

والذي يعد العامل المهم فاي رباط هاذه الجواناب لاذا تعاد األنمااط الشخصاية ذات تاأثير 

للماادربين والمعنيااين  خاصااة بالنساابةعالقااة علااى الرياضااة وإنهااا ذات قيمااة تطبيقيااة و

الرياضي حيث تسهم في معرفة العوامل الباقية المؤثرة في االداء ومان  األداءبتطوير 

ثم يمكن االهتمام به سواء في عملية االنتقاء الرياضيين او عند تطوير بارامج تدريبياة 

ويرى بعض الباحثين في مجاال الشخصاية بالمجاال الرياضاي ان . وحدات تعليمية  أو

حد كبير بمدى مالئماة السامات الشخصاية للفارد  إلىفي رياضة معينة مرهون  التفوق

بطبيعااة المتطلبااات والخصااائي الممياااة لنااوع الرياضااة وبالتااالي يمكاان تحديااد نمااط 

الشخصااية والالعااب والتعاارف علااى نقاااط القااوة والضااعف لديااة وماان ثاام تقويمهااا بمااا 

فاي  األنمااط هاذهالعالقاة باين  ومعرفاة مادىيتناسب مع تلك اللعبة لتحقيق أفضال أداء 

آذ أن المهارات هي األساا  لاتعلم أي لعباة  بالمالكمة، األساسيةتعلم بعض المهارات 



لاتعلم بعاض  الشخصاية  األنمااطمادى العالقاة باين وصار من الضروري التفكيار فاي 

المهااارات األساسااية بالمالكمااة وألعااداد هااذه التمرينااات يجااب أتباااع األسااس العلميااة 

وماان هنااا تكماان أهميااة البحااث ماان خااالل دراسااة   ،راتفااي تعلاام تلااك المهااا الصااحيحة

أنماط الشخصية في تعلم بعض المهارات األساسية بالمالكماة  لكاي يسااعد فاي عملياة 

 .تعلم المهارات األساسية بالمالكمة

  :مشكلة البحث 1-2

رياضاية من خالل خبرة الباحث المتواضاعة كوناه تدريساي فاي كلياة التربياة ال       

ومدرسا لمادة المالكمة ومن خالل مشاهدته المتكررة في سير عملياة تعلايم المهاارات 

جميعااا  أنهااماألساسااية وجااد أن هناااك تفاااوت فااي مسااتوى تعلاام الطااالب بااالرغم ماان 

يخضعون لنفس المنهج التدريسي في لعبة المالكمة وذلك في ضاوء نتاائج االمتحاناات 

 هاذهارتاأى الباحاث الولاوج فاي  لاذا، المانهج الدراسايالعملية األولية والنهائياة ضامن 

وعالقتهااا فااي تعلاام ( A- B)دراسااة  لألنماااط الشخصااية للطلبااة المشااكلة عاان طريااق 

 .بالمالكمة  األساسيةبعض المهارات 

 ف البحثهد 1-3

 األساسايةفاي تعلام بعاض المهاارات ( A-B)الشخصاية  يالتعرف على عالقاة نمطا -

 . بالمالكمة 

 بحثض الفر 1-4

في تعلم بعض المهارات  (A-B)الشخصية  بين نمطي ارتباطيهتوجد عالقة  -

 .بالمالكمة األساسية

 مجاالت البحث 1-5

 كلية التربية الرياضية المرحلة الثانيةعينة من طالب  -:المجال البشري   1 -1-5

 .طالب (48)والبالغ عددهم 

 2113  / 3/ 31الى  2013/  3/  3من     -:المجال ألاماني  2- 1-5

 جامعة ديالى/ كلية التربية الرياضية/ قاعة المالكمة -:المجال المكاني 3 -1-5

 



 تحديد المصطلحات1-6

 .وهي طرق بحث تبحث في انماط الشخصية  (A-B)نمط  -1

 الباب الثاني

 :الدراسات النظرية والدراسات المشابهة-2

 :الدراسات النظرية2-1

 :نظريات األنماط الشخصية  2-1-1

تعددت النظريات التي بحثت في الشخصية اكنسانية وظهر العدياد منهاا فاي حلاول     

علاى الارغم مان إن ظهاور عادد مان النظرياات يعاود فاي أصاله ، العصر الذي نعيشه 

.إلى العصور القديمة 
 
 

والتي تميل إلى ( األنماط الشخصية)أو( الطرز)ومن أ هر هذه النظريات نظرية"     

علااى أسااا  طاارز أو أنماااط معينااة علااى أسااا  مااا يمتااازون بااه أو تصاانيف النااا  

."ال،...... يمتلكون من صفات جسمية أو عقلية أو مااجية 
(1) 

 

هي تلك اك كال المنظمة من تصنيف األ اخاو "والمقصود هنا بنظرية األنماط      

ياات التاي وبتتباع هاذه النظر" إلى أنماط بناء على نقاط للتشابه ونقااط االخاتالف بيانهم

وانقسامت إلاى أقساام ، نجاد إن هاذه النظرياات قاد تماايات ، تناولت أنمااط الشخصاية 

معتمدة في ذلك على طبيعة المدخل التصنيفي المنهجي الذي أستخدم بوصافه ، متعددة 

ويمكاان تصاانيف النظريااات التااي ، أساسااا فااي تصاانيف األفااراد فااي أنماااط الشخصااية 

- :تناولت أنماط الشخصية إلى 

 .نظريات األنماط الجسمية " ثانيا .نظريات األنماط المااجية " أوال

 . نظريات األنماط النفسية " رابعا . نظريات األنماط الهرمونية " ثالثا

وتم اعتماد الباحث على نظرية األنماط النفسية مان ضامن نظرياة أنمااط الشخصاية    

ة بسابب وجاود وجهاات وذلك لما ياتالءم ذلاك ماع عمال الباحاث واختيااره هاذه النظريا

من مواصافات  وما تحملهنظر مطابقة مع الفعالية المختارة ومع عينة البحث المختارة 

 .هذه النظرية

                                                 
(1)

 .302و(1111، دار الراتب الجامعية ، بيروت : ) فن اكر اد والعالج النفسي عبد الرحمن العيساوي؛ 



 :نظريات األنماط النفسية  2-1-2

  :أنماط فريدن مان و روزن مان2-1-2-1

في الساتينات بتقسايم الناا  إلاى ( فريدمان وروزن مان) لعل الطريقة التي ابتكرها    

تعااد واحاادة ماان أهاام طاارق البحااث فااي (B)ونمااط ( A)ين أساساايين همااا نمااط نمطاا

وقد توصال إلى  خصيات النا  أو سالوكهم يبارز فيهاا نمطاان هماا نماط ، الشخصية 

وقد دلت بحوثهما ظهاور عالقاة دالاة باين سالوك (B)ونمط الشخصية ( A)الشخصية 

طااااق مثااال هاااذه واكصاااابة باااأمراض الشااارايين التاجياااة للقلاااب واتساااع ن(A)الااانمط 

الدراسات فاي العقاود الثالثاة األخيارة مان القارن العشارين وتوصالت فيهاا نتاائج علاى 

(B)و ( A) ةأنماط الشخصي
(1)

.  

يتصااف ( A)وياارى كاال ماان روزن مااان وفرياادمان بااان الشخصااية ماان الاانمط "    

مان بالكفاح المستمر وبالمحاوالت لعمل المايد والمايد من األ ياء في القليال والقليال 

الذي يبدو أكثر استرخاء B))الوقت مقارنة بالشخصية من النمط 
(2) 

. 

 ومما تقدم يتبنى الباحث نظرية فريدن مان ورو زمان لألسباب آالتية 

- :بثالثة عناصر أساسية وهي ( A)ويتميا نمط الشخصية "

 .توجه تنافسي قوي  -أ

 .نفاذ الصبر والشعور بان الوقت يمضي سريعا ب  

"والعدائية  الغضب -ج 
(3)

.  

كما أكدت الكثير من الدراسات والبحوث على خصائي أخرى لهذا النمط وهي
(8)

. 

 .منظم ومرتب ويتعامل ويتفاعل مع محيطه بشكل جيد  -1 

 .متحكم في ذاته وواثق منها ومن كفاءته  -2 

عاان  المساالولةعاادائي يمااار  عدائيتااه بااين الحاادة والمريضااة وهااذه العدائيااة هااي  -3

 .ه الشديدة في المنافسة رغبت

                                                 
(1)

 Smith , Tinothy and . Andrson , Norman . B (1986)models of persona ality and Disease: An 

Interaction Approach to type(A) behavior and cordiova scular Risk . Jornal of personality and social 

psychology , vol50 , no 6 , pp1166 – 1173. 
(2)

 Raven. H.B and Rubin J.Z(1983)social psychology , John wiley andsons, NewYork 
(3)

دار النهضة العربية ، بيروت ، المجلد الثاني ، العدد السابع ، مجلة الثقافة النفسية )، (أ) مقيا  النمط السلوكياحمد محمد النابلسي ؛  

 . 103-102و (1111، 
(8)

 . 32و(1111، دار النهضة ، لبنان ، مجلة الثقافة النفسية )،  العالج النفسي للذبحة القلبيةروزماي  اهين ؛  



صاحب طموح متعدد األهداف أو غير متعدد األهداف مما يجعله دائما متشنجا ال يقاوى  -8

على االسترخاء فهو إذا ما حقق هدفا ما ال يترك فرصة للراحة وإنما تراه يخلق هدفا جديدا 

 .وبدأ بالركض نحوه من جديد 

ولاذلك ، يريد مروره دون أن يحقق  يلا  يدرك مفهوم الوقت ويعي مروره ولذلك فهو ال-5

 .تراه دائما فاقد الصبر ومستعجال من اجل تحقيق طموحاته 

 .يظهر الوداعة أمام العراقيل التي تعرض له لكنه ال يتراجع -1

 .يرفض الهايمة وال يعترف بها ويقوم بمحاولة جديدة -7

ض وال سايما مارض القلاب يهمل تعبه ويقلل من  أن ألالمه ويرفض فكرة إصابته بالمر-4

 .فإذا حذرته سخر منك في أعماقه 

إن اعتماااده الاائااد علااى نفسااه وعائلتااه تجعاااله مباااالة للساايطرة وال ساايما إذا كاناات هااذه -1

السيطرة تساعده على التخلي من العقبات التي قد تعرض له
 

 

 .تحريك الذراع بشكل ملحوظ أثناء الحديث  -10

  (.إذا أردت انجاز عمل بصورة جيدة فقم به بنفسك)ئليعتقد بقوة الشعار القا -11

 .عدم إظهار االهتمام بالبعد الجمالي للبيلة المحيطة به  -12

 . ضيق الصدر وقليل التحمل -13

 .زيادة الجهد الذهني والجسد واليقظة المفرطة  -18

جااد مااا عاادم التركيااا واالنتباااه لحااوار اعخاارين وصااعوبة البقاااء فااي مكااان واحااد لاام يو -15

 يشغله 

 ـيحاول تحويل دقة الحديث بينه وبين اعخرين اتجاه وجهه نظره واهتماماته11

فاناااه يتصاااف تبعاااا لألبحااااث              ( B)أماااا صااافات الفااارد مااان نماااط الشخصاااية أو السااالوك 

-:ولدراسات عديدة بالصفات اعتية 
 (1)

. 

ماا يكاون هاذا الشاخي قاد وغالباا ، قادر على الحب وتقديم العاطفة وكذلك قبولهاا  -1

تلقى في طفولته المبكرة درجة مناسبة وغير مشروطة من الحب والعاطفة واكعجااب 

من احد والديه أو كليهما
(2)

. 

 .القدرة على التسامح  -2

                                                 
(1)

 .152و(2000، دار الكتاب الحديث ، القاهرة )، ضغوط الحياة وأساليب مواجهتهاعلي عسكر ؛  
(2)

 28-23و (1114، تعا ، اليمن ، المجلة النفسية )، والذبحة الصدرية( أ)النمط السلوكي جميل عبد القادراألديمي ؛  



 .عدم مقاطعة اعخرين عند تعبيرهم عن أفكارهم  -3

 .القدرة على االستماع إلى اعخرين دون نفاذ الصبر  -8

 .نقد البناء والهدام تقبل ال  -5

ال يجااد غضاضااة فااي تفااويض اعخاارين أو ناادبهم للقيااام بعماال مااا كلمااا كااان ذلااك  -1

 ضروريا 

 .سهولة الثقة باعخرين  -7

 .محاولة تجنب التركيا الاائد على الذات  -4

محاولة المحافظة في الر اد علاى مختلاف األنشاطة واالهتماماات التاي كاان الفارد  -1

 .ت مبكر يستمتع بها في وق

يمكاان لهااذا الشااخي أن يتحماال بسااهولة الضااحك علااى نفسااه مااع إحسااا  جيااد  -10

 .وحقيقي بالدعابة 

القدرة على أن يجد الوقت الكافي للتأمل في أهداف حياته وآماله وعلى أن يتاذكر  -11

 .ماضيه 

 .ال يعاني من  عور بضغط الوقت وال من نفاذ الصبر  -12

 .هامة الطليقة ال يعاني من العدائية ال -13

إلااى الكشااف عاان االنجااازات أو مناقشااة األداء  الااو سواساايةعاادم ظهااور الحاجااة  -18

 .الذي قام به الفرد 

 .القدرة على االسترخاء دون  عور بالذنب  -15

 .العمل دون إحباط -11

ماان خااالل مااا تقاادم ماان عاارض ألباارز اعراء النظريااة فقااد وجااد الباحااث أن هناااك     

يااع نظريااات األنماااط النفسااية وان كاناات تختلااف فااي التسااميات التااي جم  .تقاربااا بااين

( فريادمان ورزنماان) لذلك فقاد أخاذ الباحاث بنظرياة، أطلقتها على األنماط الشخصية 

في األنماط الشخصية لما لها من اهتماام خااو بدراساتها لانمط الشخصاية 
(1)

فضاال  ، 

كمااا وجااد الباحااث إن ( A-B)عاان  أنهااا نظريااة  اااملة تناولاات أبعاااد  خصااية الاانمط 

                                                 
(1)

، بيروت ، العدد األول ، المجلد العا ر، ة الثقافة النفسية مجل: ) وعالقته بالقلق( A)نمط السلوك احمد محمد عبد الخالق ؛  

 .815 – 845و (2000



هناااك ارتباطااا  وثيقااا  بااين هااذه النظريااة والمجااال الرياضااي الن مجاااالت هااذه النظريااة 

تناولت صفات  خصية قريبة جادا مان  خصاية الرياضاي وخصوصاا الالعاب الاذي 

يمار  األلعاب الفردياة وبماا إن لعباة المالكماة هاي مان األلعااب الفردياة التاي يتمياا 

الشخصااية مثاال تنااافس االحتكاااك والااذي يعااد ماان المؤ اارات  العبهااا باابعض الصاافات

االيجابية لتطوير أداء الالعب وقد  اهدت أيضا إن هناك بعض الصافات مثال سارعة 

االستثارة والغضب والعدوان والتي تعاد مان أهام الصافات التاي تناولتهاا تلاك النظرياة 

التاالي تحاد مان وان كانت هاذه الصافات سالبية قاد اقترنات بنشااط الالعاب وسالوكه وب

تطوير أدائاه والوصاول إلاى المساتويات العالياة وتحقياق االنجااز وخصوصاا فاي جاو 

فعليااه ياارى ، المنافسااة لمااا يتعاارض لااه الالعااب ماان ضااغوط نفسااية خااالل تلااك الماادة 

هااو نااوع ماان الساالوك العلنااي الصااريح والااذي يتخااذه  (A)الباحااث إن نمااط الشخصااية 

مط وسيلة دائمة لالستجابة لمواقاف معيناة فاي بعض األ خاو الذين يتصفون بهذا الن

الحياااة علااى أن يتااوفر فااي هااذه المواقااف بعااض مقومااات التحاادي أو مااا  ااابه ذلااك، 

فبالتالي هو كم من الصفات والتي بمجموعها تمثل  خصاية ذلاك الالعاب ، أماا الانمط 

(B)  يرى الباحث أنه على العكس من نمط الشخصية(A)  ويكون أصحاب هذا الانمط

 .(A) ل اندفاعا وتوترا  وال يظهرون عادة  ما هو معروف من صفات النمط أق

- : وأثرها في السلوك (A-B)مؤشرات أنماط الشخصية  2-1-2-3

ومن هذه ، هنالك عدة محاور تدل على طبيعة الشخصية وإمكانية التنبؤ بسلوكها 

 المحاور

- :مدى التحكم في السلوك  -1

فهناك أنا  ، راتهم على ضبط العوامل المحيطة بهميختلف األفراد في تصورهم لقد

يعتقدون أن كل ما يؤثر عليهم محكوم بعوامل خارجية ال قدرة لهم ( B)من النمط 

بينما هناك أنا  من ، عما يحدث لهم مسلولفهم يؤمنون بالحظ والقدر ، على تغييرها

ت الدراسات أن وبين، يعتقدون أنهم هم الذين يقررون مستقبلهم بأيديهم( A)النمط 

الذين يعتقدون أن مصائرهم ليس بأيديهم لديهم  عور باالغتراب واالنطواء مقارنة 



وهذا يدل على أن ، باعخرين مع الذين يعتقدون أنهم قادرون على التحكم بمصائرهم

 .الفلة األخيرة أقدر على العمل والتكيف 

   -:درجة البرجماتية والميكافيلية -2

الذين يتصفون بالبرجماتية لهم القدرة على الفصل بين  (A)نمط أن األفراد من ال 

وأن من يتصفون بهذه ، المشاعر والعمل الرياضي ويؤمنون بأن الغاية تبرر الوسيلة

 .الصفة  أقدر على النجاح والتحدي والتكيف واكقناع من غيرهم 

  -:درجة تقدير الذات -3

نفسهم والقناعة بها بالقدرة على يحترمون أ من( B)إذ يتصف األفراد من النمط 

 .وهم بالتالي أكثر رضا عن إعمالهم من غيرهم ، انجاز المهام والنجاح فيها

  -:القدرة على التكيف -4

من يتصف بهذه الصفة بالقدرة على التكيف مع ( B)يتمتع األفراد من النمط 

لية والحياة والقدرة على الفصل بين الحياة العم، المؤثرات الخارجية واستشعارها

وهم بالتالي أكثر قدرة على الحركة والتنقل بين األعمال واألماكن ، الشخصية

 .المختلفة 

- :القدرة على تحمل المخاطر -5

يتمتع من يتصف بهذه الصفة بجرأة أكبر في اتخاذ القرارات على أسا  معلومات 

النمط وهذا ما يتصف بها صحاب ، غير مكتملة وأسرع في عملية اتخاذ القرار

(A)
(1)

. 

 وعالقتهما بالمجال الرياضي  (B-A)نمطا الشخصية  2-1-2-4

يمـكن أن ( A)الحظ الباحثون أن تعايا الخصائي االيجابية لشخصيات من نمط     

لذلك فأن ، تؤدي إلى نتيجة األفضل واألداء األمثل وخاصة الذين يحملون هذا النمط

يات ويضع معايير األداء أعلى من هو تنافسي ويبحث عـن تحد( A)نمط الشخصية 

لذلك يكون هنــــــــــاك ارتباط بين سرعة االنجاز وتعلم األداء  ( B)نمط الشخصية 

، في مكان العمل هــــــــي االهتمام الاائد( A)ومن الخصائي االيجابية لنمط ، 

                                                 
(1)

الجامعة المستنصرية،كلية التربية .وعالقتها بالقدرة القيادية لدى مديري المدار (A-B)عمارمحمدعلي؛ أنماط الشخصية 

 74،و2010األساسية،



، ــكل كفؤوالرغبة بأداء العمل بشـــ، والكفاح لالنجاز، والقلق على المواعيد المحددة

ويبحثون عن أسس موضوعية ملموسة للتقييم ، والطاقة العالية، والحذر المفرط

ومن الخصائي اكيجابية ، وهنالك بعض السلبيات لنمط الشخصية، كمالحظـة األداء

في مكان العمل هي الثقة باعخرين والتمهل في اتخاذ القرارات الصعبة ( B)لنمط 

في ( A)أداء األعمال بجودة ، وتقبل النقد، فسوضبط الن، والتي تحتاج إلى وقت

مكان العمل وهي نفاذ الصبر واالندفاع وفقدان المااج والتنافس في حاالت غير 

تنافسية التي يمكن أن تتدخل بالعالقات الشخصية فـــي موقع العمل
(1)

إما ، عالية 

لنجاح ال يسعى إلى ا، في مكان العمل ال يميل إلى التنافس( B)سلبيات النمط 

 . عدم إدراك الوقت ، واكنجاز السريع

 (A-B)مناقشة نظريات أنماط الشخصية  2-1-2-5
(2)

. 

حيث يعود هذا االختالف إلى ، اختلفت النظريات في تصنيف أنماط الشخصية     

 إال أن كل النظريات تهدف بشكل عام، الخلفية النظرية التي استندت عليها كل نظرية

لذا ، سان وسلوك اعخرين وإمكانية التنبؤ بالسلوك البشري إلى تحديد سلوك اكن

  -:يمكن تصنيف النظريات إلى المحاور اعتية 

على الرغم من أن هذه ، النظريات التي تعتمد على األماجة كوصف لشخصياتهم-1

ومن هذه ، النظريات قديمة إال أنها ال زال لحد اعن تذكر في نظريات الشخصية

 ( .ابقراط)ألنماط المااجية النظريات نظرية ا

والتي أبدت البحوث والدراسات ، النظريات التي تعتمد على األنشطة الهرمونية -2

نظرية أثر الهرمون في تشكيل سلوك اكنسان وعلى انفعاالته ومن هذه النظريات 

 . (Berman 1972)األنماط الهرمونية للعالم األمريكي برمان 

إذ ركات هذه النظريات على دور ، لبنية الجسميةالنظريات التي تعتمد على ا-1

وصنفت الشخصيات من النواحي المظهرية البنائية ، بنية الجسم في تشكيل السلوك

                                                 
(1)

، كلية اعداب ( غير منشورة)رسالة ماجستير ، ( ب)و( أ)الشخصية  حوراءحيدرمحمد ؛ الشخصية الشكوكة وعالقتها بالنمطي 

 13و(2007)جامعة بغداد 
(2)

 155-153و 2000(الكويت، دار الكتاب الحديث)، ضغوط الحياة وأساليب مواجهتهاعسكر علي؛  



ونظرية وليم ( كرتشمر)من هذه النظريات نظرية األنماط الجسمية لـ، في الجسم

 . لدون

ا  ما يعتمده وحددت كل نمط على أس، النظريات التي تعتمد على األنماط النفسية-2

ويتوقف كل نمط على مرحلة النمو النفسي والعقلي ، من خصائي نفسية وعقلية

نظرية فرويد ونظرية يونك )ومن هذه النظريات ، والجنسي الذي وصل إليه الفرد

ونالحظ أن هناك تقاربا بين نظريات األنماط ، (ألنماط الشخصية ونظرية هوال ند 

 التي أطلقتها على األنماط النفسية  النفسية وأن اختلفت في التسميات

حيث اعتبرت أن النمط هو ، النظريات التي تعتمد على السمات التي يحملونها-3

أي يمكن تحديد  خصية الفرد من خالل سلوكه وما يتمتع به من ، تجمع لسمات معينة

ونظرية فرويد لألنماط الشخصية  أيانكومن هذه النظريات نظرية ، سمات ذاتية

 .وروزنمان ألنماط الشخصية  فيردمان ونظرية

ومن خالل اطالع الباحث على النظريات التي تناولت أنماط الشخصية وجد أن      

لفريدمان وروزنمان هي من أحدث النظريات ( A-B)نظرية أنماط الشخصية 

وأن هناك العديد من ، كما وإنها أعطت تفسيرا واضحا لنمط الشخصية، للشخصية

وتم استخدامها في العديد من الدراسات العربية ، صدق هذه النظرية الدراسات أثبتت

 (.A-B)باكضافة إلى أنها نظرية  املة تناولت إبعاد الشخصية ، منها واألجنبية

وترتبط هذه النظرية بتفسير سلوك اكنسان التنظيمي في أسرته أو في عمله أو عند   

اضر الذي يسوده التنافس وضغوط ترأسه لمنصب قيادي وكذلك ارتباطها بالوقت الح

ولهذه األسباب ، العمل والسرعة والطموح مما يؤدي إلى خلق نوع من الشخصية

 .في بحثه ( A-B)أعتمد الباحث نظرية فريدمان وروزنمان ألنماط الشخصية 

- :المهارات األساسية في المالكمة 2-1-3

ضاية األخارى بالحركاات تتميا رياضة المالكمة عن غيرها من أنواع األنشاطة الريا 

الفنيااة المختلفااة للااذراعين والاارجلين والجااذع ، سااواء أكاناات هااذه الحركااات فرديااة أم 

زوجية أو جماعية ، والتي تتميا بالتوافق الديناميكي المميا بالدقاة والسارعة والقاوة ، 

وهي المهارات التي تميا أداء المالكم وتستخدم بهادف تحقياق التفاوق علاى المنافساين 



وهااي مجموعااة المباااد  " الل تنفيااذ الطرائااق واألساااليب الخططيااة المختلفااةماان خاا

األساسية التي يتعلمها المالكم ليساتخدمها فاي الادفاع والهجاوم وتصابح باذلك مهاارات 

"وخبرات تكتسب من خالل التدريب والتنافس واالطالع بطريقة علمية 
(1)

. 

ر وتعاقب العمل الحركي المتغيار ويبني المالكم مهاراته الحركية التي تتميا باستمرا"

علااى األوضاااع االبتدائيااة المناساابة والمرتبطااة بالوضااع النهااائي للمهااارة أو الحركااة 

"كانت مهارة  دفاعية  أو هجوميةالسابقة سواء 
(2)

. 

  :ويمكن حصر المهارات األساسية في المالكمة بما يلي 

 .وقفة االستعداد -1

 . حركات القدمين-2

 .اللكمات -3

 الطرائق الدفاعية -8

اللكم المضاد -5
(3)

. 

- :وقفة االستعداد 2-1-3-1

أن وقفااة االسااتعداد تعااد القاعاادة األساسااية التااي يرتكااا عليهااا المالكاام لتجنبااه ماان     

السقوط عند تعرضه ألي لكمة من الخصم وقد عرفت وقفة االستعداد تعريفاات كثيارة 

- :نذكر منها 

كاام بهااا االسااتمرار بتنفيااذ خططااه بساارعة وباانفس بأنهااا الوضااع الااذي يسااتطيع المال) 

(الوقت لتجنب لكمات الخصم 
(8)

أنهاا "علاى (  1111، عبد الفتاح ) في حين يؤكد ،   

الوضااع الااذي يتخااذه المالكاام لبدايااة اللكاام مااع منافسااه واالحتفاااظ بهااذا الوضااع خااالل 

جومياة والدفاعياة جوالت المباراة وتعطي المالكم القدرة على أداء المهارات الفنياة اله

فااي نفااس الوقاات وتعتباار وقفااة االسااتعداد أحاادى المهااارات األساسااية والتااي تساامى 

بالوضااع االبتاادائي أو األساسااي الااذي يشااتق منااه باااقي المهااارات الفنيااة للمالكمااة ولااذا 

                                                 
(1)

 11و،م 1110، مصدر سبق ذكرهمحمود عبد هللا وآخرون ؛ 
(2)

 .112و،م  1110،دار الفكر الغربي ،جامعة حلوان ، 5،طالمالكمة ؛عبد الحميد احمد  
(3)

 118و،  مصدر سبق ذكرهمحمود عبد هللا وآخرون ؛  
(8)

 . 10و، 1111، جامعة الاقاقين ،  2ط،  وتطبيقات عملية، أسس نظرية ، ؛ المالكمة يحيى إسماعيل الحاوي  



تحتاال المرتبااة األولااى فااي الاادرو  التعليميااة والتطبيقيااة فااي المالكمااة قباال المهااارات 

"الفنية األخرى
(1)

الوضاع االبتادائي " بأنهاا (  1171، عباد الحمياد ) وكاذلك عرفهاا  ،

لهجومياة والدفاعياة بدقاة العام الذي يعتبر أساسي وجوهري ألداء المهارات الحركية ا

"وعناية
(2)

 . 

  -:ويعرفها الباحث أي وقفة االستعداد على أنها 

 -:من حيث شروط وقفة االستعداد فهي أما
(3)

 

ت المالكاام فااي حالااة االسااترخاء السااتغاللها فااي الوقاات تكااون عضااال:  االستتترءا 

 . المناسب ألن الشد العضلي يفقد المالكم القوة والسرعة إضافة إلى حدوث التعب 

وهي عدم كشف المناطق المسموح بها للكام الخصام لتساجيل اكبار عادد مان :  التغطية

 . النقاط وذلك من خالل الوضع الصحيح لوقفة االستعداد 

أن اختيار الفتحة المناسبة بين القدمين لوقفة االساتعداد وبماا يتناساب :  حركةسهولة ال

ومساحة الحوض يؤدي إلى سهولة حركة المالكام فاي الادفاع والهجاوم وتنفياذ خططاه 

 . الدفاعية والهجومية بسهولة ور اقة 

 هي قدرة المالكم على الحركة بسهولة وتوجيه اللكماات الماؤثرة التاي تحمال:  االتزان

 . وزن الجسم مستفيدا من االرتكاز الجيد 

 : تعلم وقفة االستعداد من الثبات2-1-3-2

الساقين للمالكم مثل األسا  لبناية يجب أن تكون قويتين لتحمل : طريقة الوقوف -1

 .ثقل الجسم طيلة اللعب 

من الوقفة االعتيادية القدمان متالصقة تقدم قدم اليسار لألمام والجانب وتكون -2

فتحة الجانبية مناسبة مع عرض الحوض والفتحة األمامية الخلفية مناسبة مع طول ال

 الالعب 

رفع كعب القدم اليمين الخلفية قليال عن األرض وتثنى الركبة قليال مع مالحظة أن -3

 . مشطها يشير أماما خارجا فليال 

                                                 
(1)

 .11،و1111عة، االسكندرية، مركا الدلتا للطبا: 1ط. المرجع في المالكمة. عبد الفتاح فتحي 
(2)

 . 224و،  1171، القاهرة ، مطبعة دار الفكر العربي ،  المالكمة للنا لين:عبد الحميد أحمد  
(3)

 Horst Fiedler , Boxen Fur Einstegiger – Training – Techink – Takt ols , sport verlag , Berlin , 1994 



ين وتكون تثنى الذراعان من المرفق وتلصقان بالجسم لتغطيا األضالع من الجانب-8

قبضة اليد ليسرى في مستوى الكتف لألمام بجانب الوجه تقريبا ويكون ظهر القبضة 

 للخارج أما قبضة اليد اليمنى فتكون أمام الذقن على الجانب األيمن وظهرها للخارج 

 . وهذا يقلل المساحة المعرضة للكم ( اليمين)يستدير الجذع قليال للداخل -5

لى استقامة الجذع يسحب الذقن للداخل يكون النظر وضع الرأ  غير متصلب وع-1

ى حركات لألمام على قبضة المنافس وبذلك يالحظ الهدف ليستطيع السيطرة عل

.المنافس وتسديده اللكمات
(1)

 

عكس هذه الوقفة إذ يقدم ساق اليمين ( األيسر)تكون وقفة المالكم األعسر  :مالحظة 

  .لى الشرح أعاله بالنسبة لوقفتهلألمام ويؤخر ساق اليسار مع المحافظة ع

- :حركات القدمين  2-1-3-3

تعد عملية إتقان المالكم لحركات القدمين من األسس الهامة في تعليم المالكمة لماا      

لها من دور كبير في عمليتي الدفاع والهجاوم علاى حاد ساواء مان حياث قادرة المالكام 

ماات التاي يوجههاا الخصام مان جاناب الذي يتميا بإتقان هاذه المهاارة علاى تفاادي اللك

 .وكذلك قدرته على على الهجوم السريع وتسجيل النقاط من جهة أخرى ،

وهناك ثالثة أساليب لحركة المالكم على الحلبة 
 (2)

. 

 . التحرك بالاحف-1

 .التحرك بالوثب  -2

 . التحرك بالوثب والاحف-3

ت الفرديااة فااي االتجاهااات وعنااد تعلاايم حركااات القاادمين نباادأ أوال بتعلاايم الخطااوا   

كماا يجاب االهتماام باأن يكاون التحارك بواساطة الاحاف .المختلفة من وقفة االساتعداد 

الخفيف على أمشااط القادمين ماع اساترخاء المجموعاات العضالية المختلفاة واالحتفااظ 

بالوضع الصحيح لوقفة االستعداد في جميع مراحل التحرك
(3)

. 

 

                                                 
(1)

 .122، و 1110،  ق ذكرهمصدر سبمحمود عبد هللا وآخرون ؛  
(2)

 32و،م 2008االتحاد العراقي للمالكمة ،،بغداد ،موسى جواد؛كرا  دورة الحكام والمدربين التأهيلية ،محمد جسام عرب  
(3)

 123و،م 1147، مصدر سبق ذكره:عبد الحميد احمد  



 :الدفاع  2-1-4

كات التي يلجأ إليها المالكم ليتفادى لكمات الخصم ويبعد عن مدى هو تلك الحر    

تأثيرها بسرعة وسهولة وفي التوقيت السليم
(1)

. 

ويعرفه الباحث بأن الدفاع هو الوسيلة أو الوسائل التي يتخذها الالعب لدرء     

لدقة لكمات الخصم بالذراعين أو الجذع أو الساقين وعلى المالكم أن يتميا باالنتباه وا

 . وسرعة رد الفعل وتنفيذ مايراه مناسبا في حينه 

طرائق الدفاع  2-1-4-1
 
:
(2)

 

 .الحذف بتغير اتجاه اللكمة  - 1

 .الصد إيقاف اللكمة  - 2

 .بالميالن للجانب بعيدا  - 3

 .سحب الجذع للخلف  - 8

 .الغطس أسفل اللكمة  - 5

 ( .اليمين)سحب الساق للخارج  - 1

 .لكتف صد اللكمة با - 7

 .االنسحاب للخلف - 4

: أسس الدفاع الناجح  2-1-4-2
(3)

 

: المحافظة على وضع االستعداد الذي يحقق لالعب  روط وقفة االستعداد  -أ 

 .االسترخاء  –سهولة الحركة  –االتاان  –التغطية 

 .ارتكاب األخطاء  –عدم المبالغة في أداء الدفاع من زيادة الجهد  -ب 

أي يؤدي الدفاع في الوقت المناسب بدون إسراع أو بطء في : سليم التوقيت ال -جـ 

 .األداء 

أي يختار الطريقة : السرعة في اختيار الطريقة الدفاعية المناسبة لهجوم الخصم  -د 

 .الدفاعية المناسبة

                                                 
(1)

 .12، و مصدر سبق ذكرهإسماعيل الحاوي؛  
(2)

 . 111، و  مصدر سبق ذكرهوديع ياسين؛  
(3)

 . 74و ( 1170اكسكندرية ، مطابع رويال ، ) ،   علم المال كمهلسعيد علي الندا و محمد كيالني ؛  



 :تنقسم طرق الدفاع إلى ثالث أنواع   2-1-4-2-1

 بالساقين –بالجذع  –بالذراعين  

راألولية عن المستقيم اليساطرائق الدفاع  
 (1)

 

 .إبعاد اللكمة القادمة بحذفها بأصابع اليد  -1

 ..صد اللكمة القادمة براحة اليد  -2

 .الميل للجانب بعيدا عن اللكمة  -3

 .سحب الجذع للخلف بعيدا عن اللكمة  -8

 .الرجوع خطوة للخلف بعيدا عن اللكمة  -5

 .االبتعاد للجانب بعيدا عن خط سير اللكمة  -1

 .اللكمة  الغطس تحت -7

 .صد اللكمة بالكتف  -4

 .المرفق  –صد اللكمة بالساعد  -1

 .سحب القدم األمامية للخلف بعيدا  عن اللكمة -10

 الدراسات المشابهة 2-2

2004 يماء حسن إسماعيل عثمان -:دراسة  2-2-1
(2)

 

في انجاز دوري النخبة بكرة  ( A-B)نسبة مساهمة نمطي الشخصية:)عنوان الرسالة

 (اليد 

- :ف الدراسةأهدا

لدى العينة والتعرف على (A-B)هدفت الدراسة إلى التعرف على نمطي الشخصية 

 . في أنجاز دوري النخبة بكرة اليد(A-B)نسبة مساهمة نمطي الشخصية

 

 

 

                                                 
(1)

 
)
 . 134، و 1110، مصدر سبق ذكره محمد عبد هللا واخرون؛   

(2)
جامعة بغداد،كلية رسالة ماجستير،)في أنجاز دوري النخبة بكرة اليد(A-B) يماء حسن إسماعيل؛نسبة مساهمة نمطي الشخصية 

 2004(التربية الرياضية للبنات

 



 الباب الثالث

 :الميدانية واجرا اتهمنهجية البحث  -3

  :منهجية البحث3-1

  .نظرا  لمالئمته طبيعة الدراسة باالسلوب المسحيالمنهج الوصفي  باحثال أختار

 : عينة البحث2 -3

إن األهداف التي يضعها الباحث واكجراءات التي يستخدمها تحدد بطبيعة العينة التي 

ختارهاي
 (1)

القرعة والبالغ  وبأسلوبلذا اختيرت العينة بالطريقة العشوائية .

وتم توزيع المقيا  طالب كونهم العبين للعبة ( 8)طالبا وتم استبعاد (  48)عددهم

 (A)وكان عدد طالب نمط   (A-B)على أفراد العينة ثم بعدها تم فرز النمطين 

طالب لبيان العالقة االرتباطية في تعلم بعض ( 35) (B)طالب ونمط ( 85)

المهارات األساسية بالمالكمة و معرفة أي النمطين أكثر عالقة ارتباطيه عن األخر 

 .في جانب التعلم

 :ة واألدوات ووسائل جمع المعلوماتاألجهز 3-3

هي الوسائل التي من خاللها يستطيع الباحث جمع البيانات وحل "أدوات البحث   

"المشكلة لتحقيق أهداف البحث مهما كانت تلك األدوات من بيانات وعينة وأجهاة
(2)

  

 :األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث 3-3-1

 .حلبة مالكمة-1

 (.أونس 10) قفازات مالكمة -2

 (.Pentium 4) حاسوب الكتروني نوع -3

 .ساعة توقيت يدوية-8

 :وسائل جمع المعلومات 3-3-2

                                                 
(1)

 .41و( 1986. دار النهضة العربية :) مناهج البحث في التربية وعلم النفسجابرعبد الحميد واحمد خيري كاظم ؛ 
(2)

 273و(  1115القاهرة ، دار الفكر العربي ، : )  3ط 1، جالقيا  والتقويم في التربية الرياضية محمد صبحي حسانين ؛   

 .114،و المصدر السابق يماء حسن ؛ ( 3)



اساااتعمل الباحاااث الوساااائل التاااي يمكااان أن يحصااال مااان خاللهاااا علاااى البياناااات     

والمعلومات المطلوبة لحل مشاكلة البحاث وتحقياق أهدافاه، واألماور التاي اساتعان بهاا 

 :هي الباحث

 .المصادر والمراجع العربية واألجنبية-1

 . (A-B)نمط الشخصية مقيا  -2 

 . سائل اكحصائيةالو-3 

مواصفات المقياس بصورته النهائية 3-4
(3)

: 

( 81)على عيناة البحاث  ، إذ ا اتمل علاى ( A-B)تم تطبيق مقيا  نمطي الشخصية 

 :وكاالتي فقرة موزعة على فقرات سلبية وايجابية ذات أربع مجاالت

، 3، 2، 1) مجااال نفاااذ الصاابر وكاناات فقراتااه االيجابيااة تحاات تسلساال :المجتتال األول

أي أن المجمااوع الكلااي (.7، 5)وفقراتااه الساالبية تحاات تسلساال( 11، 8،1،4،1،10،

(11) 

، 5، 3،8، 2، 1) مجال التنافس وكانت فقراته االيجابية تحت تسلسال : المجال الثاني

( 11) وفقراتاااااه السااااالبية تحااااات تسلسااااال (   1،10، 18،13،12، 7،4،15،11، 1

 (11)والمجموع الكلي للفقرات.فقط

( 7، 2، 1) مجااال الغضااب وكاناات فقراتااه االيجابيااة تحاات تسلساال: المجتتال الثالتتث

( 1)والمجماوع الكلاي للمجاال كانات ( 4،1، 1 8،5، 3)وفقراته السلبية تحت تسلسل 

 .فقرات

( 10، 1، 4، 8)فقراتاه االيجابياة تحات تسلسالمجاال العادوان وكانات : المجال الرابع

حيااااث كااااان المجمااااوع الكلااااي ( 1،2،3،5،1،7)وفقراتااااه الساااالبية تحاااات تسلساااال 

 (.10)للمجال

 : وبذلك يكون تسلسل الفقرات االيجابية  للمقيا  كاعتي

(1 ،2 ،3،8،1،4،1،10 ،11،1 ،2 ،3،8،5 ،1 ،7،4،15،11 ،18،13،12 

تسلسل الفقرات السلبية في المقيا  فكانت  أما( 10، 1، 4، 7،8، 2، 1،10،1

 :كاعتي



(5 ،7،11،3 ،8،5 ،1 ،4،1،1،2،3،5،1،7) 

فقرة،أما الفقرات السلبية ( 31)أي ان المجموع الكلي للمقيا  للفقرات االيجابية هو 

 ( 15)الكلية للمقيا  فكانت كآالتي 

 (1)الجدول

 مقياس نمطين الشخصية بصورته النهائية

 الفقرات ت

 طبق عليتن

بدرجة 

 كبيرة

 تنطبق

 علي 
 متردد

 ال تنطبق

 علي 

ال تنطبق 

علي 

 إطالقا

      أسعى إلى تنظيم وقتي النجاز أعمالي 1

      .ا عر بان الوقت يمر سريعا أثناء المنافسة 2

      ا عر بان الوقت يداهمني سريعا في اللعب  3

      أحرو على أكحماء الجيد واألفضل بين الالعبين 8

      ا عر بالتوتر عندما يتأخر موعد المنافسة 5

      .أ عر باني سريع الحركة 1

      أفضل عدم اللعب مع األ خاو األقل مني مهارة 7

      أرغب بحسم المباراة من أول جولة  4

      أ عر بأال لم لعدم تمكني من أظهار مهاراتي 1

      ي أثناء أللعبأ عر بأني قادر على تصحيح أخطائ 10

      أحاول القيام بأكثر من حركة في نفس الوقت لخداع الخصم 11

      .ارغب أن أكون في المراكا التنافسية األولى 12

      .ا عر بارتياح عندما أكون متمياا على اعخرين خالل اللعب 13

      .أنافس الالعبين بأقصى ماعندي من أداء 18

      .ة تنمي قدراتي البدنية والنفسيةروح المنافس 15

      .أفضل اللعب مع الالعبين الالمعين فقط  11

      .ا عر باالرتياح عندما يتكلم اعخرين عن مهاراتي 17

      .أتمنى الحصول على أحد المراكا الثالثة األولى خالل البطولة 14

      .الرياضي يسرني أن أكون المسؤؤل اكداري األول في المجال 11

      أوضف جميع قدراتي عندما أكون في منافسة مع الخصم 20

      .أسعى إلى الحصول على رضا المدربين  21



      أ عر بالضيق عندما يتدخل أحد الالعبين في تدريباتي 22

      يسرني منافسة الالعبين في مختلف األمور 23

      في األداء على زمالئي في البطولة" دماأ عر بالسعادة عندما أرى نفسي متق 28

25 
أتحمل مشاق التدريب من أجل الحصول على مستوى رياضي متفوق 

 أطمح أليه
   

  

      أجد المتعة في الناال القوي ألنه يثير التحديات العقلية والبدنية 21

      أ عر بالغيرة من ألالعبين الذين هم أفضل مني 27

      .عندما أفشل في تحقيق أهدافي ا عر بالتوتر 24

      .التام الصمت عندما يغضبني الالخرين  21

      اناعج عندما تسير األمور على غير ماأريد 30

      أ عر باالناعاج عندما تنتاب الفوضى حياتي 31

      .يخبرني الالعبون بأني سريع الغضب  32

      .ضغوط مختلفة ا عر بالتوتر عندما أكون تحت تأثير 33

      .يصفني الالعبون بان تعابير وجهي توحي باالنفعال 38

      أغضب عندما أ عر أن أحد يراقبني أثناء أللعب 35

      أ عر بالضيق عندما أواجه خصما أفضل مني 31

      "وعصبيا" أكسر أ ياء عندما أكون منفعال 37

      أبدي عدم التسامح لمن يسئ إلي 34

      .أتكلم بحدة عندما يقاطعني احد أثناء اللعب 31

      .عندما يستفاونني( الخصم)لدي الرغبة في تحدي المنافسين  80

      أتجاهل معارضة الالعبين لرأيي 81

      أوجه انتقادات جارحة لالعبين الذين يخفقون في لعبهم 82

      .أفضل عقاب كل من يرتكب خطأ في حقي 83

      .أتجاهل أصابه أي العب أثناء المباراة معي 88

      .ا عر إني غير عدواني حتى مع أوللك الذين يسببون إصابتي 85

      .أتعامل  مع الالعبين بنفس طريقة تعاملهم معي 81

 

 (:A-B)طريقة حساب مقياس أنماط الشخصية  3-4-1

ونمااط الشخصااية (B)صاايةونمااط الشخ(A)لغاارض تحديااد العبااي نمااط الشخصااية   

(AB ) فقااد تاام حساااب الوسااط الحسااابي واالنحااراف المعياااري لاادرجات أفااراد عينااة



انحاراف + الوسط الحساابي )البحث ، ويعد الالعب الذي يحصل على درجة أعلى من

الوساط )والاذي يحصال علاى درجاة اقال مان  (A)من نماط الشخصاية ( معياري واحد

، والاااذي يحصااال علاااى درجاااة (B)نماااط مااان ( انحاااراف معيااااري واحاااد –الحساااابي 

(AB)محصورة بين هاتين الدرجتين يعد من نمط 
(1)

. 

 :تحديد متغيرات البحث 3-5

 :تحديد المهارات األساسية بلعبة المالكمة 3-5-1

تضاامنت المهااارات األساسااية بلعبااة المالكمااة وتاام  اسااتبانهاعااد الباحااث اسااتمارة      

ينعرضها على مجموعة من الخبراء والمختص

فاي لعباة المالكماة، ولغارض تعياين  

والتاي ( A-B)ـ األنسب منها والذي له تأثير مبا ر على أنمااط الشخصاية والمتمثلاة با

يمكن الن يفرزها العب المالكمة، تم اعتماد المهارات التي حصلت علاى نسابة اتفااق 

يبااين النسااب الملويااة التااي حصاالت عليهااا المهااارات ( 2)فااأكثر، والجاادول%( 40)

 .ساسية بلعبة المالكمةاأل

 (2)جدول

 النسب المئوية التفاق الخبرا  للمهارات األساسية بلعبة المالكمة

 االختيار النسبة الملوية كال نعم المهارات ت

 × %50 5 5 اللكمات 1

  %10 1 1 الدفاع 2

  %10 1 1 وقفة االستعداد 3

 × %80 1 8 القبضة 8

 × %50 5 5 اللكم المضاد 5

 

 

 

 :مواصفات االءتبارات المهارية 3-5-2
                                                 

(1)
رسالة ماجستير ، الجامعة المستنصرية، كلية ) لذوي قدرات اكدراك فوق الحسي B)-(A؛ نمطا الشخصية نغم هادي الخفاجي   

 . 48و( 2008اعداب ، 

 د عبا  فاضل.م.أ -د محمد جسام عرب.أ*



:اءتبار وقفة االستعداد والتحرك 3-5-2-1
 (1)

 

 .تقويم األداء الصحيح لمهارة االستعداد: الغرض من االءتبار

  2قفازات مالكمة، ساعة توقيت، استمارة تسجيل، كاميرا فيديو عدد: األدوات الالزمة

ماان الثبااات، ماان )حاااالت التاليااة يااؤدي المختباار وقفااة االسااتعداد ماان ال :وصتتف األدا 

ثانياة لكال مان ( 30)وتعطاى ( الاحف للجهات األربعة، من الوثاب للجهاات األربعاة،

 .الحاالت المذكورة

التغطياة، : )ياؤدي المختبار وقفاة االساتعداد والتحارك ضامن الشاروط اعتياة: الشروط

 (.االتاان، سهولة الحركة، االسترخاء

 :فة االستعداد مقسمة على النحو اعتيدرجات لوق( 10)تعطى : التسجيل 

 درجة( 1.5)استرخاء-2درجة   ( 1.5)تغطية-1

 للجهات األربعة             

 درجة( 1.5)سهولة الحركة-8(        1.5)االتاان-3

 من الحركة                

 درجة( 2)انسيابية الحركة-1درجة     ( 2)االتاان-5

- :اءتبار أدا  الدفاعات  3-5-2-2

ولكاال ماانهم ( صااد اللكمااة ،دفااع اللكمااة)يااؤدي المختباار األول دفاااع الااذراعين :األول

 (.ثانية30)

ودفاااااع ( الماااايالن للجانب،الساااحب للخلااااف)يااااؤدي المختبااار دفاااااع الجاااذع  :الثتتتاني

مقابل المختبار األول، ( ثانية 30)ولكل منهم ( نقل القدم للجانب‘خطوة للخلف)القدمين

ؤدي المختبار األول دفااع الجاذع ودفااع القادمين والمختبار وياتم تباديل المختبارين إذ يا

 .الثاني دفاع الذراعين

 :الشروط

 :يتم أداء الدفاع وفقا للشروط اعتية

                                                 
(1)

 باألسلوب التقاني في تطوير االداء بالمالكمة ألعمار ( تدريبية –تعليمية )علي عطشان خلف المشرفاوي؛ أثر منظومة  

     54-58و(2001أطروحة دكتوراه ،جامعة القادسية ،كلية التربية الرياضية ،)سنة 13-18

 



الاتحكم بمركاا ثقال  -التغطياة الجيادة أثنااء األداء  -األداء الصحيح للتمرين الدفاعي  -

 .الجسم أثناء الدفاع

 :التسجيل

ع عاان اللكمااات المسااتقيمة اليسااار واليمااين للجااذع درجااات ألداء الاادفا( 10)تحتسااب 

 :والرأ  مقسمة على النحو اعتي

 درجة( 2)دفع اللكمة.2درجة         ( 2)صد اللكمة.1:دفاع الذراعين 

 درجة( 1)السحب للخلف .2درجة     ( 2)الميالن للجانب.1:دفاع الجذع. 

 درجة(2)انبنقل القدم للج.2درجة       (1)خطوة للخلف .1:دفاع القدمين 

 

 :دفاع الذراعين* 

 درجة( 2)دفع اللكمة.2درجة         ( 2)صد اللكمة.1

 :دفاع الجذع*  

 .درجة( 1)السحب للخلف .2درجة     ( 2)الميالن للجانب.1

 :دفاع القدمين*  

 درجة   ( 2)نقل القدم للجانب.2درجة     ( 1)خطوة للخلف .1

 :التجربة االستطالعية 3-6

تجربااة مصااغرة أوليااة " باحااث بااإجراء التجربااة االسااتطالعية والتااي هااي قااام ال      

مشابهة للتجربة الرئيسة يقوم بها الباحث قبال قياماه بالتجرباة الرئيساة بهادف الوقاوف 

"علااى األخطاااء وتالفيهااا
(1)

الموافااق  األحاادفااي تمااام الساااعة التاسااعة صااباحا يااوم  و  

جامعاة  /ي كلياة التربياة الرياضايةقاعة المالكمة ففي  5/3/2013ولغاية 3/3/2013

كلية التربية /طالب المرحلة الثانيةقبل المبا رة في تنفيذ التجربة الرئيسة على ديالى ،

،وكااان الهاادف ماان إجااراء التجربااة "طالبااا( 35)عااددهم  وكااان( ج) ااعبة  الرياضااية

 :االستطالعية ما يأتي

    التعرف على صالحية فقرات المقيا. 

                                                 
(1)

 .35و ( 2002بغداد، مكتبة العادل للطباعة، : ) البحث العلمي وجيه محجوب واحمد بدري حسين؛ 



 مقيا  لعينة البحثمدى وضوح أسللة ال. 

 تشخيي المعوقات والسلبيات التي قد تحصل أو تصادف الباحث. 

  اكجابة عن تساؤالت واالستفسارات. 

  احتساب زمن اكجابة والوقت الكلي الذي يستغرقه المالكم فاي اكجاباة عان فقارات

 .المقيا 

 تأكيد كفاية فريق العمل المساعد. 

 االتأكد من سالمة فقرات المقيا  لغوي. 

 :ءطوات اإلجرا ات الميدانية والتنظيمية واإلدارية 3-7

 :اإلجرا ات الميدانية 3-7-1

 (:A-B)تطبيق مقياس أنماط الشخصية  3-7-1-1

علااى أفااراد الشااعبتين قباال الباادء بتطبيااق مفااردات ( A-B)تاام تطبيااق مقيااا  الشخصااية    

نمااط الشخصاية وفاق نتاائج المنهج التعليمي الخاو بالطلبة، لغرض فرز أفراد العينة إلى أ

 :هذا المقيا ، واتبع الباحث اكجراءات التالية

 .تم توزيع المقيا  على أفراد العينة بصورة انفرادية* 

 .دقيقة( 25-15)مدة اكجابة على فقرات المقيا  تراوحت من * 

 .التأكيد على حيادية اكجابة* 

 .فراد العينةيؤثر على إجابة أ أنإبعاد أي مؤثر خارجي من  أنه * 

 .التأكيد على سرية المعلومات وعدم استخدامها لغير أغراض البحث*

 :الوسائل اإلحصائية 3-8

لمعالجااة البيانااات الخااام لمتغياارات البحااث ( SPSS)اسااتخدم الباحااث الحقيبااة اكحصااائية   

 تخدما الوسائل اكحصائية التاليةوالحصول على نتائجها، مس

قانون النسبة الملوية* 
(1)

 . 

 االنحراف المعياري * 

                                  .الوسط الحسابي* 

(بيرسون)معامل االرتباط البسيط * 
 
 

                                                 
(1)

الموصل ، دار الكتب : ) التطبيقات اكحصائية واستخدام الحاسوب في بحوث التربية الرياضيةوحسن محمد ألعبيدي؛  وديع ياسين 

 .101و ( 1111للطباعة والنشر ، 



 الباب الرابع

 :عرض وتحليل ومناقشة النتائج -4

 األساستتتيةوعالقتهتتتا بتتتتعلم بعتتتض المهتتتارات   (A-B)عتتترض نتتتتائج نمطتتتي  8-1

 .بالمالكمة وتحليلها ومناقشتها

وتحليلهتتا  و التتدفاع ومهتتارة وقفتتة االستتتعداد (A)نمتت  لعالقتتة بتتين عتترض ا 4-1-1

 .ومناقشتها 

 (3)جدول

  و وقفة االستعداد (A)نم  بين ( بيرسون)يبين قيمة معامل االرتباط البسي  

 الداللة ر الجدولية ر المحسوبة ع  س   المتغيرات

  16965 6667 (A)نمط  

0.815 

 

0.28 

 

 16457 66211 وقفة االستعداد معنوي

 (16965) (A)الوسط الحسابي لنمط  أوتبين لنا  (3)من خالل الجدول     

ولعينة ( A)للنمط  الدرجة المحسوبةظهرت قيمة و( 6667)االنحراف المعياريو

وبما أن ( 1624)بينما بلغت قيمة معامل االرتباط الجدولية ( 16465)البحث بقيمة 

وتحت مستوى داللة  هذا يعني االرتباط معنويالقيمة المحتسبة اكبر من الجدولية ف

 .ومهارة وقفة االستعداد ( A)بين نمط الشخصية  (0.05)

 (4)جدول

  الدفاعو  (A)نم  بين ( بيرسون)يبين قيمة معامل االرتباط البسي  

 الداللة ر الجدولية ر المحسوبة ع  س   المتغيرات

  16965 6667 (A)نمط 

0.111 

 

0.28 

 

 16367 76561 الدفاع معنوي

االنحاراف و (16965) (A)الوساط الحساابي لانمط  أوتبين لنا  (8)من خالل الجدول 

ولعينة البحاث بقيماة ( A)للنمط الدرجة المحسوبة و  ظهرت قيمة  (6667)المعياري 

وبماااا أن القيماااة ( 1624)بينماااا بلغااات قيماااة معامااال االرتبااااط الجدولياااة ( 16169)



 (0.05)تحات مساتوى داللاة  ة فهذا يعني االرتبااط معناويالمحتسبة اكبر من الجدولي

 .ومهارة الدفاع ( A)بين نمط الشخصية 

بعد أن تم التعرف على نتائج األوساط الحساابية واالنحرافاات المعيارياة باالرغم مان   

 (A)التنم  أن تفاوت قيم األوسااط الحساابية واالنحرافاات المعيارياة فقاد أكادت نتاائج 

جال الرياضي ويعاو الباحاث ذلاك باان هاذا الانمط يتمياا اقارب إلاى هو اقرب إلى الم

المجاال الرياضاي بسامات  خصاية قريباة مان  خصاية الرياضاي وخصوصاا العاب 

األلعاااب الفرديااة وذات االحتكاااك المبا اار والتااي يكااون فيهااا االعتااراض واالحتكاااك 

غيرة أثناء المنافسة واضحا بين الالعبين ومنها لعبة المالكمة التي تتميا بالمواقف المت

والتاادريب ممااا يتاايح لالعبااين ردود فعاال سااريعة ومتغياارة ومتنوعااة حيااث يعماال كاال 

" العب على خلق أفضل وضاع لاه مقارناة بوضاع المنافساين، ونتيجاة لهاذه المواقاف 

وحسب رأي روزن مان وزمالئه سوف يؤدي إلى انبثااق هاذا الانمط الاذي يساتمد مان 

واساااتعداده الاااوراثي ومحيطاااه البيلاااي وإدراكاااه تفاعااال باااين صااافات  خصاااية الفااارد 

لمسببات الضاغوط لمواجهاة المواقاف والاتحكم فيهاا لاذا يلجلاون أفاراد هاذا الانمط إلاى 

التنافس والعدوان وقد يشاعرون بقلاة الصابر أماام األ اياء التاي ال يمكانهم الاتحكم فيهاا 

"
(1)

هااا العااب لااذلك ياارى الباحااث أن صاافة العاادوان ماان أهاام الصاافات التااي يمتاااز ب 

( محماود عباد الفتااح نقاال عان كراتاي) ويشاير، األلعاب الفردية ومنها لعباة المالكماة 

أن الالعبااين الااذين لااديهم زيااادة فااي المشاااركة الرياضااية " أكااي جااامي " إلااى دراسااة 

تكااون لااديهم زيااادة فااي بعااض الساامات ومنهااا العدوانيااة
 (2)

، وقااد يتميااا الالعااب بهااذه  

ة في حين انه ال يظهر هذه العدوانية في بعض مواقف الحياة السمة في مواقف المنافس

العامة
 (3)

حيث أ ار بعض المؤرخين في المجال الرياضي إلاى اناه مناذ أن وجادت . "

الرياضااة كااان العاادوان مالزمااا  لهااا ماان ثاام تهااذيب الرياضااة وأصاابحت لهااا قوانينهااا 

اساتمرار العادوان فاي ولوائحها وأنظمتها ومؤسساتها وعليه فقد أ اارت الشاواهد إلاى 

عاادد كبياار ماان المنافسااات الرياضااية
 (8)

كمااا أظهاارت بعااض الدراسااات العربيااة أن " .

                                                 
(1)

 . 315و (2007:)الجامعة المستنصرية؛ مجلة كلية التربية،العدد الرابع  
(2)

 . 78و(2001، مركا الكتاب للنشر:)علم نفس الرياضةمقدمة في محمود عبد الفتاح عنان ومصطفى حسين باهي؛ 
(3)

 .175و(2002، القاهرة ، دار الفكر العربي :)  علم نفس التدريب والمنافسة الرياضيةمحمد حسن عالوي؛ 
(8)

 . 31،و  مصدر سبق ذكرهمحمد حسن عالوي ؛  



ومنهاا ، الرياضيين يتمياون عن غير الرياضيين بارتفاع درجاتهم فاي بعاض السامات

"العدوانية
(1)

بشاكل ايجاابي وكاان ذات ماردود ، فيارى الباحاث أن العادوان قاد أساهم . 

ين علاى أن يساتثمر فاي توجياه طاقاات الالعباين أثنااء الاتعلم حسن علاى سالوك الالعبا

انه توجاد مساتويات مختلفاة مان السالوك العادواني الابعض منهاا " كراتي " حيث ذكر 

 مدركا  ويحقق هدفا  معينا  

ومهتتارة وقفتتة االستتتعداد و التتدفاع وتحليلهتتا  (B)عتترض العالقتتة بتتين نمتت   4-1-2

  :ومناقشتها

 (5)جدول

 و وقفة االستعداد  (B)بين نم  ( بيرسون)ل االرتباط البسي  يبين قيمة معام

 الداللة ر الجدولية ر المحسوبة ع  س   المتغيرات

  16463 5612 (B)نمط  

0.111 

 

0.27 

 

 16456 46211 وقفة االستعداد معنوي

و االنحراف  (118.3) (B)بين الوسط الحسابي لنمط ي (5)من خالل الجدول 

ولعينة البحث بقيمة ( B)للنمط الدرجة المحسوبة و  ظهرت قيمة  (5.12)المعياري 

وبما أن القيمة ( 1627)بينما بلغت قيمة معامل االرتباط الجدولية ( 16969)

 (0.05)وتحت مستوى داللة  المحتسبة اكبر من الجدولية فهذا يعني االرتباط معنوي

                             .ومهارة وقفة االستعداد ( B)بين نمط الشخصية 

 (6)جدول

 و الدفاع (B)بين نم  ( بيرسون)يبين قيمة معامل االرتباط البسي  

 الداللة ر الجدولية ر المحسوبة ع  س   المتغيرات

 16463 5612 (B)نمط 

0.455 

 

0.27 

 

 معنوي
 16355 56561 الدفاع

و االنحراف (16463) (B)الوسط الحسابي لنمط  أوتبين لنا  (1)من خالل الجدول 

ولعينة البحث بقيمة ( B)للنمط الدرجة المحسوبة ظهرت قيمة  و(5.12)المعياري 
                                                 

(1)
 . 37،و  مصدر سبق ذكرهاحمد أمين فوزي؛  



وبما أن القيمة المحتسبة ( 1627)بينما بلغت قيمة معامل االرتباط الجدولية ( 16855)

بين نمط  ( 0.05)وتحت مستوى داللة  اكبر من الجدولية فهذا يعني االرتباط معنوي

 .رة الدفاعومها( B)الشخصية 

، النشااط  بلايوق، بأنهم ال يميلاون إلاى التناافس  (B)أما مايميا أصحاب نمط الشخصية     

، وكذلك البيلة المحيطة بهم ، يميلون إلى التسامح والمعايشة السليمة مع أنفسهم ، صبورين 

يهم ولاد، فضال إن لديهم القادرة علاى ضابط انفعااالتهم وبماا ياتالءم ماع الواقاع المحايط بهام 

 )القاادرة علااى اسااتعمال أساااليب التعاماال الجياادة مااع الضااغوط التااي قااد يتعرضااون إليهااا 

Simons &, Janet eta : 1994 )) 
(1)

آذ يعاو الباحث هاذا الانمط هاو األكثار اساترخاء  

، والتفكير من خالل كيف يتعاملون مع المواقاف ، وهي  خصية المدركة للوقت بشكل قليل

الصافات التاي يتحلاى بهاا عكاس صافات  ذاتيكاون رياضاي ،  وتهدف إلى تقليال الضاغوط

كما أنها من الشخصيات الهادئة والمنطقية وقد تكاون أكثار ،وهي قليلة الدافعية، A) )النمط 

كما أن الشخي مان هاذا الانمط يهادف إلاى (" رياان علي)ويشير. إبداعية وتخيلية وفلسفية

كماا ، لكنه يكون سعيدا مع بذل الجهد، جاحأن يكون في الخلف دائما وال يسعى حثيثا إلى الن

"ويتصاااف بااااالنطواء واالنعااااال كماااا أناااه يقبااال باااالواقع ، أناااه ال يرغاااب بالرياضاااة
(2)

.، 

والهادوء ، بقلاة الرغباة بالتناافس( B)صااحب الشخصاية مان الانمط فيصاف (" لخفاجي)أما

قليل االنغماا  ، وال يصيبه العجا عندما يفقد السيطرة، وال يمتلك الحاجة للوقت، وبالصبر

كما أنه قادر على ، وليس من السهل آثاره غضبه، في األعمال التي تفرض لها حدود زمنية

ولديااه تحماال ، تخصاايي وقاات ماان يومااه للعااب واالهتمااام بحياتااه وترسااي، أهدافااه بحكمااه 

" مامن للضغط ويقوده ذلك إلى توازن حياته
(3)

 

 

 

 

                                                 
 (1) Simons , Janet etal ,: Human Adjustment , (WCB) Brown Benchmark , medison , USA (1994). p: 

99 – 100                                             

(2)
غير )اطروحة دكتوراه ، وعالقتها بالميول العصابية والقدرة على اتخاذ القرار( B-A)انماط الشخصية :، رياان علي إبراهيم 

 . 24،و( 2008)جامعة بغداد، ة ابن الهيثمكلية تربي، (منشورة
(3)

، كلية االداب، رسالة ماجستير غير منشورة،لذوي قدرات واالدراك فوق الحسي( B-A)نمطا الشخصية نغم هادي حسين الخفاجي؛  

 31،و( 2008)جامعة المستنصرية



 الباب الخامس

  :االستنتاجات والتوصيات -5

 :االستنتاجات: 5-1

من خالل ماعرض من نتائج وتحليلها ومناقشتها فقد توصل الباحث إلى االستنتاجات 

- :التالية 

عالقة وتأثير ايجابية في تعلم بعض المهارات ( A-B)أن لنمطي الشخصية -1

 .بالمالكمة األساسية

وهو أكثر وأعلى من ( A)إن أغلب العبي المالكمة تتمتع بنمط الشخصية  -2

 ( .B)نمط

 :التوصيات 5-2

بعد عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها واالستنتاجات التي توصلت أليها الباحث  

- :توصى بـ 

على األلعاب الفرقية والفردية ذات (A-B)ضرورة دراسة هذه األنماط الشخصية  -1

 .مثل لعبة المصارعة االحتكاك

ن الباحثين واستخدامها في االستفادة من هذه المقاييس كأدوات بحث موضوعة م -2

 .بحوثهم ودراستهم خدمة للمجال الرياضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المصادر 

مجلة الثقافة النفسية : ) وعالقته بالقلق( A)نمط السلوك احمد محمد عبد الخالق ؛ * 

 (2000، بيروت ، العدد األول ، المجلد العا ر، 

العدد ، ة الثقافة النفسية مجل)، (أ) مقيا  النمط السلوكياحمد محمد النابلسي ؛ * 

 (.1111، دار النهضة العربية ، بيروت ، المجلد الثاني ، السابع 

دار :) مناهج البحث في التربية وعلم النفسجابرعبد الحميد واحمد خيري كاظم ؛ *

 (1986. النهضة العربية 

رويال ، اكسكندرية ، مطابع ) ،   علم المال كمهلسعيد علي الندا و محمد كيالني ؛  *

1170 .) 

، المجلة النفسية )، والذبحة الصدرية( أ)النمط السلوكي جميل عبد القادراألديمي ؛ * 

 (. 1114، تعا ، اليمن 

، ( ب)و( أ)حوراءحيدرمحمد ؛ الشخصية الشكوكة وعالقتها بالنمطي الشخصية  *

 (2007)جامعة بغداد ، كلية اعداب ( غير منشورة)رسالة ماجستير 

مود مولود؛ تأثير التمرينات المركبة في تطوير بعض المهارات العقلية ضياء ح *

رسالة ماجستير، كلية التربية :)  واألداء المهاري لالعبين النا لين بكرة القدم

 (. 2007الرياضية، جامعة ديالى، 

وعالقتها بالميول العصابية ( B-A)انماط الشخصية :، رياان علي إبراهيم*  

، كلية تربية ابن الهيثم، (غير منشورة)اطروحة دكتوراه ، ذ القراروالقدرة على اتخا

 (.2008)جامعة بغداد

، لبنان ، مجلة الثقافة النفسية )،  العالج النفسي للذبحة القلبيةروزماي  اهين ؛ * 

 (.1111، دار النهضة 

 . 1110،دار الفكر الغربي ،جامعة حلوان ، 5،طالمالكمة ؛عبد الحميد احمد * 

 .1171، القاهرة ، مطبعة دار الفكر العربي ،  المالكمة للنا لين:د الحميد أحمد عب* 

مركا الدلتا للطباعة، االسكندرية، : 1ط. المرجع في المالكمة. عبد الفتاح فتحي* 

1111. 



دار الراتب ، بيروت : ) فن اكر اد والعالج النفسي عبد الرحمن العيساوي؛* 

 (.1111، الجامعية 

، دار الكتاب الحديث)، ضغوط الحياة وأساليب مواجهتهالي؛ عسكر ع*  

 . 2000(الكويت

وعالقتها بالقدرة القيادية لدى مديري (A-B)عمارمحمدعلي؛ أنماط الشخصية* 

 .2010الجامعة المستنصرية،كلية التربية األساسية،.المدار 

لوب باألس( تدريبية –تعليمية )علي عطشان خلف المشرفاوي؛ أثر منظومة  * 

أطروحة دكتوراه ،جامعة )سنة 18-13بالمالكمة ألعمار األداءالتقاني في تطوير 

 ( .2001القادسية ،كلية التربية الرياضية ،

مقدمة في علم نفس محمود عبد الفتاح عنان ومصطفى حسين باهي؛* 

 (.2001، مركا الكتاب للنشر:)الرياضة

*
، دار الفكر العربي :)  ياضيةعلم نفس التدريب والمنافسة الرمحمد حسن عالوي؛ 

 (.2002، القاهرة 

: )  3ط 1، جالقيا  والتقويم في التربية الرياضية محمد صبحي حسانين ؛ * 

 1115(القاهرة ، دار الفكر العربي ، 

بغداد ،موسى جواد؛كرا  دورة الحكام والمدربين التأهيلية ،محمد جسام عرب *  

 .2008االتحاد العراقي للمالكمة ،،

دار البازوري، العلمية للنشر : ) 1ط،  المدخل الى علم النفسمروان أبو حويج ؛  *

 .(2002، والتوزيع 

لذوي قدرات واالدراك فوق ( B-A)نمطا الشخصية نغم هادي حسين الخفاجي؛ * 

 .( 2008)جامعة المستنصرية، كلية االداب، رسالة ماجستير غير منشورة،الحسي

بغداد، مكتبة العادل : ) البحث العلمي ين؛وجيه محجوب واحمد بدري حس* 

 (.2002للطباعة، 



التطبيقات اكحصائية واستخدام الحاسوب في وديع ياسين وحسن محمد ألعبيدي؛ * 

 (.1111الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، : ) بحوث التربية الرياضية

،  2ط،  يةوتطبيقات عمل، أسس نظرية ، ؛ المالكمة يحيى إسماعيل الحاوي *  

 . 1111، جامعة الاقاقين 
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