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١٨/١٢/٢٠٠٨؛ تاریخ قبول النشر :  ٢٨/١٠/٢٠٠٨تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
التي تمیز الالعبین في كل مركـز مات الشخصیة الستحدیدهدف البحث إلى التعرف على

والفرق بین هذه السمات وللتحقق من ذلك افتـرض الباحـث انـه ال توجـد من مراكز اللعبة المختلفة 

تكونــت تبعــًا لمراكــز اللعــب المختلفــةفــروق معنویــة فــي الســمات الشخصــیة لــدى العبــي كــرة الیــد 

ــًا مــن المشــاركین فــي تصــ٩٦عینــة البحــث مــن ( فیات المنطقــة الشــمالیة للموســم الریاضــي ) العب

استخدم الباحث قائمة فرایبورج للشخصیة والمتكون من العبًا لكل نادٍ  ١٢وبواقع  ٢٠٠٧-٢٠٠٦

ـــارة تقـــیس (٥٦( ، تمـــت فـــي األلعـــاب الجماعیـــة كـــأداة للبحـــث) أبعـــاد للســـمات الشخصـــیة ٨) عب

) واســـتنتج L.S.Dالتبـــاین ، و تحلیـــل معالجـــة البیانـــات إحصـــائیا باســـتخدام (الوســـط الحســـابي ، 

:ما یأتيالباحث 

كرة الید حسب مراكز اللعب برزت سمة (الهدوء واالجتماعیة) كأفضل سمات لدى العبي -

المختلفة.

كونها أكثر استخدامًا من على الرغم من في سمات (القابلیة لالستثارة والعدوانیة) إخفاق وتدنٍ -

قبل الالعبین داخل الملعب.

The Relationship of Playing Positions with the Individual
Characteristics in Northern Region Handball Players

Assist Lecturer Ismail. A. Saleh
College of Physical Education/University of Mosul

Abstract:
The study aims at identifying the individual characteristics which

distinguish players in different positions. To achieve this aim , it has been

assumed that there are no significant differences in the individual

characteristics in these players according to their different positions. The

corpus consists of 96 players participating in the northern region
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qualifications (2006 – 2007), 12 players for each club. Frybourg list

which includes 56 items that measures eight dimensions of individual

characteristics in team games has been used . The data have been

statistically analysed by using the mean differences analysis and L.S.D. It

has been concluded that:

1- Quietness and sociability are the best characteristics in these players

according to their positions.

2- Liability to aggressiveness and evocation are the lowest characteristics

as they are mostly used by players in general.

التعریف بالبحث -١
المقدمة وأھمیة البحث:١-١

ال تــــزال الریاضــــة بحاجــــة إلــــى الكثیــــر مــــن الجهــــد لالرتقــــاء بمســــتوى األلعــــاب الریاضــــیة 

انجاز ریاضـي ممیـز المختلفة سواء الفردیة أم الفرقیة ، ولیس من السهل أن یتوصل الالعب إلى 

الن ذلـــك یتطلـــب فیـــه اســـتخدام أقصـــى قدراتـــه البدنیـــة والمهاریـــة والخططیـــة والنفســـیة فـــي محاولـــة 

الوصول إلى أفضل مستوى ممكن في أداء الریاضي.

ویعــد علــم الــنفس الریاضــي احــد العلــوم الریاضــیة الــذي یبحــث فــي العملیــات النفســیة التــي 

عالیـة أو المهـارة الخاصـة بنـوع النشـاط الریاضـي الممـارس. تصاحب الریاضي فـي أثنـاء تأدیتـه للف

وعلیـــه فقـــد ازدادت الحاجـــة إلـــى هـــذا العلـــم فـــي الســـنوات األخیـــرة نتیجـــة لتقـــارب مســـتویات الفـــرق 

الریاضیة العالمیة.

إذ أن الشخصــیة تتــأثر بعوامــل كثیــرة منهــا الجســمیة والنفســیة واالجتماعیــة ، فالشخصــیة 

الموجبـة للفــرد المتــزن الـذي یســعى لتحقیـق هــدف معـین نتیجــة لتــراكم هـي عملیــة لتكامـل الصــفات

  )٧٥-٧٠،  ١٩٩٩الخبرات. (یونس ، 

وبنــاء علــى مــا تقــدم فقــد أصــبحت دراســة جوانــب شخصــیة الالعــب أمــرًا مهمــًا ، حیــث أن 

ســمات الریاضــي تــنعكس علــى أدائــه فــي مواقــف اللعــب المختلفــة حیــث یــرى "أبــو عبیــه" أن الفــرد 

لــذي یفتقـر إلــى الســمات الشخصـیة االیجابیــة لــن یـتمكن مهمــا بلغــت قدراتـه مــن تحقیــق الریاضـي ا

  )٢،  ١٩٩٥التفوق الریاضي. (سلیمان ، 
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مشكلة البحث٢-١
إن شخصـــیة الریاضـــیین وقدراتـــه تتوقفـــان علـــى المواقـــف التـــي یتقابـــل ویتفاعـــل معهـــا مـــن 

واخـتالف مواقـف كـل لعبـة عـن األخـرى خالل حیـاتهم الریاضـیة ، نظـرًا لتعـدد األنشـطة الریاضـیة 

والتي تؤثر في تكوین شخصیته وسلوكه في الملعب أو خارجه.

إن األلعــاب الریاضــیة مختلفــة ومتنوعــة ومتعــددة ولكــل نشــاط لعبــة لهــا خصائصــها النفســیة 

التــي ینفـــرد ویتمیــز بهـــا الالعــب عـــن غیــره مـــن أنــواع األنشـــطة الریاضــیة األخـــرى ســواء بالنســـبة 

ونــــات أو محتویـــات نــــوع النشـــاط أو بالنســــبة لطبیعـــة المهــــارات الحركیـــة أو المهــــارات لطبیعـــة مك

الخططیة التي تشتمل علیها. 

ومــن خــالل عمــل الباحــث فــي مجــال التــدریب لمنتخبــات الجامعــة بكــرة الیــد واطالعــه علــى 

ـــة  المؤلفـــات والبحـــوث العلمیـــة والدراســـات التـــي تـــنعكس علـــى الســـمات الشخصـــیة للطـــالب. وبغی

حیــث إن لعبــة كــرة -لتعــرف علــى تلــك الخصــائص العلمیــة المتمثلــة بمعرفــة الســمات الشخصــیة ا

فان ذلك كله دفع الباحـث إلـى دراسـة میدانیـة -الید ال یخلو منها االحتكاك الجسماني مع الخصم

للوقوف على أهم السمات الشخصیة التي یتمیز بها العبو كرة الید. 

ھدف البحث:٣-١
ات الشخصیة التي تمیز الالعبین في كل مركز من مراكز اللعـب المختلفـة فـي كـرة تحدید السم-

الید.

فرضیة البحث ٤-١
توجد فروق ذات داللة غیر إحصائیة في السمات الشخصیة بین مراكز اللعب لدى العبي كـرة -

الید.

مجاالت البحث ٥-١
رة الید للمنطقة الشمالیة.ویشمل العبي أندیة الدرجة األولى بكالمجال البشري: ١-٥-١

المنشآت الریاضیة في محافظة دهوك ومحافظة أربیل. المجال المكاني : ٢-٥-١

  .١/٥/٢٠٠٧ولغایة  ١/٤/٢٠٠٧للفترة من المجال الزماني: ٣-٥-١

تحدید المصطلحات ٦-١
السمة:  ١-٦-١
د عـن غیـره وهـذه "صفة أو خاصیة معینة تمیـز الفـر ) بأنها:٢٠٠٠عرفها (الطالب والویس ، -

السمة قد تكون فطریة (وراثیة) أو مكتسبة وینظر إلى السمة على أنها استعداد عام یمكن أن 
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نتوقعه من سلوك الفرد عند تفاعله مع البیئة ومعالجته للمواقـف أو المشـكالت التـي تواجهـه".

  )٧٩،  ٢٠٠٠(الطالب والویس ، 

الشخصیة: ٢-٦-١

: هي ذلك الشيء الذي یمكننا من أن نتنبأ بسلوك الفرد في ) بأنها١٩٨٩، عرفها (فونتانا-

  )١٤٤،  ١٩٨٩موقف معیًن.(فونتانا ، 

): هـي عبـارة عـن تكـوین فسـیولوجي نفسـي اجتمـاعي یتضـمن ١٩٧٦عرفها (جالل وعـالوي، -

ولوجیـة التـي یتضـمنها عملیات اجتماعیة كما یتضمن عملیات نفسـیة فضـًال عـن العوامـل البای

  . )٤٠٢،  ١٩٧٦الل وعالوي ، (ججسم اإلنسان 

السمة الشخصیة: ٣-٦-١

هــــي قیمــــة ســــلوكیة لهــــا صــــفة الثبــــات النســــبي فــــي المواقــــف ) بأنهــــا:١٩٨٧عرفهــــا (مــــراد ، -

)١٧٩، ١٩٨٧عب  والتي تمیزه عن غیر الریاضي.(مراد،الریاضیة لدى (الریاضي) الال

تـــي تمثـــل ســـمات الالعـــب یعـــرف الباحـــث الســـمات الشخصـــیة إجرائیـــًا: بأنهـــا تلـــك الصـــفات ال-

الممارس لأللعـاب الریاضـیة الفردیـة أو الفرقیـة مـن خـالل مواقـف معینـة ومختلفـة والتـي یتمیـز 

بها عن بقیة الالعبین من أقرانه وفق مقیاس معین.

اإلطار النظري والدراسات السابقة-٢
اإلطار النظري١-٢
مفھوم السمات الشخصیة١-١-٢

لشخصیة تتـألف مـن سـمات عامـة ثابتـة ثباتـًا مطلقـًا أي تتـألف یرى فریق من العلماء أن ا

مــن اســتعدادات داخلیــة عامـــة مســتقلة عــن الظــروف والمواقـــف الخارجیــة فالســمات صــفات ثابتـــة 

وعلــى الطــرف النقــیض مــن هــؤالء هنــاك مــن یــرى أن الشخصــیة ال تتكــون مــن ســمات ثابتــة ثباتــًا 

وعیة أي التي تتوقف على نوع الموقف.نسبیًا بل من مجموعة من السمات والعادات الن

فــي ضــوء هــذه الفكــرة العلمیــة أصــبح موضــوع الشخصــیة حالیــًا موضــع اهتمــام البــاحثین 

ـــات  ـــاس وقـــد وضـــعت النظری ـــك االهتمـــام إلـــى عامـــة الن ـــل تعـــدى ذل ـــى حـــد ســـواء ب والدارســـین عل

امـــة لألفـــراد والمفـــاهیم واألســـس العلمیـــة لهـــا لمـــا للشخصـــیة مـــن أهمیـــة بالغـــة فـــي االتجاهـــات الع

والجماعـــات الـــذین یكونـــون المجتمـــع فظهـــرت دراســـات فـــي الشخصـــیة حـــاول علمـــاء الـــنفس فیهـــا 

التركیز على المظهر الخارجي لسلوك اإلنسان من خالل المالحظـة الخارجیـة ومـن بـین مـن أتبـع 

هـــذا األســـلوب (واطســـن) و (مـــورتن بـــرنس) و (الشـــیخو) اهـــتم بالعوامـــل الداخلیـــة والقـــوة المركزیـــة
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داخـل الفـرد الـذي تحـدد سـلوكه وتوجهـه وقـد أتبـع هـذا األسـلوب (مـورتن بـرنس) ، و (فریـق ثالــث) 

یصف الشخصیة بمفهوم البناء والعملیة وهو كثیرًا ما یسـمى أحیانـًا فـي علـم الـنفس (الـدنیامیات). 

  ).١٤،  ١٩٩٧(الشیخو ، 

النظریة السلوكیة ١-١-١-٢

ى المواقـف والسـلوك الظـاهري أساسـًا للتعبیـر عـن تتصف النظریة السـلوكیة باعتمادهـا علـ

الشخصــیة والعلمــاء الــذي ینتمــون إلــى النظریــة كثیــرون مــنهم ثورنــدایك وواطســن وكثــري وســكنر 

استجابات الفرد تنقسم إلى نوعین من السلوك هما:

یحـــدث بتـــأثیر منبهـــات كثیـــرة معروفـــة یمكـــن ضـــبطها والتنبـــؤ بهـــا وهـــذه :الســـلوك االســـتجابي-

جابات تشكل عادًة جزءًا بسیطًا من السلوك اإلنساني.االست

: تمثـــل االســـتجابات التـــي تحـــدث بتـــأثیر منبهـــات معروفـــة أو غیـــر معروفـــة الســـلوك االجرائـــي-

، ٢٠٠٠ا السـلوك.(الطالب والـویس ، ویكون سلوك اإلنسان تلقائیـًا نتیجـة السـتعداده لمثـل هـذ

٨١-٨٠(  

رھا:مكونات الشخصیة الریاضیة ومظاھ٢-١-٢
إن مكونـــات الشخصـــیة كثیـــرة ویمكـــن تلخیصـــها بعوامـــل خمســـة رئیســـیة تـــؤثر فـــي تكـــوین 

الشخصیة وتتمثل بـ:

أمـــا العوامـــل البیئیـــة واالجتماعیـــة .–العوامـــل الجســـمیة  –الـــذكاء  –المـــزاج –األخـــالق 

ـــــــــي المظهـــــــــر الجســـــــــمي ، المظهـــــــــر االجتمـــــــــاعي ، المظهـــــــــر  ـــــــــتكمن ف مظـــــــــاهر الشخصـــــــــیة ف

العاطفي ، مظهر التطبیع ، مظهر السلوك) .العقلي ، المظهر

  )٧٧- ٧٦،  ٢٠٠٠(الطالب والویس ، 

نموذج (ھوالندر في الشخصیة الریاضیة)٣-١-٢
العوامل الوراثیة -١

ــة المــؤثرة  -٢ ) ونمــوذج (هوالنــدر) فــي الشخصــیة یمثــل ١٥-١٢،  ١٩٦٠(هنــا العوامــل البیئی

) یمثــل ١الحــدث الریاضــي. والشــكل رقــم (ســلوك الالعــب وكیفیــة حــدوثها فــي مواقــف اللعــب و 

نموذج (هوالندر) في الشخصیة.
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  )١٥-١٢،  ١٩٦٠) یمثل نموذج هوالندر في الشخصیة (هنا: ١الشكل (

(والجـوهر النفسـي) یمثــل محـور شخصــیة الفـرد ویتضــمن مفهـوم الفــرد عـن نفســه وعـن ذاتــه 

ات الفـرد وقیمتـه ومیولـه ودوافعـه ، أي یتضـمن كما یتضمن ادراكات الفرد للعـالم الخـارجي واتجاهـ

الفرد على حقیقته.

ــــاد والــــذي  ــــة) وتتضــــمن األســــلوب المعت ــــالي توجــــد (االســــتجابات النمطی ــــي المســــتوى الت وف

یستجیب به الفـرد للمواقـف البیئیـة ، كاإلحبـاط أو الخـوف أو النجـاح ، وهـذه االسـتجابات النمطیـة 

البیئـــة ومثیراتهـــا وتكـــون بمثابـــة مـــؤثر صـــادق (للجـــوهر عبـــارة عـــن أســـالیب متعلمـــة للتعامـــل مـــع 

النفســي) للفــرد. والحلقــة والــدائرة الخارجیــة فــي هــذا النمــوذج فشــكل (الســلوكیات المرتبطــة بالــدور) 

والتي تمثل الجانب الظاهري أو السطحي للشخصـیة ویتضـمن أنـواع السـلوك التـي یقـوم بهـا الفـرد 

ة االجتماعیـة أي أن الفــرد یقــوم السـلوك المــرتبط بالــدور فــي أو یؤدیهـا یومیــًا فــي ضـوء تــأثیر البیئــ

ضــوء إدراكــه لعوامــل البیئــة وبطبیعــة الحــال كلمــا تغیــرت ظــروف البیئــة أو تغیــر إدراكنــا لهــا فــان 

سـلوكنا یتغیــر بالتـالي. وهــذا السـلوك ال یمكــن اعتبــاره (اسـتجابات نمطیــة) وال یمكـن اعتبــاره مــؤثرًا 

لكنـــه یمثـــل فـــي حقیقتـــه الجانـــب الـــداینامي للشخصـــیة مـــن حیـــث إنـــه صـــادقًا (للجـــوهر النفســـي) و 

) وفـي ضـوء ٨٣-٨٢،  ١٩٩٨یتضمن أنواع السـلوك فـي المواقـف المتغیـرة والمتعـددة (عـالوي ، 

هذا النموذج یمكن القول بأن أنواع السلوك المرتبطـة بالـدور بالنسـبة لالعبـین یمكـن توقـع حـدوثها 

صــائص الجــوهر النفســي لالعــب وطبیعــة اســتجاباته النمطیــة كنتیجــة للعالقــة المركبــة مــا بــین خ

والخصائص الفردیة للبیئة أو المواقف المرتبطة بالحدث الریاضي.

االجتماعیةالبیئة 

الجوهر النفسي
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الشخصیة وعالقتھا باألداء الریاضي: ٤-١-٢
یعتقـــد بعـــض البـــاحثین المهتمـــین بدراســـة الشخصـــیة فـــي المجـــال الریاضـــي أن التفـــوق فـــي 

بمدى مالءمة السـمات الشخصـیة للفـرد مـع طبیعـة المتطلبـات ریاضة معینة مرهون إلى حد كبیر 

والخصائص النفسیة الممیزة بنوع الریاضیة ، فعلى سبیل المثال سـنجد اختالفـًا كبیـرًا عنـدما نحلـل 

طبیعــة الخصــائص النفســیة بریاضــة فردیــة مثــل لعبــة التــنس التــي تعتمــد علــى األداء الفــردي وال 

د والتعـاون مـع اآلخـرین مثـل الریاضـات األخـرى الفرقیـة مثـل تعول أهمیة كبیرة على تضافر الجهـ

كرة القدم أو كرة الید أو غیرها من األلعاب الفرقیـة ، فضـًال عـن أن نتیجـة المبـاراة تمثـل مسـؤولیة 

فردیـــة یتحملهـــا الالعـــب أمـــا فـــي األلعـــاب الفرقیـــة فتكـــون مســـؤولیة مشـــتركة بـــین الالعبـــین الـــذین 

  )  ٤٣-٤٢،  ٢٠٠٠(راتب ، یتحملون نتیجة المباراة.   

الدراسات السابقة٢-٢
:١٩٩٧دراسة الشیخو ١-٢-٢

"السمات الشخصیة لمدربي المنتخبات الوطنیة العراقیة وعالقتها بنمط القیادة 

في اتخاذ القرار"

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى الســمات الشخصــیة لمــدربي المنتخبــات الوطنیــة العراقیــة 

) مـــدربًا ٤٥والفردیـــة والفـــرق بینهمـــا ، وقـــد أجـــرى البحـــث علـــى عینـــة قوامهـــا (لأللعـــاب الجماعیـــة 

) مـدربًا لأللعـاب الجماعیـة ، واسـتخدام مقیـاس ١٢) مـدربًا لأللعـاب الفردیـة و (٣٣موزعین على (

(فرایبــورج) لقیــاس الســمات الشخصــیة ، وبعــد جمـــع البیانــات تمــت معالجتهــا إحصــائیًا باســـتخدام 

النحـراف المعیـاري ، االختبـار التــائي ، اختبـار تحلیـل التبـاین باتجـاه واحــد ، (الوسـط الحاسـبي ، ا

اختبــار دنكــن لمقارنــة الفروقــات بــین المتوســطات). أســفرت نتــائج البحــث عــن وجــود فــروق ذات 

داللـــة معنویـــة فـــي ســـمات الشخصـــیة بـــین مـــدربي المنتخبـــات لأللعـــاب الجماعیـــة والفردیـــة وكـــذلك 

عــض ســمات الشخصــیة ونمــط القیــادة فــي اتخــاذ القــرار . (الشــیخو ، وجــود ارتبــاط معنــوي بــین ب

٧٤-٤٤،  ١٩٩٧.(  

إجراءات البحث-٣
استخدم الباحث المنهج الوصفي لمالءمته لطبیعة البحث.منھج البحث : ١-٣

مجتمع البحث وعینتھ : ٢-٣
ى والبــالغ تكـون مجتمـع البحــث مـن العبـي كــرة الیـد ألندیــة المنطقـة الشـمالیة الدرجــة األولـ

) العبًا) لكل ناٍد والمشاركین فعلیًا في تصفیات المنطقة الشـمالیة ١٢) العبًا وبواقع (٩٦عددهم (

) حیث تم اختیارهم بطریقة عمدیة. واألندیة هم: نـادي الفتـوة ، ٢٠٠٧-٢٠٠٦للموسم الریاضي (

، نادي بیشمركة ، ، نادي صالح الدین ، نادي بیرزسوالفنادي أربیل ، نادي السلیمانیة ، نادي 

نــادي ســیروان والبــالغ عــددهم ثمانیــة أندیــة للدرجــة األولــى ضــمن تصــفیات المنطقــة الشــمالیة لكــرة 

الید.
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أداة البحث٣-٣
استخدم الباحث قائمة (فرایبورج) للسمات الشخصیة

وصف المقیاس:١-٣-٣
هامبـــل وراینـــزSelgوهربـــرت ســـیلج (Fanrenberg)وضـــع هـــذه القائمـــة جـــوكن فـــارنبرج 

hample واعـــد صـــورتها  ١٩٧٠مـــن أســـاتذة علـــم الـــنفس بجامعـــة فرایبـــورج بألمانیـــا الغربیـــة عـــام

) أبعــاد عامـة للشخصـیة فضــًال ٩للعربیـة (د. محمـد حســن عـالوي) ، وتهـدف القائمــة إلـى قیـاس (

) عبـــارة ، ١١٤) أبعـــاد فرعیـــة ، كمـــا أن لهـــا صـــورتین (أ ، ب) تشـــتمل كـــل منهـــا علـــى (٣عـــن (

) فقرات لكـل بعـد لیصـبح مجمـوع فقـرات ٧ة بصورتها المصغرة تتضمن ثمانیة أبعاد بواقع (والقائم

) واألبعــاد التــي یقیســها المقیــاس هــي (العصــبیة والعدوانیــة ، ١) فقــرة. (انظــر ملحــق ٥٦القیــاس (

، واالكتئابیة ، والقابلیة لالستثارة ، واالجتماعیة ، والهدوء ، والسیطرة ، والكف) (عالوي ورضوان

٤٤٤-٤٤١،  ١٩٨٧.(  

تصحیح المقیاس:٢-٣-٣
) عبـــارات كلهـــا ایجابیـــة باســـتثناء البعـــد الخـــامس ٧یتضـــمن كـــل بعـــد مـــن أبعـــاد المقیـــاس (

) ٢) عبـارات ســلبیة وأوزان العبـارات االیجابیــة (٤) عبـارات ایجابیــة (٣(االجتماعیـة) إذ یتضــمن (

بینمــا یــتم عكـــس المیــزان فــي العبـــارات ) درجــة عنــد اإلجابـــة بــال ١درجــة عنــد اإلجابــة بـــنعم ، و(

،  ١٩٩٧) أعلى درجة (الدرعة ، ١٤) اقل درجة و (٧السلبیة وعلیه تتراوح درجات كل بعد بین (

) ودرجات أبعاد القائمة هي مجموع كل بعد على حدا.٢٢٤

األسس العلمیة للمقیاس:٣-٣-٣
صدق المقیاس : ١-٣-٣-٣

ید ، فاالختبار الصادق هو الذي ینجح في قیاس ما یعد الصدق "أهم شروط االختبار الج

  ).٣٨،  ١٩٩٥وضع ألجله" (حسانین ، 

ویتمتع المقیاس بدرجة عالیة فـي الصـدق والثبـات كـون المقیـاس مطبـق علـى البیئـة العربیـة 

والعراقیــة ، إال أن الباحــث عــرض المقیــاس علــى عـــدد مــن ذوي الخبــرة واالختصــاص فــي مجـــال 

یان مدى صالحیة المقیاس لقیاس ما وضع ألجله.التربیة الریاضیة لب

المعالجات اإلحصائیة  ٤-٣
الوسط الحسابي.-

تحلیل التباین (استخدام الحاسوب).-

  ).٣١٠،  ١٩٩٩(التكریتي والعبیدي ، (L.S.D)اختبار قیمة أقل فرق معنوي -
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عرض النتائج ومناقشتھا -٤
ي كانـت وراءه ولتفسـیر النتـائج وبعـد جمـع بغیة تحقیـق هـدف البحـث وتوضـیح األسـباب التـ

البیانات قام الباحث بمعالجتها إحصائیًا وكما یأتي:

  )١الجدول (

یوضح تحلیل التباین للسمات الشخصیة لعینة البحث

السمات 

الشخصیة
مصدر التباین

درجة

الحریة

مجموع 

المربعات

متوسط 

المربعات

قیمة ف 

المحسوبة

قیمة ف 

الجدولیة

العصبیة

      ٠.١٦٤  ٠.٦٥٨  ٤  بین المجامیع

    ٠.١٠٨  ١.٥٢٠  ١٣٨.٣٠١  ٩١  داخل المجموعات

        ١٣٨.٩٥٨  ٩٥  المجموع الكلي

العدوانیة

    ٠.٦٤٥  ١.٤١٤  ٥.٦٥٧  ٤  بین المجامیع

      ٢.١٩٣  ١٩٩.٥٨٢  ٩١  داخل المجموعات

        ٢٠٥.٢٤٠  ٩٥  المجموع الكلي

االكتئابیة

    ٠.٦٩٣  ٠.٧٠٤  ٢.٨١٨  ٤  بین المجامیع

      ١.٠١٧  ٩٢.٥١٦  ٩١  داخل المجموعات

        ٩٥.٣٣٣  ٩٥  المجموع الكلي

القابلیة 

لالستثارة

    ٠.٢١٦  ٠.٦١٦  ٢.٤٦٥  ٤  بین المجامیع

      ٢.٨٥٧  ٢٦٠.٠٢٥  ٩١  داخل المجموعات

        ٢٦٢.٤٩٠  ٩٥  المجموع الكلي

االجتماعیة

    ٢.٩٤٠  ٢.٥١٣  ١٠.٠٥١  ٤  بین المجامیع

  ٢.٤٤٧٢    ٠.٨٥٥  ٧٧.٧٨٢  ٩١  داخل المجموعات

        ٨٧.٨٣٣  ٩٥  المجموع الكلي

  الهدوء

    ٥.٣٢٦  ٨.٢٧٦  ٣٣.١٠٤  ٤  بین المجامیع

      ١.٥٥٤  ١٤١.٣٩٦  ٩١  داخل المجموعات

        ١٧٤.٥٠٠  ٩٥  المجموع الكلي

السیطرة

    ١.١١٢  ٢.٧١٤  ١٠.٨٥٨  ٤  بین المجامیع

      ٢.٤٤١  ٢٢٢.١٠١  ٩١  داخل المجموعات

        ٢٣٢.٩٥٨  ٩٥  المجموع الكلي

الكف 

(الضبط)

    ٠.١٧٩  ٠.١٧٥  ٠.٦٩٩  ٤  بین المجامیع

      ٠.٩٧٦  ٨٨.٧٩١  ٩١  داخل المجموعات

        ٨٩.٤٩٠  ٩٥  المجموع الكلي
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) والـــذي یوضـــح تحلیــل التبـــاین بـــین المجـــامیع الخمســـة (مراكـــز ١مــن خـــالل الجـــدول رقـــم (

:اللعب) في المتغیرات قید الدراسة یتضح ما یأتي

روق ذات داللة معنویة بین مراكز اللعب الخمسة بالمتغیرات عدم وجود ف-

تراوحت قیمة (ف ، والكف) حیث السیطرة، القابلیة لالستثارة، االكتئابیة ،، العدوانیة (العصبیة

(ف) الجدولیة البالغة ) وهي أصغر من قیمة ١.١١٢إلى  ٠.١٠٨المحسوبة) بین (

  ).٩٥) ودرجة حریة (٠.٠٥) عند نسبة خطأ ()٢.٤٤٧(

وجود فروق ذات داللة معنویة بین مراكز اللعب الخمسة في المتغیرین -

) وهي ٥.٣٢٦،  ٢.٩٤٠(االجتماعیة والهدوء) حیث بلغ قیمة (ف المحسوبة) على التوالي (

ودرجة  ٠.٠٥) عند نسبة خطأ ٢.٤٤٧أكبر من قیمة (ف الجدولیة) البالغة (

بین هذه المجامیع الخمسة فضل الباحث ) من أجل الوقوف على مصدر التباین ٩٥حریة (

(L.S.D)استخدام وسیلة إحصائیة تتیح له معرفة االختالف لصالح أي من المجامیع وهي 

) یوضح ذلك.٢والجدول (

  )٢الجدول (

بین مراكز الالعبین في سمة االجتماعیة(L.S.D)یوضح أقل فرق معنوي 

(L.S.D)قیمة الفرقالفرق بین األوساط بمراكز اللعب
الساعد-الموزع 

٠.٤=١١.٦٠–١١
االرتكاز-الموزع 

٠.١١=١٠.٨٩–١١
الزاویة-الموزع 

٠.٥٧=١٢.٥٧–١١
حارس المرمى–الموزع 
٠.١٢=١١.١٢–١١

االرتكاز-الساعد 
٠.٢٩=١٠.٨٩–١١.٦٠
الزاویة للجناح-الساعد 

٠.٩٧٠.٠١٧=١٢.٥٧–١١.٦٠
حارس المرمى–الساعد 

٠.٥٢=١١.١٢–١١.٦٠
الزاویة للجناح–االرتكاز 
٠.٦٨=١٢.٥٧–١٠.٨٩
حارس المرمى–االرتكاز 

٠.٢٣=١١.١٢–١٠.٨٩
حارس المرمى–الزاویة 

٠.٤٥=١١.١٢–١٢.٥٧
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) یتضح ما یأتي:٢في الجدول (

) إذ بلغ الفرق ٠.٠٥لعب في سمة االجتماعیة معنوي عند نسبة خطأ (إن الفرق بین مراكز ال-

) وهذه القـیم ٠.٦٨) واالرتكاز والزاویة بلغ (٠.٩٧بهذه السمة بین مركز الساعد والزاویة بلع (

  ).٠.٠١٧المقابلة والبالغة ((L.S.D)أكبر من قیمة 

ث بلغـــت أوســـاطها إن ســـمة االجتماعیـــة كانـــت معنویـــة لصـــالح مركـــزي الســـاعد والجنـــاح حیـــ-

ــــه ١٢.٥٧و  ١١.٦٠الحســــابیة ( ــــى التــــوالي حیــــث إن لكــــل مركــــز مــــن مراكــــز اللعــــب ل ) عل

خصوصــیة متمیــزة مــن حیــث المهــارة والتكنیــك التــي یمتلكهــا الالعــب داخــل الملعــب والتعــاون 

فیما بینهم من حیث األداء الجماعي الذي تتطلبه اللعبة.

الجماعیــة تمیــزوا بصــفة االجتماعیــة نتیجــة ویعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن ممارســي األلعــاب

لطبیعة اللعبة التـي یمارسـونها ومتطلباتهـا ، وأن النشـاط الریاضـي فـي الفعالیـات الفرقیـة هـو عمـل 

) ١١٠ – ١٩٩٣جمــــاعي إذ یعتمــــد نجــــاح الفــــرد فیــــه علــــى نجــــاح الجماعــــة (الطالــــب والــــویس ، 

ن ومحاولـــة التقـــرب إلـــى النـــاس ویتصـــف أصـــحاب هـــذه الســـمة "بالقـــدرة علـــى التفاعـــل مـــع اآلخـــری

وســــرعة عقــــد الصــــداقات ، كمــــا یتمیــــزون بــــالمرح والحیویــــة والنشــــاط وحضــــور البدیهــــة) (عــــالوي 

) ویــرى الباحــث مــن خــالل خبرتــه العملیــة فــي اإلشــراف علــى تــدریب ٤٤٣،  ١٩٨٧ورضــوان ، 

الیـد الحدیثـة منتخب الجامعة لعدة سنوات بأن مركز الجناح والساعد لهم دور مهـم فـي فعالیـة كـرة

إذ یعد من المراكز المهمة التي تشكل خطورة كبیرة.

وبمــا أن كــرة الیــد أحــد األنشــطة الریاضــیة الجماعیــة فــإن جماعــة الفریــق التــي ینتمــي إلیهــا 

الالعب ویعیش معها بصفة یومیة یسهم مع أعضائها في تحقیق أهداف مشتركة.

فعالـة تـؤثر فـي الفـرد ویتـأثر بهـا فنشـاط ویؤكد ذلك أهمیة الفریـق (فریـق كـرة الیـد) كجماعـة

الفرد وفاعلیته في الجماعة تكسبه القدرة على العمل مع الغیر والمشاركة االجتماعیة.
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  )٣الجدول (

بین مراكز الالعبین في سمة الهدوء(L.S.D)یوضح أقل فرق معنوي 

(L.S.D)قیمة الفرقالفرق بین األوساط 

الساعد-الموزع 

٠.٥٥=١٠.٦٠–١١.١٥

االرتكاز-الموزع 

٠.٢٦=١٠.٨٩–١١.١٥

الزاویة-الموزع 

٠.٤٢-=١١.٥٧–١١.١٥

حارس المرمى–الموزع 

٠.٠٣=١١.١٢–١١.١٥

االرتكاز-الساعد 

٠.١١=١٠.٨٩–١١.٠

الزاویة *-الساعد 

٠.٥٧٠.٠٣٢=١١.٥٧–١١.٠

المرمىحارس–الساعد 

٠.١٢=١١.١٢–١١.٠

الزاویة *–االرتكاز 

٠.٦٩=١١.٥٧–١٠.٨٨

حارس المرمى–االرتكاز 

٠.٢٤=١١.١٢–١٠.٨٨

حارس المرمى–الزاویة 

٠.٤٥=١١.١٢–١١.٥٧

) یتضح ما یأتي:٣في الجدول (

) إذ بلــغ الفــرق ٠.٠٥بة خطــأ (إن الفــرق بــین مراكــز اللعــب فــي ســمة الهــدوء معنــوي عنــد نســ-

) وهــذه ٠.٦٩) واالرتكــاز والزاویــة بلــغ (٠.٥٧بهــذه الســمة بــین مركــز الســاعد والزاویــة بلــع (

  ).٠.٠٣٢المقابلة والبالغة ((L.S.D)القیم أكبر من قیمة 
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إما بالنسبة لسمة الهدوء فكانت معنویة لصالح مركز الجناح حیث بلغ الفـرق بـین المتوسـط 

) وهــذه ٠.٦٩) بــین مركــز الســاعد والجنــاح واالرتكــاز والجنــاح بلــغ (٠.٥٧ه الســمة (الحســابي لهــذ

) ولمصلحة الجناح فیعزو الباحث أن ٠.٠٣٢المقابلة لها والبالغة ((L.S.D)القیم أكبر من قیمة 

الالعـب یجــب أن یتمیـز بصــفة الهـدوء وان ال یســتثار بســهولة مـن قبــل الخصـم وهــذا یتفـق مــع مــا 

) ، إن السمات المطلوبة في األلعاب المختلفة وخاصة ١٩٩٩ائج دراسة (یونس ، توصلت إلیه نت

الفرقیة تتطلب مثًالً◌ من الالعـب أن یسـیطر علـى سـلوكه وتصـرفاته وأن یحـافظ علـى هـدوءه فـي 

الملعب وال یستثار بسرعة من قبل الخصم وكلما أكتسـب الفـرد هـذه الصـفات أصـبح مكسـبًا لفریقـه 

  ).٤٢،  ١٩٩٩اإلضرار بفریقه (یونس ، وبعكسه قد یؤدي إلى

ـــات التـــي تعتمـــد معیـــار الفـــوز والخســـارة لتحدیـــد الفـــائز فـــي  إن فعالیـــة كـــرة الیـــد مـــن الفعالی

المباریـــــات ، هـــــذا مـــــرتبط بعـــــدد األهـــــداف التـــــي یســـــجلها كـــــال الفـــــریقین المتبـــــاریین مـــــن المراكـــــز 

المختلفة. 

أو تشتت الفكر والهـدوء والتفـاؤل والبعـد ویتصف أصحاب هذه السمة "بالثقة وعدم االرتباك 

) وتعتبــر هــذه الســمة مــن ٤٤٣عــن الســلوك والعــدواني والــدأب علــى العمــل" (عــالوي ، رضــوان ، 

العوامل الدافعة والمحركة والمرجحة للنجاح.

وبناًء على النتائج السـابقة یـرى الباحـث أن السـمات االیجابیـة تلعـب دورًا كبیـرًا فـي االرتقـاء 

درات الفــرد ، وتحقیــق أعلــى المســتویات فــي النشــاط الممــارس متفقــًا مــع مــا أشــار إلیــه بمســتوى قــ

عــــــــــــالوي عــــــــــــن دور الســــــــــــمات الشخصــــــــــــیة ومســــــــــــاهمتها فــــــــــــي االرتقــــــــــــاء بمســــــــــــتوى قــــــــــــدرات 

ـــى هـــذه الســـمات یتظـــاهرون بمســـتوى أقـــل مـــن قـــدراتهم  ـــذي یفتقـــرون إل الفـــرد ، وأن الریاضـــیین ال

المستوى المتوقع لهم بالرغم من حسـن أدائهـم بـدنیًا ومهاریـًا الحقیقیة ، كما یسجلون نتائج أقل من 

  ).٤٣،  ١٩٧٧وخططیًا. (عالوي ، 

االستنتاجات والتوصیات -٥
االستنتاجات١-٥

-من خالل عرض النتائج ومناقشتها توصل الباحث إلى ما یأتي:

یة الدرجـة برزت سمة (الهدوء واالجتماعیة) كأفضـل سـمات لـدى العبـي أندیـة المنطقـة الشـمال-

األولى بكرة الید.

إخفاق وتدٍن في السمات (القابلیة لالستثارة والعدوانیة) كونها أكثر استخدامًا من قبل الالعبین -

داخل الملعب.
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التوصیات٢-٥
-بناء على ما ورد من استنتاجات یوصي الباحث بما یأتي:

عبین.االهتمام بالجانب النفسي لماله من تأثیر على مستوى أداء لال-

ضرورة االهتمام بتنمیة السمات الشخصیة لالعبین من قبل المدربین.-

العمل على الحد من إبعاد قابلیة االستثارة والعدوانیـة والتقلیـل منهـا مـن خـالل اإلعـداد النفسـي -

وتطـویر األبعــاد األخــرى كالهــدوء واالجتماعیــة لمــا لهــا مــن مــردود ایجــابي جیــد لــدى الالعبــین 

بصورة عامة.

صادرالم
) ، التطبیقــــات اإلحصــــائیة ١٩٩٩التكریتــــي ، ودیــــع یاســــین والعبیــــدي ، حســــن محمــــد عبــــد (-١

واستخدامات الحاسوب في بحوث التربیة الریاضیة.

، دار المعارف. ٥) : علم النفس التربوي ، ط١٩٧٦جالل سعد وعالوي محمد حسن (-٢

،  ١نیــة والریاضــیة ، ج) : القیــاس والتقــویم فــي التربیــة البد١٩٩٥حســانین ، محمــد صــبحي (-٣

، دار الفكر العربي للطباعة والنشر ، القاهرة. ٣ط

) : دراسة تحلیلیة لبعض السمات الشخصـیة لالعبـي المنتخـب ١٩٩٧الدرعة ، شاكر فرهود (-٤

) جامعــــــة ١٢الكــــــویتي بكــــــرة الیــــــد ، المجلــــــة العلمیــــــة للتربیــــــة البدنیــــــة والریاضــــــیة ، العــــــدد (

اإلسكندریة.

): ، ١٩٨٩رجمة جبرائیل ، عبد الحمید یعقوب وداؤد ، صالح محمد نوري (دیفید فونتانا ، ت-٥

الشخصیة والتربیة ، مطابع التعلیم العالي ، جامعة صالح الدین ، أربیل.

) : أصول علم النفس ، دار المعارف ، القاهرة  .١٩٧٩راجح ، احمد عزت (-٦

، دار الفكـر  ٣تطبیقـات ، ط): علم نفـس الریاضـة ، المفـاهیم وال٢٠٠٠راتب ، أسامة كامل (-٧

العربیة ، مصر.

): دراسة سمات شخصیة العبي كرة الید في األردن ١٩٩٥سلیمان ، محمد فضل عوض (-٨

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة الدراسات العلیا ، الجامعة األردنیة.

): الســمات الشخصــیة ، لمــدربي المنتخبــات الوطنیــة ١٩٩٧الشــیخو ، خالــد فیصــل حامــد (-٩

العراقیـــة وعالقتهـــا بـــنمط القیـــادة فـــي اتخـــاذ القـــرار ، أطروحـــة دكتـــوراه غیـــر منشـــورة ، كلیـــة 

التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل.

، دار  ٢) : علـــم الـــنفس الریاضـــي ، ط٢٠٠٠الطالـــب ، نـــزار مجیـــد الـــویس ، كامـــل طـــه (- ١٠

الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل.
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): فــي علــم الــنفس الریاضــي ، دار الحكمــة ١٩٩٣ل (الطالــب ، نــزار مجیــد والــویس ، كامــ- ١١

للطباعة والنشر ، بغداد .

، مركــز  ١) : موســوعة االختبــارات النفســیة للریاضــیین ، ط١٩٩٨عــالوي ، محمــد حســن (- ١٢

الكتاب للنشر ، القاهرة.

) : االختبــــارات المهاریــــة ١٩٨٧عــــالوي ، محمــــد حســــن ورضــــوان ، محمــــد نصــــر الــــدین (- ١٣

، دار الفكر العربي. ١تربیة الریاضیة ، طوالنفسیة في مجال ال

، مركــز الكتــاب  ١): مــدخل فــي علــم الــنفس الریاضــي ، ط١٩٩٨عــالوي ، محمــد حســن (- ١٤

للنشر ، جامعة القاهرة.

): االختبــارات المهاریـــة والنفســیة فـــي ١٩٨٧محمــد حســـن عــالوي ، نصـــر الــدین رضـــوان (- ١٥

المجال الریاضي ، دار الفكر العربي ، القاهرة.

) : دراســة مقارنــة بــین العبــي كــرة الیــد وكــرة المــاء ١٩٨٧، جمــال الــدین عبــد العزیــز (مــراد- ١٦

فــي بعــض ســمات الشخصــیة ، مجلــة دراســات وبحــوث ، المجلــد العاشــر ، العــدد الثالــث ، 

جامع حلوان ، مصر.

): الشخصـــیة والصـــحة النفســـیة ، مكتبـــة النهضـــة العربیـــة ، ١٩٦٠هنـــا ، عطیـــة محمـــود (- ١٧

القاهرة.

): دراسة مقارنة في السمات الشخصیة بین الالعبین المتقـدمین ١٩٩٩ولید ذنون (یونس ،- ١٨

ــــــــــــة  ــــــــــــة التربی ــــــــــــر منشــــــــــــورة ، كلی ــــــــــــة ، رســــــــــــالة ماجســــــــــــتیر غی ــــــــــــي األلعــــــــــــاب الجماعی ف

الریاضیة ، جامعة الموصل.
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٤٢٢

بسم ا الرمحن الرحيم

جامعة الموصل

كلیة التربیة الریاضیة

صــدق المقیــاسم/ 

نیة إجراء البحث الموسوم (عالقة مراكز اللعب بالسمات الشخصیة لـدى العبـي أندیـة في ال

المنطقة الشمالیة بكرة الید).

ونظرًا لما تتمتعـون بـه مـن خبـرة ودرایـة فـي مجـال العلـوم الریاضـیة نرفـق لكـم طیـًا المقیـاس 

مــن الناحیــة المســتخدم لهــذا الغــرض ، راجــین تفضــلكم بــاالطالع علیــه وبیــان صــالحیة المقیــاس

العلمیة.

اسم الخبیر:

اللقب العلمي:

االختصاص:

التاریخ

والتوقیع:



…عالقة مراكز اللعب بالسمات الشخصیة 

٤٢٣

  )١الملحق (

قائمة فرایبورج للشخصیة

  النعمعبارات القائمة  ت

أنا دائمًا مزاجي معتدل.١

یصعب علي أن أجد ما أقول عند محاولة التعرف على الناس.٢

ت غیر منتظمة بدون بذل جهدأحیانًا تسرع دقات قلبي أو تدق دقا.٣

أشعر أحیانًا أن دقات قلبي تصل إلى رقبتي دون أن أعمل عمًال شاقاً .٤

أفقد السیطرة على أعصابي لكنني أستطیع التحكم فیها بسرعة أیضاً .٥

یحمر أو یمتقع لوني بسهولة.٦

أحیانًا أحس بمتعة كبیرة في مضایقة أو معاكسة اآلخرین.٧

األحیان ال أحب رؤیة بعض الناس في الشارع أو في مكان عامفي بعض .٨

إذا أخطأ البعض في حقي فاني أتمنى أن یصیبهم الضرر.٩

سبق لي القیام ببعض األشیاء الخطرة بغرض التسلیة أو المزاح.١٠

إذ اضطررت الستخدام القوة البدنیة لحمایة حقي فإنني أفعل ذلك.١١

بسهولة في سهرة ممتعةأستطیع أن أبعث المرح.١٢

ارتبك بسهولة أحیاناً .١٣

أعتبر نفسي غیر لبق في تعاملي مع اآلخرین.١٤

أشعر أحیانًا بضیق في التنفس أو بضیق في الصدر.١٥

أتخیل أحیانًا ببعض الضرر الذي قد یحدث نتیجة بعض األخطاء التي ارتكبتها.١٦

ا بعض الناس وهم یتحدثوناخجل من الدخول بمفردي في غرفة یجلس فیه.١٧

معدتي حساسة (أشعر بألم أو ضغط أو انتفاخ في معدتي).١٨

یبدو على االضطراب والخوف أسرع من اآلخرین.١٩

عندما أصاب أحیانًا بالفشل فان ذلك ال یثیرني.٢٠

أفعل أشیاء كثیرة أندم علیهما فیما بعد .٢١

الشخص الذي یؤذیني أتمنى له الضرر.٢٢

شعر كثیرًا بانتفاخ في بطني كما لو كانت مملوءة بالغازاتأ.٢٣

عندما یغضب بعض أصدقائي من بعض الناس فاني أدفعه إلى االنتقام منهم.٢٤

كثیرًا ما أفكر في أن الحیاة ال معنى لها.٢٥

یسعدني أن أظهر أخطاء اآلخرین.٢٦

٢٧.
مشــاجرة (خناقــة) وال یــدور فــي ذهنــي غالبــًا (أكــون فــي وســط جماعــة كبیــرة إحــداث 

أستطیع مقاومة هذا التفكیر

یبدو علي النشاط والحیویة.٢٨

أنا من الذین یأخذون األمور ببساطة وبدون تعقید.٢٩



إسماعیل عبد الجبار صالح

٤٢٤

  النعمعبارات القائمة  ت

عندما یحاول البعض إهانتي فإنني أحاول أن أتجاهل ذلك.٣٠

عندما أغضب أو أثور فإنني ال أهتم بذلك.٣١

ص مهمین أو مع رؤسائيارتبك بسهولة عندما أكون مع أشخا.٣٢

ال أستطیع غالبًا التحكم في ضیقي وغضبي.٣٣

أحلم عدة لیالي في أشیاء أعرف أنها لن تتحقق.٣٤

یظهر علي التوتر واالرتباك بسهولة عند مواجهة أحداث معینة.٣٥

أنا لسوء الحظ من الذین یغضبون بسرعة.٣٦

لي الضیقغالبًا ما تدور في ذهني أفكار غیر هامة تسبب.٣٧

أجد صعوبة في محاولة النوم.٣٨

أقول غالبًا أشیاء بدون تفكیر وأندم علیها فیما بعد.٣٩

كثیرًا ما یراودني التفكیر في حیاتي الحالیة.٤٠

أحب أن أعمل في الناس بعض المقالب غیر الودیة.٤١

أنظر غالبًا إلى المستقبل بمنتهى الثقة.٤٢

ضدي فإنني ال أفقد شجاعتيعندما تكون كل األمور .٤٣

أحب التنكیت على اآلخرین.٤٤

غنما أخرج من شعوري فإنني غالبًا ال أستطیع تهدئة نفسي بسرعة.٤٥

كثیرًا استثار بسرعة من البعض.٤٦

أجد صعوبة في كسب اآلخرین لصفي.٤٧

أستطیع أن أصف نفسي بأنني شخص متكلم.٤٨

أحبهمأفرح أحیانًا عند إصابة بعض ممن.٤٩

أفضل أن تلحق بي إصابة بالغة على أن أكون جبان.٥٠

أمیل إلى عدم بدء الحدیث مع اآلخرین.٥١

في أحیان كثیرة أفقد القدرة على التفكیر.٥٢

كثیرًا ما أغضب بسرعة على اآلخرین.٥٣

غالبًا ما أشعر باإلنهاك والتعب والتوتر.٥٤

صلح ألي شيءأحیانًا یراودني التفكیر بأنني ال أ.٥٥

عندما أفشل فإنني أستطیع تخطي الفشل بسهولة.٥٦


