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)هجوم- وسط- دفاع(شخصیة لدى العبي كرة القدم حسب مراكزهم تحدید السمات ال

بومسجد عبد القادر: األستاذ

أستاذ مساعد مكلف بالدروس

.جامعة مستغانم-معهد التربیة البدنیة والریاضیة

إن المجتمع قد تطور اآلن إلى نظام معقد من العالقات واألدوار المتخصصة، فقد أصبح الناس في 
.إیجاد أماكن مالئمة لهم في هذا البناء الكليحاجة إلى 

نتیجة لذلك أخذ خبراء التدریب الریاضي یوجهون عنایة فائقة لمختلف النواحي النفسیة المرتبطة بالتدریب 
.الریاضي

وباعتبار موضوع السمات الشخصیة من أحدث المواضیع التي یبحث فیها المختصون، ومن أحدث 
تمام الباحثین في مجال علم النفس حیث انكب العدید على تحدید السمات التخصصات التي استأثرت باه

األساسیة للشخصیة في مختلف المجاالت، وأیضا نظرا لما تلقاه لعبة كرة القدم من أهمیة متزایدة في 
األوساط كافة وفي مختلف البلدان المتقدمة منها والنامیة أقدمنا على إنجاز هذا البحث وهذا كله بهدف 

تقاء بمستوى األداء عند الفرق واالستغالل األمثل لكل العب في مركزه ألن االستزادة بتحدید السمات االر 
.الشخصیة یجعل االختیار للمركز متكامال

من أهم المظاهر التي الحظناها أیضا أن الكثیر من الالعبین یظهرون بمستوى یقل كثیرا عن المستوى 
.غم من حسن إعدادهم بدنیا، مهاریا، وخططیاالمتوقع لهم خالل المنافسات على الر 

فهل االختالف في مراكز اللعب . وفي رأینا یرجع ذلك إلى افتقارهم للسمات المناسبة في كل مركز لعب
في كرة القدم یحتاج الختالف في السمات الشخصیة بما یتناسب وطبیعة الواجب الخاص بكل مركز ؟ 

دفاع، وسط، : شخصیة لالعبي كرة القدم في المراكز التالیةوٕاذا كان األمر كذلك فما هي السمات ال
.هجوم

:أهداف البحث

.الكشف عن االختالف أو االتفاق بین المراكز الثالثة تبعا للسمات الشخصیة-1

.تحدید السمات الشخصیة لدى العبي كرة القدم كل حسب مركزه بما یتوافق وطبیعة الواجب-2
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كرة القدم أداة بواسطتها یمكن اختیار العبین في مراكز لعب تتوافق وضع بین أیدي المدربین في-3
.وسماتهم الشخصیة

:فرضیات البحث

بما یتناسب وطبیعة .إن اختالف واجبات الالعبین في مراكز لعبهم یحتم اختالف سماتهم الشخصیة-1
.الواجب

سمات الشخصیة لالعبي كرة سیمكننا من تحدید ال" لكاتل) "16(كما أن اختبار عوامل الشخصیة -2
.القدم في المراكز المذكورة ویوضح لنا مدى التقارب والتباعد أو االتفاق واالختالف بینهما

:المفاهیم األساسیة للبحث

استعداد شخص له الثبات النسبي ویحدد مالمح االستجابات النمطیة، بحیث تجعلنا نفرق على :السمة
.لفعل أو السلوك الظاهري، أداتنا في تحدید اختبار كاتلأساسها بین العب وآخر على مستوى ا

استعداد شخصي ثابت نسبیا لالستجابة للبیئة بطرق سبق تحدیدها، بمعنى استعداد :السمة الشخصیة
.مسبق لالستجابة في المواقف التنافسیة

:اختبار كاتل لعوامل الشخصیة

- الشخصیة، هو من وضع العالم األمریكيبعدا من أبعاد 16سؤال یقیس187هو استبیان مكون من 
-ریموند كاتل

المعبر عن ): 0(أما العامل فهو مقیاس ذو قطبین یتضمن في محتواه سمتین كأن نقول مثال العامل 
.الثقة بالنفس- مقابل- الحذر

:مركز اللعب

واجبات غالبة، تم انطالقا من أماكن تواجد الالعبین على أساس المناطق في الملعب وأدوارهم في القیام ب
.وفیما یلي المراكز المقصودة. تصنیف هؤالء الالعبین حسب المراكز

السمة البارزة لالعبین في هذا المركز هي هو المنطقة القریبة إلى المرمى التي تكون :مركز الدفاع. أ
.الدفاع وٕابعاد الكرة عن الهدف وصد هجمات الفریق الخصم

، فیها یحاول العبو هذا المركز أن یقوموا بالتهیؤ سطى من المیدانهو المنطقة الو : مركز الوسط- ب
.لالنقضاض على الكرة ومن ثم التحضیر لبناء الهجمات
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هو المنطقة القریبة إلى هدف الفریق الخصم، وفیها یشن العبو الفریق المهاجم :مركز الهجوم-ج
ولى، من حیث إمكانیة تسجیل هجماتهم لتسجیل اإلصابات وهي منطقة ذات خطورة من الدرجة األ

.اإلصابات واالشتباك مع مدافعي الفریق الخصم

:إجراءات البحث

في هذا البحث لجأنا إلى استخدام المنهج المسحي الوصفي تبعا لطبیعة المشكلة :منهج البحث- 1
.المطلوب دراستها

:مجاالت البحث- 2

، صنف أكابر والمسجلین ضمن البطولة "ولالقسم الوطني األ"طبق البحث على العبي كرة القدم 
عشرة فرق ) 10(بحیث كان عدد الفرق التي أجري علیها البحث 94/1995الوطنیة للموسم الریاضي 

فریقا، وقد تم تقدیم وقراءة مضمون االختبار واإلجابة علیه في 16العبا من أصل 189بمجموع 
أما بالنسبة 1995هذا البحث ابتداء من مارس المالعب الخاصة بهذه الفرق محل الدراسة، وشرع في
.12/06/1996إلى غایة 20/03/1995للجانب المیداني فكان تحدیدا في الفترة الواقعة ما بین 

:عینة البحث- 3

من المجتمع األصلي الذي %62.5فرق بنسبة ) 10(شملت العینة العبي فرق كرة القدم القسم الوطني 
ونشیر هنا إلى أن مجموع الالعبین الكلي الذي أجري علیهم االختبار 94/95كان ینشط البطولة لموسم 

.سنة17العبا قد تجاوزت أعمارهم 189كان 

: وذلك راجع لألسباب التالیة%22.75استمارة إجابة أي بنسبة 43لكن بعد تفریغ اإلجابات أبعد الباحث 
في مربع واحد إلى جانب عدم الجدیة ) ×(ارة عدم تكملة اإلجابة، أو لعدم الدقة وذلك بوضع أكثر من إش

.وقد تم اختیار العینة بصورة مقصودة. في اإلجابة

:أدوات البحث- 4

لحل مشكلة البحث المتعلقة بتحدید السمات الشخصیة لدى العبي كرة القدم استخدمنا اختبار عوامل 
بحیث أعد هذا ) ة االستطالعیةبعد الدراس(المعدل - ریموند كاثل- من وضع العالم) 16(الشخصیة 

بندا تعكس 187بأمریكا ویشمل االختبار -ألینوى- االختبار في معهد دراسة الشخصیة والقدرات بجامعة
.سمة وتمثل السمات األساسیة للشخصیة16
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وللتأكد من صدق االختبار وثباته طبق االختبار في مرحلتین مختلفتین على فریق شباب سفیزف الذي 
.Pearsonضمن حضیرة فرق القسم الجهوي الغربي بحیث قمنا باستخدام معامل االرتباط لــــكان یلعب 

في جدول الدالالت لمعامل االرتباط البسیط لمعرفة مدى ثبات االختبار عند درجة حریة وبعد الكشف
.وجد أن االختبار یتمتع بدرجة ثبات عالیة) %5و%1(وباحتمال الخطأ بـــ" 30"

:رصدق االختبا

مادام یقصد بصدق االختبار مدى صالحیة االختیار لقیاس ما وضع لقیاسه، فإن الصدق متوافر ألن 
االختبار صمم لقیاس هذه السمات الشخصیة ولمزید من التأكید حسب صدق االختبار بمساواته 

.الثبات وقد أثبتت النتائج صحة ذلك= لجذر الثبات 

:خطة التحلیل اإلحصائي

:على النتائج اإلحصائیة وترتیبها بصورة جیدة استخدمنا األسالیب التالیةمن أجل الحصول

.للتأكد من ثبات االختبار والذي بینا معادلته سابقا" ر"حساب معامل االرتباط البسیط -1

:حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمتغیرات التي یتناولها البحث بهدف عقد المقارنة-2

.إلبراز حقیقة االختالف بین المراكز تبعا لهذه السماتt.de student" ت"مة حساب قی-3

2- 2ن+ 1ن: حساب درجة الحریة-4

:حساب النسب المئویة-5

.بهدف تحدید المستویات التعلیمیة للمراكز الثالثة. أ

.بهدف تحدید نسب االختالف فیما یخص السمات بین المراكز. ب

:مناقشتهاتحلیل نتائج البحث و 

للكشف عن االختالف بینها " ت"وتضمن المقارنة بین العبي المراكز الثالثة في ضوء اختبار : أوال
.بالنسبة لمتغیرات البحث وذلك بعد االستعانة بمفتاح حل أسئلة االختبار
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تة لكشف عن االختالفات الجوهریة الخاصة بالعوامل الس" ت"یبین نتائج اختبار قیمة - 01-جدول رقم
)هجوم-وسط-دفاع(عشر بین العبي المراكز الثالثة 

بین المراكز" ت"قیمة 
العوامل

بین " ت"قیمة
العبي الدفاع 

والوسط

مستوى الداللة
*

" ت"قیمة 
بین العبي 
مركز الدفاع 

والهجوم

مستوى الداللة
**

بین " ت"قیمة 
مركزي 

العبي الوسط 
والهجوم

مستوى الداللة
***

النبساطیة االنطوائیة وا
)A(االجتماعیة 

دال بعد3.333%5دال بعد 2.111
0.01%

دال غیر 1.174

دال غیر 0.774%1دال بعد 2.808%1دال بعد B(3.551(القدرات العقلیة 
دال غیر 0.578غیر دال1.311دال غیر C(1.885(الثبات االنفعالي 
- السیطرة والسیادة

)E(الخضوع واالستسالم 
%1دال بعد 3.911%1دال بعد 2.661%1دال بعد 5.289

دال غیر 0.896%1دال بعد 3.211%5دال بعد F(2.314(عدم المباالة -الجدیة
اإلرادة وقوة األنا - اإلتكالیة

)G(
دالغیر 1.048غیر دال0.627غیر دال0.474

دال غیر 1.672%1دال بعد 3.760غیر دالH(1.991(اإلقدام - االنسحاب
- الحساسیة االنفعالیة

)I(الصالبة 
دال غیر 1.452غیر دال1.226%2دال بعد 2.521

التقبل - المیل إلى االرتیاب
)L(

%1دال بعد 2.777%1دال بعد 5.742%1دال بعد 2.845

دال غیر 0.909دال غیر 0.295غیر دالM(0.594(التخیل - الواقعیة
اطة والسذاجة البس-الدهاء

)N(
دالغیر 0.110%1دال بعد 5.830غیر دال1.438

دالغیر 1.544دال غیر 0.243غیر دالO(1.440(الثقة بالنفس -الحذر
دالغیر 1.363دال غیر 0.534غیر دالQ1(1.155(المحافظة -التحرر

االفتقار -االكتفاء الذاتي
)Q2(إلى التصرف الذاتي 

دال غیر 1.772%1دال بعد 2.462%1بعد دال 4.356

ضعف - قوة اعتبار الذات
)Q3(اعتبار الذات 

دالغیر 1.385دال غیر 1.423%1دال بعد 2.813

ضعف -قوة التوتر العصبي
)Q4(التوتر العصبي 

دال غیر 1.506%1دال بعد 2.645غیر دال0.974

93: درجة الحریة(***) 97: ریةدرجة الح(**) 96: درجة الحریة(*) 
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:2الجدول رقم من خالل - 1

أن هناك اختالفات معنویة في ثمانیة عوامل بین مركزي العبي الدفاع " ت"تبین بعد تطبیق اختبار -1
:والوسط وقد كانت المعنویة لصالح العبي الدفاع في العوامل التالیة

، االكتفاء الذاتي واالفتقار إلى التصرف الذاتي )L(والتقبل ، المیل إلى االرتیاب )E(السیطرة والخضوع 
)Q2.(

:المعنویة لصالح العبي الوسط في العوامل التالیةبینما كانت 

، الحساسیة )F(، الجدیة وعدم المباالة )B(، القدرات العقلیة )A(االنطوائیة واالنبساطیة االجتماعیة - 
).Q3(ذات وضعف اعتبار الذات ، قوة اعتبار ال)I(االنفعالیة والصالبة 

وفیما یتعلق بالمقارنة بین مركزي الدفاع والهجوم فقد وجدت اختالفات في تسعة عوامل، أین كانت -2
:المعنویة لصالح العبي مركز الدفاع في العوامل التالیة

ء الذاتي ، االكتفا)L(، المیل إلى االرتیاب والتقبل )H(، اإلقدام واالنسحاب )E(السیطرة والخضوع 
).Q4(، قوة التوتر العصبي وضعف التوتر العصبي )Q2(واالفتقار إلى التصرف الذاتي 

:بینما كانت المعنویة لصالح العبي الوسط في العوامل التالیة

، الدهاء والسذاجة )F(، الجدیة وعدم المباالة )B(، القدرات العقلیة )A(االنطوائیة واالنبساطیة االجتماعیة 
)N.(

" ت"فقد أوضحت نتائج اختبار - 2- ا عند المقارنة بین مركزي الوسط والهجوم من خالل الجدولأم-3
اختالفات جوهریة في عاملین فقط، وقد كانت المعنویة لصالح العبي الوسط في العامل المتمثل في المیل 

).L(إلى االرتیاب والتقبل 

).E(خاص بالسیطرة والخضوع في حین كانت المعنویة لصالح العبي الهجوم في العامل ال

وعلى هذا فإن االختبار مكننا هنا من التمییز بین المراكز الثالثة نسبة إلى العوامل الستة عشرة، ومنه فإن 
إن اختالف واجبات الالعبین في مراكز لعبهم یحتم اختالف سماتهم : "ثمة تطابق بین الفرض القائل

"الشخصیة وبما یتناسب وطبیعة الواجب

.ما تؤكده النسب المئویة للمقارنة فیما یخص االختالف في السمات الشخصیة بین مركز وآخروهذا 
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عوامل، وغیر 08دالة في " ت"لقد كانت (%50نسبة االختالف بین مركزي العبي الدفاع والوسط - 
).عوامل08دالة في 

عوامل، وغیر دالة 09في دالة " ت"لقد كانت (%56.25نسبة االختالف بین مركزي الدفاع والهجوم - 
).عوامل07في 

، )02(دالة في عاملین " ت"لقد كانت (%12.5وقد بلغت نسبة االختالف بین العبي الوسط والهجوم - 
).وغیر دالة في بقیة العوامل

أما الخطوة الثانیة، فقد تمثلت في محاولة تحدید ما یتمیز به الالعبون من سمات حسب مراكزهم : ثانیا
وذلك بالعودة إلى جدول التقییم الخاص باالختبار ) 16اختبار عوامل الشخصیة (ختبار كاتل تبعا ال

:02ومقارنة الدرجات المحصل علیها بالنسبة لالعبي المراكز الثالثة المدونة في الجدول رقم 

یةعند العبي المراكز الثالثة لتحدید سماتهم الشخص- 16-یبین درجات تقییم العوامل-02-جدول رقم
ABCEFGHILMNOQ1Q2Q3Q4العوامل

لمركز العبي الدفاع
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:إلى ما یليبحیث خلصت النتائج

.، الذكاء، السیطرة، اإلرادة، وأخیرا الجدیة)االنبساطیة(تمیز العبو الدفاع باالجتماعیة - 

فتقار إلى التصرف الذاتي، االجتماعیة، الذكاء، الثقة بالنفس، اال: في حین تمیز العبو الوسط بسمات- 
.اإلرادة، الدهاء، قوة اعتبار الذات

، الذكاء، اإلرادة، الدهاء، التحرر، قوة )االنبساطیة(االجتماعیة : أما العبي الهجوم فقد تمیزوا بما یلي- 
.اعتبار الذات، الصالبة، وضعف التوتر العصبي
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:استنتاجات

أن هناك اختالفا بین المراكز الثالثة فیما یتعلق بالسمات " ت"ه بعد تطبیق اختبار ما یمكن استنتاج:أوال
.الشخصیة

كما تمكنا من تحدید السمات الشخصیة هذه والتي تمیز كل مركز لعب حسب تقییم اختبار عوامل :ثانیا
:لكاتل وذلك على النحو التالي16الشخصیة 

.لسیطرة وكذلك الجدیةا: تمیز العبو الدفاع بالسمات اآلتیة. 1

.الثقة بالنفس، االفتقار إلى التصرف الذاتي: تمیز العبو الوسط بالسمات التالیة. 2

.التحرر، الصالبة، ضعف التوتر العصبي: أما العبي الهجوم فقد تمیزوا بالسمات التالیة. 3

.، الذكاء وسمة اإلرادة)ةاالنبساطی(االجتماعیة : اشتراك العبو المراكز الثالثة في السمات التالیة. 4

مشتركة بین العبي الوسط والهجوم ونفس الشيء بالنسبة لسمة قوة اعتبار - الدهاء-كانت سمة. 5
.الذات

:لم تبرز بصورة واضحة السمات الشخصیة لالعبین حسب مراكزهم وربما ذلك تأتي من عدة أسباب. 6

تم استنتاج ذلك بعد دراسة (في مركز واحد قلة الفترة الزمنیة التي مارس فیها الالعبون اللعب. أ
).مواصفات العینة

عدم ثباتهم في مركز واحد نظرا الحتیاج المدرب في بعض المباریات بأن یقوم العب دفاع باللعب . ب
...في الوسط أو العكس وهكذا

:التوصیات واالقتراحات

:على ضوء دراستنا وما جاء من استنتاجات نوصي بما یلي

جوانب القصور المنهجي في دراسة موضوع السمات الشخصیة والتقلیل من األخطاء المحتمل لتالفي. 1
الوقوع فیها التي یقوم بها فرد واحد مهما تكن كفاءته العلمیة، یتعین االتجاه إلى األبحاث الجماعیة التي 

ائج أقرب إلى یقوم بها مجموعة من الباحثین المتخصصین حول الموضوع الواحد لضمان الوصول إلى نت
.الدقة والشمول، بما یخدم البحث العلمي ویدفع بدراسة المجتمع المراد إلى األمام في ثبات وصدق
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نوصي بمحاولة القیام بدراسة تخص المركز الواحد لرؤیة ما إذا كان االختالف بین الالعبین في . 2
.المركز الواحد یحتاج إلى اختالف في سماتهم الشخصیة

.مدربي األلعاب مراعاة السمات الشخصیة لالعبین عند توزیعهم على مراكز اللعبنوصي جمیع . 3

نوصي المدربین التركیز في التدریب على الالعبین كل حسب مركز لعبه للحصول على الخبرة في . 4
.المركز المحدد

ر الستقطاب وختاما فإن الدراسة المقدمة في محاولة تحدید السمات الشخصیة لالعبي كرة القدم هي مؤش
اهتمام العاملین في الحقل الریاضي وبصفة خاصة مجال كرة القدم بأخذ السمات الممیزة لالعبي كرة 

.كل حسب مركزه بعین االعتبار- القدم
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:المصادر والمراجع باللغة العربیة

شول وآخرون، مقدمة في علم النفس، سلسلة ملخصات شوم ترجمة عز الدین األ: ویتیح. ن.أرنوف-1
).م1994دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر (مراجعة عبد السالم عبد القادر عبد الغفار 

).م1990دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل (اإلعداد النفسي بكرة القدم : تامر محسن-2

).م1974ة دار الفكر العربي، القاهر (-تدریب كرة القدم، األسس العلمیة: حنفي محمود مختار-3

عالقة مستوى التحصیل الدراسي للمراهق وسماته الشخصیة في المستویات : رشدي عبده حسین-4
المبحث الرابع، دراسات وبحوث في المراهقة، دار المطبوعات -االقتصادیة واالجتماعیة المتباینة

).مطبعة الجهاد، بیروت، بدون تاریخ-الجدیدة

دیوان (ترجمة سید محمد غنیم، مراجعة محمد عثماني نجاتي الشخصیة،: الزاروس. س.ریتشارد-5
).م1980: المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر

).م1985مكتبة المعارف الحدیثة، اإلسكندریة (المقاییس واالختبارات، القیاس النفسي، : سعد جالل-6

رة والطویلة في بعض المتغیرات دراسة مقارنة بین عدائي المسافات القصی: عبد العظیم عبد الحمید-7
).م1983جامعة حلوان، القاهرة (للبنین . ب.كلیة ت-رسالة دكتوراه غیر منشورة- الفسیولوجیة والنفسیة

المؤتمر العلمي للبحوث -العدوانیة وعالقتها بمراكز الالعبین في كرة القدم: محمد أحمد أبو العنین-8
).م1983اهرة للبنین، الق. ر.كلیة ت. ر.ب.ودراسات ت

الطبعة الرابعة، دیوان (مدخل إلى سیكولوجیة الشخصیة، ترجمة مصطفى عشوي : وینفرید هوبر-9
).م1995: المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر

:المصادر والمراجع باللغة الفرنسیة
10- Albou Paul : les questionnaires psychologiques (P.U.F, Paris ; 1973).

11- Bernard Turpin : Préparation et entraînement du Footballeur (Collection Savoir faire
sportif : Edition. Amphora, Paris 1990).

12- Joseph Mercier : Football Au Carre four des méthodes (Editions. Revues E.P.S Paris
1981).


