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 األستاذ / صولة طارق                       د-م-ل – نيةالسنة الثا        النفس الرياضي المقياس :علم
           2014/2015                                                                   08محاضرة رقم  

  الشخـصية الرياضيــة

 :عامة عن الشخصية الرياضية  مفاهيم -1
 إن كلمة الشخصية في اللغة العربية مشتقة من الفعل شخص . وجمعه في القلة الشخص وفي الكثرة أو شخوص 

لمستعار اوتعني القناع وهو الوجه  personaمشتقة من الكلمة الالتينية   personnalitéإن كلمة الشخصية   البورت"فلويد وير ى "
 الذي يستخدمه الممثلون في العصور القديمة على وجوههم لتلبية األدوار في التمثيل.

 هر االجتماعية في لبيئة وتعني االستجابة الفرد المميزة للمثيرات االجتماعية .وأسلوب توافقه مع المظا
 (. 1998عالوي  -ح-م)

 حدد الطابع المميزالشخصية هي تنظيم ديناميكي داخل الفرد لألجهزة النفسجسمية التي ت"  " التعريف التالي:ألبورتجوردن فقد قدم " 
 لسلوك و تفكير الفرد".

رة ة المتغياالنفعالية في تشكيل خاص غير ثابت يدل على طبيعاستخدم التنظيم الديناميكي  وهو تنظيم القدرات البدنية و العقلية و 
 للشخصية .

 الية .واالنفع بل بالتكوين الداخلي ويترتب على القدرات المعرفيةواستخدم داخل الفرد ألن دراسة الشخصية ال تهتم بالمظاهر الخارجية 
 تعاون في تنظيم ديناميكي واحد استخدم األجهزة النفسجسمية  وهو تأثير العوامل النفسية والجسمية بال

 كما ظهر اتجاهين حديثين في تعريف الشخصية :
 Watson 1930 واطسنيضم علماء النفس المهتمين باألفعال السلوكية بطريقة المالحظة الخارجية للسلوك أمثال / فاالتجاه األول

 الدقيقة الثابتة".كمية النشاط التي يمكن اكتسابها بالمالحظة "الذي يعتبر الشخصية هي: 
 و الذي يهتم بالمدركات أو القوة المركزية الداخلية التي توجه سلوك الفرد ، من أصحابها /أما االتجاه الثاني

 (1934Morton ,Pبرنس مورتن)  
لديناميكي اذلك التنظيم المتكامل تعريفا تكامليا انطالقا من االتجاهين السابقين حيث يعرف الشخصية "  1991 عزيز حناو يقدم  

 ية"ة االجتماعالمادي الذي يتميز به الفرد، و تتكون من التفاعل المستمر المتبادل بين المنظومات النفسية و الجسمية و مؤثرات البيئة
 بأنها البنية الكلية الفريدة للسمات التي تميز الفرد عن غيره من األفراد"" 1990 أبو حطبكما يراها  
 تكالسما فطريا استعدادا السمة تكون أن ويمكن  ،سبي تختلف من إنسان إلى آخر وحسب الفروق الفردية خاصية ذات ثبات ن السمة :
ون كذلك ويمكن أن تك وغيرها( الصدق األمانة )اإلخالص، االجتماعية كالسمات مكتسبة ويمكن أن تكون وضعفه االنفعال شدة مثل المزاجية

 :جسمية أو عقلية أو انفعالية أو متعلقة بمواقف إجتماعية
 :شكل ومقاييس الجسم، األعضاء، قوة العضالت، الرشاقة، الصحة... الخ. السمات الجسمية 
 :الخ،التصور العقلي...  الذكاء، القدرات الخاصة و المهارات، القدرة على التعلم، التحليل اإلبداعي سمات عقلية 
 الخضبط النفس ––: ثبات االنفعاالت أو شددتها، كاالكتئابسمات مزاجية ... 
 :موقف اإلنسان من  –االشتراك في النشاط االجتماعي العواطف، الميول، الصدق، الكذب، التعاون،  سمات اجتماعية و خلقية

 ...الخالقيمة االجتماعية
 :الخوف المكبوت في صورة قلق، عدم الثقة، الخجل.. الخ سمات عصبية 
 :يظهر اإلنسان عكس ما يبديه ) يظهر الرحمة و في ظهره القسوة(. سمات عكسية 

 خصائص الشخصية الرياضية  -2

أهم وبالرغم من تعدد وتنوع مفاهيم الشخصية إال أن جميعها مشتركة في أن للشخصية مجموعة واحدة من الخصائص . ويمكن إيجاز 
 فيما يلي  ةالخصائص أو المالمح التي تشتمل عليها جميع المفاهيم الشخصي

  .عليه من خالل السلوك الذي يمكن مالحظته وقياسهلشخصية مكون افتراضي يتم التعرف / إن ا االفتراضية -1
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 تتميز الشخصية بالتفرد من شخص الى آخر حسب الظروف البيئية و المواقف االجتماعية . التفرد/ -2

الثة انب الثالشخصية هي التنظيم متكامل من الجوانب البدنية و المعرفية واالنفعالية   للفرد حيث تتفاعل هذه الجو  التكامل / -3
 وتصدر نمطا ومميزا من السلوك.

شخصية الشخصية هي نتاج العالقة المتحركة غير الثابتة بين الفرد من جهة وبيئته من جهة أخرى فيكتسب الالديناميكية /  -4
 نتيجة تفاعالت االجتماعية ونشاطاته المختلفة .

رد وهذا الشخصية هي تنظيم مستعد ألنماط معينة من السلوك يظهر في معظم المواقف التي يوجهها الفاالستعدادات للسلوك /  -5
 د .األفرا االستعداد يتكون من مجموع العادات و الخصائص و الصفات واالتجاهات و اتلدوافع التي تميز الفرد عن غيره من

  ها.في بعضترتبط الشخصية بالزمن حيث لها ماض وحاضر ومستقبل فهذه المواقف التي تعرض لها الفرد كلها تأثر  الزمنية / -6

 المكونات الوظيفية للشخصية الرياضية: -3
البدني  في نشاط واحد وهذا االختالف نتيجة لعامل الوراثة فاالستعداد احتى ولو اشتركو آخر  إلىتختلف الشخصية الرياضية من فرد 

ميزه عرفيا يمالموروث مع النشاط الحركي يعطي تنظيم بدنيا منفردا كما أن إمكانات العقلية الموروثة مع األنشطة الفكرية تعطي تنظيم 
وظيفي تنظيم التتفاعل مع بعضها وتكون ال ةوالعقلية واالنفعاليعن غيره  وخاصة مع التنظيم االنفعالي وهذه التنظيمات الثالث البدنية 

 للشخصية .
  التنظيم البدني / القدرات البدنية والحركية ومورفولوجية الجسم 

 القدرات العقلية )الذكاء(. –التفكير  –التذكر  –المعرفي / اإلدراك  مالتنظي 

  ات االنفعالية )القلق( السم –المزاج  –الشعور  –التنظيم االنفعالي / االنفعال 

 
 

 
 
 لماذا دراسة الشخصية في الرياضة؟: -3

ان ك اإلنسو اإلمكانيات لتفسير سلو  دقيقة تعطي الفرصة تعميمات يبدو أن الهدف العام من دراسة الشخصية اإلنسانية هو التوصل إلى
ص كيز الخاالشخصية في الرياضة و إنما وجه االختالف هو وجهة التر و التنبؤ به إذا أمكن ذلك، و هذا ال يختلف األمر كثيرا عند دراسة 

 في محاولة الفهم و التنبؤ بالسلوك في المجال الرياضي.
 و تبدو الحاجة إلى دراسة الشخصية في الرياضة في ضوء الهدفين التاليين:

 : تحديد تأثير الرياضة في تطور أو تغيير الشخصية.الهدف األول
 ديد تأثير الشخصية في األداء الرياضي.تح الهدف الثاني:

 و هذا ينبثق عن الهدف األول، اإلجابة عن  األسئلة التالية:
 ما تأثير خبرات المنافسة الرياضية على الشخصية ؟و  -ضي بشكل عام تؤثر في شخصية الفردهل ممارسة النشاط الريا -

 كما ينبثق عن الهدف الثاني اإلجابة عن التساؤالت التالية:
 اختالف األفراد في خصائصهم الشخصية يؤثر في مستوى اإلنجاز الرياضي في بعض األنشطة الرياضية؟ أو بمعنى آخر:هل  -

 هل توجد فروق بين الرياضيين و غير الرياضيين في خصائصهم الشخصية؟  -
 هل توجد فروق بين الرياضيين ذوي المستوى العالي و الرياضيين المبتدئين في خصائصهم الشخصية ؟ -

 :أهمية الهدفين السابقين عن دراسة الشخصية 

البيئة 
الرياضية

التنظيم 
البدني 

التنظيم 
المعرفي 

التنظيم 
االنفعالي 
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 بالنسبة للهدف األول:   -1
  :ممارسة  يبين أهمية الرياضة في تطوير السلوك اإلنساني و من ذلك أن أثبت بعض علماء النفس في الرياضة أنقيمة اجتماعية

عض ممارسة الرياضة تساعد على التخلص من بالرياضة تؤدي إلى خفض السلوك العدواني باعتبار أنها وسيلة لتنفيس الطاقة، كما أن 
 األمراض النفسية، كاالكتئاب و إن تطوير اللياقة البدنية يؤثر غفي تحسين مفهوم الذات لدى الفرد.

 أما بالنسبة للهدف الثاني تكون أهميته في :
 : الثانيبالنسبة للهدف  -2

 :داء طوير األالرياضي، حيث يسهم في معرفة العوامل النفسية في ت خاصة بالنسبة للمدربين و المهتمين بتطوير األداء قيمة تطبيقية
تدريب الرياضي؟  و بالتالي يمكن االهتمام بها سواء في عملية انتقاء الرياضيين الناشئين، أو عند إعداد  و تطوير برامج ال

 للرياضيين.

 و بذلك يمكن سرد أهمية دراسة الشخصية الرياضية في النقاط اآلتية:
 دراسة الشخصية تفيد العاملين في المجال الرياضي في: دراسة الشخصية الرياضية: أهمية-4

       الدراسة المستفيضة  نفسية من الشخصية الرياضية، كانما كان األداء الحركي الرياضي يعتمد على كل المتغيرات البدنية و الل -1
 اإلعداد الرياضي.لهذه الشخصية من الناحية النفسية من األمور  الهامة في 

مليات اختيار األفراد المالئمين لممارسة نشاط رياضي معين تعتبر ذات أهمية في إعدادهم، فإن دراسة الشخصية نظرا لكون ع -2
 الرياضية المميزة في النشاط تعطي المؤشرات النفسية التي يجب على ضوئها اختيار الناشئين، و الذين يملكون مؤهالت النجاح.

لخصائص النفسية العامة دراسة الشخصية الرياضية على وضع برامج اإلعداد النفسي للرياضيين الهادفة إلى إكسابهم اتساعد  -3
 لممارسة الرياضة.

لشخصية للرياضي في تحديد أولويات إعداده النفسي التي يجب أن تبنى على ما يتمتع به من خصائص نفسية و ما اتفيد دراسة  -4
 يا قبل أن يخوض غمار المنافسة.يجب أن يكون عليه نفس

ع طرق و األساليب الواجب إتباعها مع الرياضي في اإلعداد البدني و المهارات و الخطط يجب أن تعتمد على ما يتمتإن تحديد ال -5
 به من خصائص نفسية و من ثم كانت أهمية الدراسة شخصية الرياضي.

قف م األول على تنظيم األعمال البدنية لالعبين، و إن األعمال و الشدات تتو ة التدريب الرياضي تعتمد في التحككما كانت عملي -6
 ال.على  الخصائص و القدرات النفسية، أصبحت دراسة السمات النفسية و الحالة البدنية للشخصية هي المدخل الرئيسي لتنظيم األعم

ي يجب أن يخوضها في الموسم الرياضي و ذلك في ن دراسة الشخصية تساعد القائمين في تحديد حجم و شدات المنافسة التإ -7
 ضوء ما يتمتع به من خصائص نفسية مؤهلة.

 فيد دراسة الشخصية على دراسة أفضل إلجراءات التي تثير استشارة الرياضي أثناء التدريب.ت -8
دنية و الية تتطلب معرفة المعايير البما كانت عملية التقويم الرياضي يجب أن تكون  شاملة للنواحي البدنية و المعرفية و االنفعك -9

 الحركية و االنفعالية في  كل مستوى رياضي.
 :ي رياضةيعتقد بعض الباحثين المهتمين بدراسة الشخصية في المجال الرياضي أن التفوق ف الشخصية و عالقتها باألداء الرياضي 

 عة المتطلبات و الخصائص النفسية المميزة لنوع الرياضة.مدى مالئمة السمات الشخصية للفرد بطبيب -إلى حد كبير –معينة مرهون 
بيرة كبدرجة  عندما نحلل طبيعة الخصائص النفسية للرياضة مثل التنس: فإنها رياضة فردية تعتمد على األداء الفردي و ال تعول مثال:

ين أفراد بوليتها راة في الرياضة الجماعية تتوزع مسؤ على تضافر الجهود أو التعاون مع اآلخرين مثل الرياضة الجماعية، كذلك فإن نتيجة المبا
خفاض الجماعة، و يمكن أن نتوقع عند العب التنس  ارتفاع سمات نفسية، مثل السيطرة و تحمل المسؤولية...، و في المقابل نتوقع ان

 السمات االنبساطية و االجتماعية بالنسبة له.
 
 

 تساؤالت التالية:و قد وجهت البحوث اهتماماتها لإلجابة  عن ال 

 ل تختلف السمات الشخصية بين الرياضيين و غير الرياضيين؟ه -1



 

p. 4 
 

 لسمات الشخصية تبعا الختالف نوع الرياضة؟اهل تختلف -2
 تلف السمات الشخصية تبعا لمستوى مهارات الرياضي؟هل تخ-3
 سمات شخصية تميز الالعبات عن الالعبين؟..إلخ هل توجد-4

 لتالية اإلجابة عن هذه األسئلة أو بعضها:و نحاول في اإلجراءات ا
 .هل تختلف السمات الشخصية بين الرياضيين و غير الرياضيين؟ 

 ينت مجموعة من الدراسات و البحوث الجزئية أن الرياضيين يتميزون عن غيرهم من الرياضيين في السمات االنفعالية التالية:ب -
 .لتنافسالرغبة في ا -النبساطيةا -ضالمنخفالقلق  -الثبات االنفعالي -الثقة في النفس -
 دراسة cooper 1967. 
  دراسةKane 1976. 

 -المسؤوليةكما أظهرت دراسات عربية أن الرياضيين يتميزون عن غير الرياضيين بارتفاعهم في درجاتهم في السمات التالية:  
 الجرأة. -الستقالليةا -الهادفية  -الثقة في النفس -لعدوانيةا -لثبات االنفعاليا -االنبساطية

 1977 دراسة عوض. 

 1976 دراسة فرغلي. 

 الخضوع  السيطرة 
 االنطواء  االنبساط  

 العصبية  = الهدوء   االنفعاليالثبات 
 هل تختلف السمات الشخصية تبعا الختالف نوع الرياضة؟: 

ت ذات طبيعة الرياضة الممارسة، أو بين الرياضا اهتم بعض الباحثين بمعرفة هل هناك فروق في السمات الشخصية ياختالف نوع  أو
ياضات ذات كذا الر االحتكاك المباشر) كرة السلة، كرة القدم، مصارعة( و الرياضات المتوازنة ) الكرة الطائرة، البسبول، الجمباز، الجري..( و 

 الزمن القصير و الطويل في المنافسة.
 و قد توصلوا إلى: 

 ولشخصية، باإلسرار و المسؤولية ابارتفاع السمات االنفعالية الخاصة  االحتكاك الجسماني المباشريتميز رياضيو األنشطة ذات 
 مقارنة برياضي األنشطة الموازية. الضبط الذاتي

طة الجماعية ضي األنشمقارنة بريا قلق المنافسة الرياضية و االستثارة االنفعاليةبارتفاع سمة  رياضيو األنشطة الفرديةيتميزوا  -3
 كذلك الحال بالنسبة لألنشطة الرياضية التي يتطلب زمن آداء منافساتها فترة قصيرة. و

 .الضبط  )التحكم( الخارجيبارتفاع درجة  رياضيو األنشطة الجماعيةيتميز  -4

 

 هل تختلف السمات الشخصية تبعا لمستوى المهارة؟: 
 والرياضيين ذوى مستوى المهارة المنخفض في بعض الخصائص يشير الدالئل أن الرياضيين ذوى المستوى العالي قد يختلفون عن 

 السمات النفسية.
  كوبيرفقد قام  (copper  1969بمراجعة نتائج البحوث التي تناولت العالقة بين السمات الشخصية و األداء الرياض  ) ي خالل

 و توصل إلى أن هناك ستة سمات نفسية ترتبط باألداء الرياضي: 1967-1937الحقبة 
 الثقة بالنفس. -السيطرة –االنبساطية 
 تحمل األلم. –انخفاض القلق  –التنافسية 

 

  هاردمانكما توصل HARDMAN 1973  " للشخصية إلى أن كاتلخالل مراجعته لنتائج البحوث التي استخدمت في اختبار "
 هناك أربع سمات شخصية ترتبط باألداء الرياضي هي:

 االستقاللية. -انخفاض القلق
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 الذكاء المرتفع. -االنبساطية

رجع يأما عن اإلجابة عن السمات الشخصية التي تميز الالعبات فيبدوا أن هناك صعوبة في إمكانية التوصل إلى نتائج و  
 السبب أن معظم الدراسات أجريت على الالعبين و القليل منها اختص بالالعبات.
 بذل الطاقة البدنية ال هي: فقد أظهرت نتائج بحوث أن الحاجات السائدة لدى الرج

 و العدوان و النشاط الحركي و االستقاللية و السيطرة .
 الحاجات إلى األمن و الدفاع و الخضوع.بينما الحاجات السائدة التي تميز النساء هي: 

 :من هذه السماتو في العموم أظهرت نتائج الالعبات المتفوقات في السمات الشخصية تقترب من السمات المميزة للرياضيين و 
 العدوان. –السيطرة   -االستقاللية–دافعية اإلنجاز   -االيجابي تقدير الذات -السلوك الجازم -

 :قياس الشخصية على أساس السمة و الحالة 
" تتكوهناك بعض الدراسات التي أجريت على الرياضيين و من ذلك بروفيل االستجابة االنفعالية للشخصية الرياضية الذي وضعه "

TUTKU 1976.وقائمة الدافعية الرياضية التي وضعها مجموعة من المتخصصين في علم النفس الرياضي ، 
إن و تفيد أن اغلب هذه الدراسات يهدف على قياس السمات الشخصية العامة، و ال يقيس الموقف النوعي الخاص بالرياضة كذلك ف

 .الةمعظم أدوات القياس صممت كمقياس للسمة و ليس كمقاييس للح
 
 

 
 
 
 
 
 

عدادات أن هناك بعدين أولهما : مدخل دراسة السمة مقابل دراسة الحالة للشخصية ، حيث ينظر للسمة كاست ( :1يتضح من الشكل )
ل ياضي قبداخلية عامة وثابتة للسلوك يمكن التنبؤ بها، بينما ينظر إلى الحالة  كحدث مؤقت لحظي مثل االنفعاالت  التي يشعر بها الر 

 المنافسة.
يس المقاي خل قياس الشخصية على أساس مقاييس أحادية السمة مقابل مقاييس متعددة السمة، هذا و تعتمدو ينظر إلى البعد الثاني: مد

ة أحادية السمة في بنائها على نظرية تكوين الشخصية من سمات أو خصائص و ليس أنماطا محددة و هي بهذا تعبر عن وجهة نظر معين
. الخ ، أما لى سمة من سمات الشخصية كاالتزان االنفعالي، القلق، الثقة في النفس ..في بناء الشخصية، و هذا النوع من المقاييس يركز ع

 رات، و العباالمقاييس المتعددة السمات فإنها تعتمد في بنائها على قياس أكثر من سمة واحدة في وقت واحد و يضم عددا كبيرا من البنود أ
 و يهدف إلى تقديم شامل للشخصية من جوانب متعددة.

 :نظرية السمات مقابل النظرة الموقفية لدراسة الشخصية 
ة العامة إلى أن الشخصية تتألف من سمات عامة ثابتة ثباتا مطلقا، أي من استعدادات داخلية عام نظرية السماتيذهب أصحاب 

في عملة، أو مع و عب مستقلة عن الظروف و المواقف الخارجية،  فالشخص العدواني نالحظ أنه عدواني في كل المواقف: في المل
ة ن مجموعم.. الخ بينما يرى أصحاب النظرية الموقفية أن الشخصية ال تتكون من سمات عامة و ثابتة ثباتا مطلقا أو نسبيا، بل أصدقائه.

مات س من السمات أو العادات النوعية ، أي تتوقف على نوع الموقف،و بمعنى آخر أن سلوك الفرد مقيد بالموقف الذي يكون فيه و ليس
ب إنما يج وعامة ثابتة للفرد، و يبدو أن كال من وجهتي النظر ال تحضيان باالهتمام في المجال الرياضي كمدخل لدراسة السلوك الرياضي  

 أن يأخذ في االعتبار تأثير كل من الشخص و الموقف أي التفاعل بين كل من العوامل الشخصية و العوامل الموقفية:
 في هذا المجال ما يلي: و من األسئلة المطروحة

 السمة

 سمات متعددة

( تقدير شامل للشخصية)   

(نمط الشخصية)   

 أحادية السمة

 الحالة

(: األبعاد المقترحة لقياس الشخصية1شكل )   
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 في  القلق هل األشخاص الذين يتميزون بانخفاض درجة القلق يكون أداؤهم أفضل من األشخاص الذين يتميزون بارتفاع درجة
 كل من موقف المنافسة أو قبلها؟  

 في هذا التساؤل يمثل أحد المتغيرات الشخصية بينما موقف المنافسة أو قبلها إن القلق
تمثل في صية الماون يمثل العوامل الموقفية ، و على ضوء  ذلك تكون النتائج أكثر دقة و تعبيرا من العالقة بين متغيرات الشخأو موقف التع 

  ارتفاع أو انخفاض درجة القلق و كيف يتفاعل مع عوامل الموقف المتمثل في المنافسة ، قبلها أو في حالة التعاون.
 النموذج التفاعلي بين الشخصية و الموقف لدراسة الشخصية 
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