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بعط انسمات انشخصية نذي ادلمارسات وغري
ادلمارسات ننأششةة انيااظية

م.م.هٌام سعدون عبود

مركز ابحاث الطفولة واالمومة  /جامعة دٌالى

انفصم األول :
ً
أوال  :ادلقذمة وأهمية انبحث :
أن علم النفس الشخصٌة له أثر كبٌر فً علم النفس العام  .حٌث ٌختص بالتحلٌل
النفسً  ،وللتعررؾ علرى السرمال الريٌسرٌة وتعتبرر هر ه السرمال مرن أعبعراد المر ثرة
بالشخصٌة  .ونالحظ أنها تتمٌز باالختالؾ والتفراول فرً السرلون ه وهر ا ٌرجر الرى
الظررروؾ المختلفررة أوالاه التررً ٌمررر بهررا اتفررراد تتكررون نتٌجررة التفرراعالل والرردواف
الجسررمٌة والنفسررٌة والعملٌررة واالنفعالٌررة واالجتماعٌررة  .وكررل ه ر ه العوامررل تسررهم فررً
تشكٌل الشخصٌة وتكوٌن نماط ضعفها ولوتها والمدرة على التوافك م اآلخرٌن .
فضال عن الخبرال السابمة ه البٌية ه العوامل الفسٌولوجٌة والوراثٌة وتتبلرور
كررل ه ر ه العوامررل لتعررد فررردا ا ٌختلررؾ عررن اتخررر حس ر كررل الظررروؾ التررً ٌمررر بهررا
وٌعٌشها  .ولد تكون هنان شخصٌة انبسراطٌة أو انطوايٌرة ه أو هانٌرة  ...وؼٌرهرا .
أو لررد تكررون سررلبٌة مثررل االنطوايٌررة ه االنفعالٌررة ه الك ر ه الترروتر ه العصررابٌة ه ...
وؼٌرها من الصفال ومما تمدم نالحظ أن لكل فرد صفاته أو سماته التً تحتوي على
االٌجابٌة والسلبٌة بشكل متفاول .
وان الشررخص ال ر ي ٌمررارس اتنشررطة الرٌاضررٌة ٌتمٌررز باسررتعدادال ولرردرال
خاصة فً النواحً الجسمٌة والعملٌة والنفسٌة واالجتماعٌة .
فضررال عررن اتجاهاترره ومٌولرره وعاللاترره االجتماعٌررة هر ا بجانر التررروٌ مررن
خالل تنوع اتلعا و اتنشطة التً ٌمارسها ه كل لن ٌساعد على تفرٌػ االنفعاالل
لدٌه .
إ أن هر ه التفراعالل النفسرٌة والجسررمٌة واالنفعالٌرة واالجتماعٌرة الترً ٌتمٌررز
شخص عن أخر فً سلوكه ومكوناته النفسٌة  .وهنا تكمن أهمٌة البحث .
ً
ثاشيا  :مشكهة انبحث :
أهتم الكثٌر من علماء النفس بدراسة الشخصٌة مثل كاتل ه أٌزنن وجولد ببرج
كل منهم له وجهة نظر فً تحدٌرد هر ه السرمال ولكرن هنران بعر منهرا مترداخل مر
بعضه من جهة ومن جهة أخرى نالحظ أن كل شخص ٌمتلن سرلوكا ا ٌختلرؾ وٌتبراٌن
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إلرى مرا ٌلرً

عن اتخر .ل لن تحاول الباحثة من خالل ه ه الدراسة التوصل
-:
 هل طالبال الجامعة الممارسال والؽٌر ممارسال لألنشطة الرٌاضٌة ٌختلفن فرًبع السمال الشخصٌة ؟
ً
ثانثا  :هذف انبحث :
 التعررؾ علررى بعر السررمال الشخصرٌة لرردى طالبرال الجامعررة الممارسرال والؽٌرررممارسال لألنشطة الرٌاضٌة .
ً
رابعا  :فيظية انبحث :
 توجد فروق معنوٌة ال دالله إحصايٌة بٌن طالبال الجامعرة الممارسرال لألنشرطةالرٌاضٌة والؽٌر ممارسال فً بع السمال الشخصٌة .
ً
خامسا  :حتذاذ ادلصةهحات :
 -1السرمة  )) -: typeهرً نظرام نفسرً ٌتمٌرز برالتعمٌم والتمركرز وٌخرتص برالفرد ،
ولدٌرة المردرة علرى نمرل العدٌرد مرن المنبهرال المتعادلرة وظٌفٌرا ا وعلرى الخلرك والتوجره
المسررتمرٌ ن تشرركال متعادلررة مررن السررلون التعبٌررري والترروافمً وهررً الحمررايك النهايٌررة
()1
للتنظٌم النفسً هً الشخصٌة ))
 -2الشخصٌة (( -: personalityهً المفهوم الشامل لل ال أعنسانٌة ظاهرا وباطنا
بكافررة مٌولرره وتصرروراته وأفكرراره واعتماداترره الشخصررٌة  .وهررً تتكررون مررن عرردد مررن
السمال االٌجابٌة والسلبٌة التً تكون سلون الفرد علما ا أن كل فرد ٌختلؾ عن اآلخر
()2
فً ه ه السمال التً تكون ه ه الشخصٌة ))
انفصم انثاشي

اإلطار اننظيي وانذراسات انسابقة
ً
أوال :ماهية انشخصية :
انشررؽل اعنسرران مررن لرردٌم أتزل بمحرراوالل فهررم اترره ومعرفرره صررفال وسررمال
شخصٌته وكما اهتم الناس أٌضا ا بمعرفره طبٌعرة السرمال وصرفال الشخصرٌال الترً
ٌتعاملون معها ه ومعرفه كٌؾ تتصرؾ تلن الشخصرٌال فرً الموالرؾ المختلفرة ولمرد
توصررلل الدراسررال إلررى العدٌررد مررن أتسررالٌ والطرررق العلمٌررة لمعرفرره هر ه السررمال

( )2ثذس دمحم األًصبسٕ  ،هنًْبد الشخص٘خ لذٓ الشبة النْٗزٖ هني الدٌغن٘ي  ،ثسنش هٌشنْس ثوشمنض دساعنبد الخلن٘ح
الؼشثٖ  ،خبهؼخ اٙداة  ،هدلخ الٌشش الؼلوٖ  )1998( ،ص15
()2009
( )3إعوبػ٘ل فٌذٕ  ،الشخص٘خ ث٘ي االٗدبث٘خ ّالغلج٘خ هٌزذٓ ًبفزح هصش للزٌو٘خ الجششٗخ ،
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وطبرراع الشخصررٌة ومرردى تكونهررا والتررً تشرركل سررلون الفرررد النررات مررن تفرراعالل
()1
والمكونال النفسٌة واالجتماعٌة واالنفعالٌة .
وتعتبر الشخصٌة ) )personalityوسرماتها مرن المحراور المهمرة جردا ا فرً علرم
النفس ولد عرفها أحمد عبد الخالك ( )1996نمال عن السٌد دمحم أبو هاشم ((بأنها نمط
سررلوكً مرك ر ه ثابررل ه دايررم إلررى حررد كبٌررر ه ٌمٌررز الفرررد عررن ؼٌرررة مررن النرراس ه
وٌتكون من تنظٌم فرٌد لمجموعة مرن الوظرايؾ والسرمال واتجهرزة المتفاعلرة معرا ا ه
والترررً ترررن ظم المررردرال العملٌرررة ه والوجررردان أو االنفعرررال ه واعرادة وتركٌررر الجسرررم
والوظايؾ الفسٌولوجٌة والترً تحردد طرٌمرة الفررد الخاصرة فرً االسرتجابة ه وأسرلوبه
()2
الفرٌد فً التوافك م البٌية )) .
وٌعرفها  (( -: wood worth and marginsهً اتسلو العام لسلون الفرد
كما ٌظهر فً عادته التفكٌرٌرة وتؽٌراتره واتجاهاتره ومٌولره وطرٌمرة سرلوكه وفلسرفته
الشخصٌة فً الحٌاة ))
وٌرى عبد المادر طه (( هً التنظٌم الدٌنامً لسرمال وخصرايص ودوافر الفررد
النفسررٌة والفسررٌولوجٌة والجسررمٌة ه لررن التنظررٌم الر ي ٌكفررل للفرررد توافمرره وحٌاترره فررً
المجتم )) ( )3ولكل شخص تنظٌمه ه ا ال ي ٌمٌزه عن ؼٌرة  .أي لكل شخص فرً
المجتم شخصٌته الفرٌدة .
ً
ثاشيا  :مكىشات انشخصية personality factors
بعررد مررا عرفنررا أن الشخصررٌة هررً التنظررٌم الرردٌنامً داخررل الفرررد وال ر ي ٌررنظم
اتجهزة النفسٌة والجسمٌة التً تملً على الفرد طابعا خاصا فً السلون والتفكٌر أي
أنها جملة السمال الجسمٌة والعضلٌة واالنفعالٌرة واالجتماعٌرة وكرل مرا هرو مروروث
ومكتس والتً تمٌز كل شخص عن ؼٌره .

ومن مكىشات انشخصية :

( )2سافذ طَ  ،هٌزذٓ أعبل٘ت الؼالج الٌفغٖ السذٗش ّرطج٘قبرَ  ،القبُشح )2005 (،
( )3الغ٘ذ دمحم أثْ ُبشن ،الونًْبد األعبع٘خ الشخص٘خ فٖ ًوْرج مل هي مبرل ّاٗضًل ّخْلذ ث٘شج لذٓ طالة الدبهؼنخ
 ،مل٘خ الزشث٘خ  ،خبهؼخ الضقبصٗق  )2008(،ص8
( )4أعؼذ أإلهبسح  ،ع٘نْلْخ٘خ الشخص٘خ  ،األمبدٗو٘نخ الؼشث٘نخ فنٖ النذًوبسك  ،مل٘نخ اٙداة للؼلنْم الٌفغن٘خ ّاالخزوبػ٘نخ
www.ao_ academy.org )2009)،
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أ -المكونررال الجسررمٌة  -:تتعلررك بالشرركل العررام للفرررد مثررل اللررون ه الطررول ه الرروزن ه
الصحة العامة ه اتداء الحركً ه أتمرا الجسمٌة ه واععالرال ووظرايؾ الحرواس
وأجهزة الجسم المختلفة ه العصبً ه الدوري ه الؽدد  ...الخ (. )1
 المكونررال العملٌررة  -:ونمصررد بهررا وظررايؾ العمررل العلٌررا كالرر كاء العررام والمرردرةالخاصة كالمدرة العددٌة واللؽوٌة .
ج -المكونال االجتماعٌة  -:وٌمصد بها لدرة الفرد على تكوٌن عاللال م كثٌرر مرن
أتفراد أو تكوٌن عاللال م جماعال وٌكون الشخص االجتماعً ٌتمٌز باالنبساطٌة
وح اآلخرٌن وٌتمٌز بالثمة بالنفس ل ا ٌكون شخصا ا محبوبا ا من لبل الجمٌ .
د-المكونال أالنفعالٌة -:وتتعلك بالنشاط االنفعالً والنزوعً كالمٌل إلرى االنطرواء أو
االنبساط والمٌل للسٌطرة أو المٌل للخنوع .
هـ  -المكونال البٌيٌة  -:ونمصد بها العوامل التً تتولؾ علرى البٌيرة الترً ٌعرٌ بهرا
الفرد  .المكونال تتحدد بتفاعل العوامل الفسٌولوجٌة والبٌيٌة والشرن أن التؽٌرر الر ي
ٌروثر بردوره فرً
ٌحدث تحد ه ه المكونال نتٌجة العوامل الفسٌولوجٌة واالجتماعٌة ث
تكوٌن الشخصٌة مما ٌ كد عملٌة التفاعل تلن المكونرال وتأثٌرهرا ببعضرها ممرا ٌ كرد
بدوره فكر التكافل الدٌنامٌكٌة بٌنها(. )2

مخطط ٌبٌن المكونال الشخصٌة
تمسٌم هوالندر ( )1971للشخصٌة ممسم الى ثالث
مستوٌال أو مكونال منفصلة ولكنها فً نفس الولل مرتبطة بعضها ببع
( )2هٌزذٓ أمبدٗو٘خ الفنش ّأال ثذاع  ,الٌظن الزوث٘ل٘خ ّاخزجبساد الشخص٘خ www. Me Mar . net )2010( ,
( )3هٌزذٗبد شجنخ الؼبلوٖ  ,هٌزذٓ الٌصشإّ الؼبم ً ,جزٍ ػي هنًْبد الشخص٘خ )2007 ,
http// rb. Alnassr clup.com

-527-

الؼذد الغبدط ّاالسثؼْى  .هدلخ الفزر ً٘ .غبى لغٌخ 3122

المكونال العملٌة

اللت ّالدُْش الٌفغٖ

م.مُ٘ .بم عؼذّى ػجْد

المكونرررررررررررررررررررررررررررررال

المكونال الجسمٌة

االجتماعٌة
الغلْك الوشرجظ
ثبلذّس

مخطط رلم ( ) 1

االعزدبثخ الٌوط٘خ ُٖ
الطشٗقخ الزٖ ٗزفبػل ثِب
الفشد هغ الوْاقف الج٘ئ٘خ
الوخزلفخ .
(1

ً
ثانثا :بعط شظياات انشخصية
أن نظرٌرررال الشخصرررٌة عبرررارة عرررن محررراوالل هررردفها وصرررؾ البنٌررران العرررام
للشخصٌة التً تدل على فردٌة الشخص وتمٌزه فً السلون .
وهنان نظرٌال عدٌدة الؽر منها تصنٌؾ الشخصٌة ومن ه ه النظرٌة -:
 -1نظرٌة اتنماط ""Tyait theories
وتصنؾ الشخصٌة على حس اتنماط.
أ -الجسدٌة ((اندوموؾ ه مٌزموؾ ه اكتومون ))
 الفسٌولوجٌة ((دموي ه سوداوي هصفراوي))ج -السلون ((انطوايً ه انبساطً)) ( -2 )2نظرٌة السمال ""Type theories
لمررد تناولررل الباحثررة نظرٌررال السررمال لصررلتها المباشرررة بموضرروع بحثنررا ه فمررد اهررتم
علماء بدراسرة السرمال الشخصرٌة وتحدٌرد السرمال الترً ٌتمٌرز بهرا الفررد عرن أتخرر
ومنهم علماء (البورل  ،واٌزنل ه وكاتل وؼٌررهم حٌرث أكرد كاترل " "Catalان بنراء
السمة أساس فً بناء الشخصٌة ه وٌمكرن أن تكرون السرمة اسرتعدادا ا فطرٌرا ا أو مكتسربا ا
كمررا فررً السرررمال أالجتماعٌررة (وأ تخررالص واتمانرررة ه والصرردق وؼٌرهرررا ) وان
()3
السمال الشخصٌة هً سمال ثابتة نسبٌاا)
( )2صننالذ ثنني ازوننذ الغننقبص  ,الشخصنن٘خ ّػلننن الننٌفظ الشٗببننٖ  ,مل٘ننخ الزشث٘ننخ الشٗببنن٘خ – خبهؼننَ الولننل عننؼْد ,
هسببشح فٖ ػلن الٌفظ الشٗببٖ web cache . Google user conte )2009,
( )2األه٘ي إعوبػ٘ل الجخبسٕ ،هفِْم الشخص٘خ ،دّافغ ًفغ٘خ 3112
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 -3نظرٌة التعلم ""RoLe playing
ٌعنً أٌجاد خبرة خاصة لها صلة بالعما والثوا وٌكرون لهرا اثرر فرً تكروٌن
الشخصٌة  .وفضالا عن ه ه النظرٌال هنالن نظرٌة لع أتدوار والنظرٌة التطورٌة

()1

ً
رابعا  :انعىامم اخلمسة انكربي نهسمات انشخصية :
تعتبر ه ه السمال لها أثر كبٌر فً التعرؾ على شخصرٌة أعفرراد  .مرن خرالل
المماٌٌس الترً أعردها الكثٌرر مرن العلمراء أو براتحرى هنران نمو جران لهر ه العوامرل
أحرردهما طرروره كوسررتادؾ كررري ( ) 1984-1935ه وتررم بنرراء لايمررة التحمررك منررة ه
واتخر لام بتطوٌره جولد بٌرج ( )1992-1990وان النمرو جٌن متشرابهان فرً عردد
من العوامل ه وفً المحتوى ه الضمٌر الحً ه واالتزان االنفعرالً ه ولكنهمرا ٌختلفران
فً عامل الدؾء فهو من الصفال االنبساطٌة ومن صفال الممبولٌة فرً نمرو ج جولرد
()2
بٌرج
وٌرى علً كاظم ( )2001ان نمو ج العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة ٌرمً
فً النهاٌة الرى الكشرؾ عرن وجرود ابعراد اساسرٌة فرً الشخصرٌة ال اسرتمرار وثبرال
على المستوى الجؽرافً برؼم تباٌن الموال والثمافال او على المستوى االفمً داخل
بناء شخصٌة الفرد الواحرد او الجماعرة الترً ٌعرٌ فٌهرا االفرراد ٌعرد نمرو ج العوامرل
الخمسررة الكبرررى للشخصررٌة مررن أهررم النمررا ج وأحرردثها التررً تفسررر سررمال الشخصررٌة
(1999ه )Goldbergوه ا النمو ج الهرمً ٌتكون من خمسة عوامل ريٌسٌة هً :
 -1أالنبساااة ٌ Extrarersion(E) - :عكرررس هررر ا العامرررل التفضرررٌل للموالرررؾ
االجتماعٌة والتعامل معها ه فالدرجة المرتفعة تدل على أتفراد ومرتفعً االنبسراطٌة
()3
ٌكونون نشطٌن وٌبحثون عن الجماعة
 -2الضاي :الياٌ (( Conscien tiousness )C( - :تمٌرز الفررد هنرا بااللتردار
والكفاءة ه االنجاز  ،التأنً أو الروٌة ه ضبط الر ال  .كمرا ٌتمٌرز باتمانرة ه اعٌثرار ه
الت سررام ه التعرراطؾ ه التعرراون ه التواض ر والجدٌررة ه والدلررة ه والرحمررة ه الصرردق ه
()4
الوفاء ))

( )4صُننشح شننِبة أزوننذ  ،دساعننخ هقبسًننخ لغننوبد الشخصنن٘خ لننذٓ الػجننبد الدوٌبعننزل الفٌننٖ ّاإلٗقننبػٖ ,هدلننخ الزشث٘ننخ
الشٗبب٘خ الودلذ السبدٕ ػشش  ,الؼذد الثبًٖ 2009 ,
1-www. Anrafsia .com
( )1األه٘ي إعوبػ٘ل الجخبسٕ  ,هصذس عجق رمشٍ 3112،
( )2الغ٘ذ دمحم أثْ ُبشن  ,هصذس عجق رمشٍ  ,ص36
( )3ػلٖ هِذٕ مبظن ً ,وْرج الؼْاهل الخوغخ النجشٓ فٖ الشخص٘خ  ,هؤششاد عبٗنْهزشَٗ ػي الج٘ئخ الؼشث٘خ الودلخ
الوصشٗخ للذساعبد الٌفغ٘خ  ,الودلذ السبدٕ ػشش  ,الؼذد ( )3112 ،41ص 344
(1) Goldberg , L(1999) ThDerelopent of five_ factor Domain scales from the lplp tem pool
(.n_ line) Arailable URL.
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 -3أالنفتااة ٌ - opennessكررون مرتبط را ا بالتسررام واالبتعرراد عررن الؽمررو أي
ٌكون شخص واض المالم والمضمون وٌكون صاح عاللرال جٌردة مر الجمٌر
()1
وٌكون شخصا ا محبوبا ا اجتماعٌا ا وله المدرة على تكوٌن صدالال كثٌرة .
 -4العصااةب - Ncuroticism )N( :وهررو شررخص ٌح ر العزلررة ه وٌبتعررد عررن
االختالط بالناس ه وتصدر ألوالة وأفعاله من عوامل اتٌة ه وهو ٌح التأمل وأحالم
()2
الٌمظة  ،وٌفتمر الثمة بالنفس .
 -5اليقبول - Agreeableness )A( :والشخصٌة هنرا تتصرؾ باعٌثرار والعطراء
الفكري ه والتواض ه والسعً من اجل االلفة والتضامن م الجماعة التً ٌنتمً إلٌها
ه وتكون له عاللة مترابطة بالصدالة والتعاون والحمٌمة وٌكون شخصا ا منجز لعملره
()3
ومثابرا ا ومنظما ا ه وٌحترم مشاعر وعادال اآلخرٌن .

(( نمو ج العوامل الخمسة الكبرى للسمال ))

( )1ػلٖ مبظن ،هصذس عجق رمشٍ،ص344
( )3إثشاُ٘ن الغبػذرٖ  ,هبُٖ الشخص٘خ  ,هٌزذٓ االًثشّثْلْخ٘ي ّاالخزوبػ٘٘ي الؼشة )2008( ,
(4) Cost , p and Mecrae , R(1985) Hypochon driasis , Neuroticism and ) Aging : when
are somatic Coplaints Un founded ? American psychologist , rol . 40 , pp .19-28
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()1

العوامل
 -1العصابٌة -
Neuroticism
 -2االنبساطٌة -
Exbraversion
 -3ضمٌر حً –
Conscientious
 -4الممبولٌه -
Agreeableness
 -5االنفتاح opemess -

لً () John-1990
مخطط رلم ()3
السمال
للررررك – عصرررربً – متملرررر – انفعررررالً  -شرررردٌد –
الحساسررٌة – الخرروؾ – مشررفك علررى نفسرره – سرررٌ
االهتٌاج – ٌعال اته – متشايم – متوتر .
كثٌر الكرالم – نشرط – فعرال – منبسرط مر النراس –
صرررٌ – مسررٌطر – لرروي – مررتحمس – متفرراخر –
اجتماعً – شجاع – جرريء – مؽرامر – جسرور –
مزع .
مررررنظم – مررررتمكن – مخطررررط  -مرررر ثر – متحمررررل
للمس ولٌة – موثوق ٌعتمد علٌه – دلٌرك – عملرً –
حرٌص – مجتهد – محترس .
متعاطؾ – حنون – شفٌك – رلٌك المل – كرٌم –
موثوق به – متسام – لطٌؾ – طٌر – صردٌك –
متعاون – مح للؽٌر – حساس .
متنوع االهتمامال – واس الخٌرال – كرً مبتكرر –
فطٌن – مح لالستطالع – محنرن – محر للفنرون
– مرراهر – مكتشررؾ – صررادق – سرررٌ الخرراطر –
واس الحٌلة – محضر مه .

خامسا  :انشخصية وانيااظة -:
لمد أظهرل نتاي العدٌد من البحوث التً أجرٌل فً مجال السرمال الشخصرٌة
أن هنان فرولا ا تمٌز الرٌاضٌٌن ممارنة بؽٌر الرٌاضٌٌن .
فعلى سبٌل المثال أظهرل نتاي الدراسال التً أجرٌل فرً البٌيرة اتجنبٌرة ل (( :
 1967 .Cooperه و كررررران kane1976ه وسرررررتفورد  1977 schurrه
كررررروبر
ومورجررال  1980 Marganأن الرٌاضررٌٌن ممارنررة بؽٌررر الرٌاضررٌٌن ٌتمٌررزون
بالسمال التالٌة :

(1) John / o.p (1990) The " bigfive " factor taxonomy : Dimen- sions of
personality in the raturaL.Language and in gnestionn aircs , In L. A .
pcrrin(Ed) Hand book of pcrson atity : pp66- newyork . ford pre .
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الثمرررة بنفسررره ،المنافسرررة ه انخفرررا الملرررك ه االنبسررراطٌة ه االسرررتمرار االنفعرررالً
والمس ولٌة ( )1إن السمال الشخصٌة لدى الرٌاضرً تتحلرى بخصوصرٌال تمكنره مرن
ممارسة دوره ه وتتلخص فً مظاهر عدٌدة منها البدنٌة السلٌمة للمدرة على االنتظام
فً العمل ه ومراعاة المواعٌد والعمل ساعال طوٌلة ومتواصلة ه وضربط الرنفس فرً
الموالررؾ الصررعبة والثمررة بررالنفس فررً كررل الموالررؾ وٌكررون لررن ظرراهرا فررً مظهرررة
الخررارجً وٌكررون شخص را ا ٌتمٌررز بالشررعور العررالً بالمس ر ولٌة ممررا ٌ هلرره تن ٌتمٌررز
باتخالق واآلدا االجتماعٌة العالٌة واالهم من لن كله ٌكون صراح خبررة علمٌرة
لكً ٌكون م هالا للمٌادة  .وٌج إن ٌتمٌز بالسمال اعنسانٌة فٌها مضافا ا الى سرموها
ودورها الكبٌر فً تماسن الجماعة ه وال ننسى السمال ال اتٌة وهً الر كاء والتركٌرز
فررأن المرردرة علررى أالسررت كار واسررتنباط الحلررول  .أضررافه إلررى السررمال المكتسرربة مثررل
النض االنفعالً أي المدرة على أالمسان بزمام اتمور  .وضبط النفس ه واالترزان
االنفعررالً فررً الرضررا والؽض ر وإعطرراء المثررل الصررال اآلخرررٌن فررً عرردم التمٌررز
()2
والتعامل على البع
وكل ه ا ٌرج إلى العاللال الجماعٌة أثناء ممارسة اتنشطة الرٌاضرٌة لفتررال
طوٌلة ومتواصلة أثناء التمرٌن والمشاركة فً المنافسال فضال عن الولل التروٌحً
أثناء الممارسة ال ي ٌساعد على تفرٌػ االنفعاالل وٌجعله ممٌزا ا فً سماته .
ً
سادسا  -:انذراسات ادلقاربة :
 -1د اس ا :ةس ا يي ا وط يص ا ف (( 2000ساايةا الصيصاا :اليي :ا
األنية أجسةم الب الجةيعةا اليية س:ن والغ :يية س:ن ))
أستخدم الباحث المنه الوصفً على عٌنرة لوامهرا  1560فرً جامعره حلروان
ومن ضمن اتدوال التً أستخدمها ممٌاس كاترل للشخصرٌة  .وهردفل هر ه الدراسرة ه
التعرؾ على أنماط أجسام طال الجامعة وسماتهم الشخصٌة .
والنتاي التً توصل إلٌها الباحث وجود تباٌن بٌن أنمراط أجسرام الطرال فرً
الكلٌال العملٌة عن الكلٌال النظرٌة .
ومن توصٌاته ٌج تزوٌد المايمٌن على العملٌة التعلٌمٌة بنتاي أنماط أجسام وسمال
()3
شخصٌة طالبهم
 -2د اسا نااةن :أييااد سااي(( 2007 :بعااا الساايةا الصيصاا :لاادس اليية ساا:ن
وغ :اليية س:ن لألنص ال الب :ين الب الجةيع )) .
المنه الوصفً ال ي أسرتخدمه الباحرث فرً هر ه الدراسرة  .ومرن أهردافها هرو
التعرررؾ علررى الفررروق بررٌن الطررال الممارسررٌن والؽٌررر ممارسررٌن لالنشررطه الطالبٌررة
( )2أعبهخ مبهل سارت  ,ػلن ًفظ الشٗببخ الوفبُ٘ن ّالزطج٘قبد  (,القبُشح  ،داس الفنش الؼشثٖ ( 2007,ص44
( )3هٌزذٓ شجبة الٌِضخ  ,الشٗببخ ًشبط أًغبًٖ www.seminarps . )2007(,ص344
(ٗ -)3بعش هسشّ ط هصطفٔ  ,الغوبد الشخص٘خ الوو٘ضح ألًوبط أخغبم طالة الدبهؼبد الووبسع٘ي ّغ٘ش الووبسع٘ي
( مل٘خ الزشث٘خ الشٗبب٘خ للجٌ٘ي ثبلِشم – خبهؼَ زلْاى  ،سعبلخ دمزْساٍ  ،هنزجخ الجسْس الشٗبب٘خ ثبلودلظ
القْهٖ الشٗببٖ )3114
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المختلفة ه والتعرؾ على الفروق برٌن الطلبرة الممارسرٌن لألنشرطة الطالبٌرة المختلفرة
والطالبال الممارسال لها فً سمال الشخصٌة  .وكانرل عٌنرة البحرث ( )214طالر
وط البة احد ه ه العٌنة الطرال الممارسرٌن لألنشرطة ولرد انمسرمل العٌنرة إلرى اختٌرار
عٌنة الطرال الممارسرٌن لألنشرطة الطالبٌرة بالطرٌمرة العمدٌرة ه مرن خرالل الطرال
ال ٌن سجلوا فً أتنشطه الطالبٌرة وهرم أكثرر الطرال تمٌرزا ا فرً أتنشرطه المختلفرة .
فضال عن اختٌار عٌنة من الشبا تم اختبارها بطرٌمه عشوايٌة عددها ( )100طال
وطالبة من ال ٌن ال ٌمارسون أتنشطه من أدوال البحث التً استخدمها الباحث هو
ممٌاس (فاٌزه ٌوسؾ عبد الحمٌد ) هو ممٌاس السمال الشخصٌة وال ي لامرل (بؽرداد
)1991
ومن النتاي التً توصرل إلٌهرا البحرث وجرود فرروق برٌن الطرال الممارسرٌن
لألنشرررطة الطالبٌرررة والطرررال الؽٌرررر ممارسرررٌن لهررر ه اتنشرررطة فرررً جمٌررر السرررمال
الشخصررٌة وأن السررمال االٌجابٌررة باتجرراه الممارسررٌن والسررمال السررلبٌة باتجرراه الؽٌررر
ممارسرررٌن لألنشرررطة الطالبٌرررة  .فضرررال عرررن وجرررود فرررروق برررٌن الطلبرررة والطالبرررال
الممارسررٌن والؽٌررر ممارسررٌن فررً سررمة العصررابٌة أي الممارسررٌن والؽٌررر ممارسررٌن
ٌتصرررفون بهررر ه السرررمة  .وممرررا تمررردم أن سرررمة المٌرررول االجتماعٌرررة تمٌرررز الممارسرررٌن
والمتمٌزٌن فً مختلؾ اتنشرطة الرٌاضرٌة  .وسرمة الصرور الصرور االٌجابٌرة للر ال
أما السلون التوكٌد للسٌطرة العدوانٌة لم تظهر فروق  .وفً سرمال الدافعٌرة لالنجراز
للممارسر ٌن لمجراالل اتنشرطة المختلفرة كرور إنراث ه إ ا ممرا تمردم هنران فرروق بررٌن
()1
الممارسٌن والؽٌر ممارسٌن لألنشطة الطالبٌة فً بع السمال الشخصٌة .
 -3د اس الس:د دمحم أبو نةصم  (( 2008اليكونةا األسةس :للصيص :ف :نيوذج
كل ين كةتل وا :نك وجولد ب :ج لدس الب الجةيع ))
تهدؾ الدراسرة إلرى التعررؾ علرى طبٌعرة المكونرال اتساسرٌة للشخصرٌة فرً
ضوء نمو ج كاتل ه واٌزنرن ه وجولرد بٌررج ه وكر لن مردى الترداخالل برٌن النمرا ج
الثالثررة فررً لٌرراس السررمال الشخصررٌة  .وتكونررل العٌنررة ( )418طالب را ا وطالبررة بكلٌررة
التربٌة جامعرة الزلرازٌك  .وطبرك علرٌهم ممٌراس السرمال الشخصرٌة ه لايمرة العوامرل
الخمسة الكبرى للشخصٌة ه مرن أعرداد ( Goldberg)1999وتعرٌرؾ السرٌد دمحم أبرو
هاشم باسرتخدام معامرل االرتبراط والتحلٌرل ألعراملً االستكشرافً وأظهررل نتراي بران
التماٌز المكونال اتساسٌة للشخصٌة فً نمو ج كاتل لردى طرال وطالبرال الجامعرة
عما افترضته كاتل حٌث تتشع على أربعه عوامل هً ( االنسجام ممابل االندفاعٌرة
ه والمؽامرة ممابل االطمينان ه والتخٌرل ه وفعالٌرة ال  .وتمراٌز المكونرال اتساسرٌة
للشخصٌة فً نمو ج أٌزنن لدى نفس العتبة عما افترضه  .جولد بٌرج حٌث تتشرع
على عاملٌن هما  ( :االنفتاح ممابل العصابٌة ه الممبولٌة )
(ُ )1بًٖ أزوذ عو٘ش  ,ثؼض الغوبد الشخص٘خ لذٓ الووبسع٘ي ّغ٘ش الووبسع٘ي لألًشطخ الطالث٘خ فٖ الدبهؼخ (خبهؼَ
ػ٘ي شوظ – سعبلخ هبخغز٘ش  ,قغن الذساعبد الٌفغ٘خ ّاالخزوبػ٘خ – هؼِذ الذساعبد الؼل٘ب للطفْلخ
)3114,
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والمكونال اتساسٌة للشخصٌة فً نمو ج كاتل ه واٌزنن ه وجولد بٌررج علرى العٌنرة
نفسها متداخلة الى حد كبٌر م بعضها وأنتجل سبعة عوامل هرً  :االنسرجام ممابرل
العصرررابٌة ه وال هانٌررره ممابرررل الكررر واالنبسررراطٌة والضرررمٌر الحرررً وفعالٌرررة الررر ال
()1
والرادٌكالٌة .
عالقة انذراسة احلانية بذراسات مقاربة :
(
مما تمدم نالحظ أن دراسة ( ٌاسر محروس مصطفى ه ) 2000ودراسة
هانً أحمد سرمٌره )2007كرل مرن هر ه الدراسرال اسرتخدمل المرنه الوصرفً وضرم
الممٌاس على عٌنة من طلبة وطالبال الجامعة  .وجمٌعها أثبتل أن هنان فرولرا ا برٌن
السمال الشخصٌة بٌن الطال الجامعة  .وه ا ٌتفك م الدراسة الحالٌة وهنان أوجره
االختالؾ باستخدام المماٌٌس حٌث أستخدم ٌاسرر محرروس ه ممٌراس كاترل للشخصرٌة
وطبمرة علرى طرال وطالبرال الجامعرة الممارسرٌن والؽٌرر ممارسرٌن أمرا هرانً أحمررد
السررٌد  ،فمررد أسررتخدم (ممٌرراس فرراٌزه ٌوسررؾ) لمعرفررة بع ر السررمال الشخصررٌة لرردى
الممارسررٌن (الؽٌررر ممارسررٌن لألنشررطة الطالبٌررة ) ه أمررا (السررٌد دمحم أبررو هاشررم ) فمررد
أستخدم ممٌاس المكونال اتساسٌة فً نمو ج كاتل واٌزنن وجود لدبٌرج على طال
وطالبال الجامعة  .فمد أستخدم فً الدراسة الحالٌة نفس الممٌاس ال ي أستخدمه السٌد
دمحم أبررو هاشررم ه علررى عٌنررة لوامهررا ( )60طالبررة مررن الممارسررال والؽٌررر ممارسررال
لألنشطة الرٌاضٌة  .أي الدراسة الحالٌة على الطالبال الممارسال والؽٌر ممارسرال
فمررط ه مررن أجررل التعرررؾ علررى فررروق فررً بع ر السررمال الشخصررٌة لرردى الطالبررال
الممارسال والؽٌر ممارسال وه ا ما سنعرفه فً الفصل الراب من ه ه الدراسة .

} مخطط نظرٌال الشخصٌة ({ )2
هزضى

قيادي

هادئ

هوتليء حيوية

رزيي
هٌضثط

هتجاوب

تلغوي

دهوي

هتألن

اجتواعي أبو هاشم ه مصدر سبك كره ه .2002
()1السٌد دمحم

( )2هٌزذٓ افبّٗق الزشث٘خ  ،ػلن الٌفظ ّاالسشبد . www.AFaweeq.com ، 2010،

هٌثسط

دقيق

هٌطوي
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هخطط رقن ( ) 9
(( هخطط يثيي ًظريات الشخصية السوات والعواهل ))

انفصم انثانث :

منهج انبحث وإجياءاته :
أوال  -ينهج البيث
أعتمررد ل الباحثررة علررى المررنه الوصررفً ال ر ي ٌتناس ر ومعالجررة ه ر ا الموضرروع
و لن من خالل تحلٌرل البٌانرال ترم الحصرول علٌهرا واسرتخالص النتراي منهرا  .لر لن
فالمنه الوصفً أكثر ماليمة تهداؾ البحث الحالً ه من خاللره ٌرتم التعررؾ بعر
سمال الشخصٌة لدى الممارسال والؽٌر ممارسال لألنشطة.
ثةن:ة ً  -ع:ن البيث
تكون عٌنة البحث من ( )70طالبرة مرن الطالبرال الممارسرال والؽٌرر ممارسرال
لألنشررطة الرٌاضررٌة فررً جامعرره دٌررالى موزعرره علررى ()35مررنهم طالبررال كلٌررة التربٌررة
الرٌاضٌة و( )35طالبة من ؼٌر الممارسال من مختلؾ اتلسام تم اختٌارهن بطرٌمة
عشوايٌة ولد أهملل ( )15استمارة لوجود نمص باالسرتمارال وعردم اكتمرال اعجابرة
بشكل صحٌ  .وأصبحل عٌنة البحث ( )60استمارة موزعره علرى طالبرال الجامعرة
الممارسال والؽٌر ممارسال له ه اتنشطة .
ثةلثة أدواا البيث
اسرررتخدمل فرررً هررر ه الدراسرررة أالسرررتبانه لجمررر المعلومرررال والتأكرررد مرررن صررردق
المعلومال الواردة فً أالستبانه وعرضل على مجموعرة مرن الخبرراء المتخصصرٌن
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حٌث استخدم نمو ج العوامل الخمس الكبرى للشخصٌة لجودبٌرج أعداد جولرد بٌررج
 )1999(Goldbergوتعرٌررؾ السررٌد دمحم أبررو هاشررم وٌتكررون ه ر ا النمررو ج مررن ()D
مفردة كل منهرا ٌتصرؾ جانبرا مهمرا وجوانر الشخصرٌة  ،بوالر ( )10عبرارال لكرل
عامل  ( :الممبولٌة  ،الضمٌر الحً  ،االنبساطٌة  ،والعصابٌة ،واالنفتاح على الخبرة
) وهً من نوع التمرٌر ال ي ٌج عنها اتفراد فً ضوء خماسً التدرج (ال تنطبك
علً أطاللا  ،تنطبك علرً للرٌال  ،تنطبرك علرً أحٌانرا  ،تنطبرك علرً كثٌررا  ،تنطبرك
علً تماما ) وتعطى التدرجال ( )5,4,3,2,1فً حالة العبارال الموجٌة والعكس فً
حالة العبارال السالبة  .وطبك على الطالبال الجامعرة الممارسرال والؽٌرر ممارسرال
لألنشطة الرٌاضٌة .
* الصدق وثبةا اليق:ةط
 االتساق الداخلً  :ولد تم التحمك من لن بحسا معامالل االرتباط برٌن العبرارالوالعوامل التً تنتهً إلٌها  ،وجاءل جمٌ لٌم معامالل االرتبراط دالرة إحصرايٌا عنرد
( )0.10حٌررث انحسرررل بررٌن ( )0،435لعبررارة رلررم ( )3وهررً( ،تجن ر المنالشررال
الفلسفٌه) ه ) (0.651للعبارة رلم )(35
(أشررعر براحررة م ر نفسررً)وكانل لررٌم معامررل لفررا (  (0.845للممبولٌررة ) 0.150 )،
للضمٌر الحً )0.751( ،
لالنبسررررراطٌة  )0.847( ،للعصرررررابٌة  )0.757( ،لالنفتررررراح علرررررى الخبررررررة  ،ومرررررن
اعجرررراءال السرررابمة تأكرررد للباحثرررة ثبرررال وصررردق لايمرررة العوامرررل الخمسرررة الكبررررى
للشخصٌة  ،وصالحٌتها لالستخدام فً البحث الحالً لمٌراس عوامرل للشخصرٌة  ،فرً
()1
ضوء نمو ج جولد بٌرج
ابعة ً  -يجةالا البيث
 -1المجررال المكررانً  :تررم تحدٌررد كلٌررة التربٌررة الرٌاضررٌة وكلٌررة التربٌررة االساسررٌة مررن
جامعه دٌالى مكانا للدراسة وتم توزٌ استمارال االستبٌان على الطالبال .
 -2المجال الزمانً  :فترة جم البٌانال من  2010-1-4ولؽاٌرة  2010-4-21وهر ه
الفترة هً مجال البحث ولد تم تحدٌد العمل مٌدانٌا .
 -3المجال البشرري  - :كانرل العٌنرة طالبرال كلٌرة التربٌرة الرٌاضرٌة و طالبرال كلٌرة
التربٌة االساسٌة فً جامعــة دٌالـى .
انفصم انيابع :

)(1) http:// ori. Org\ ipip\ new _ home . htm . geldberg (1999
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عيض اننتائج ومناقشتها :
لد تبٌن من ه ه الدراسة التً تهدؾ إلى لٌاس السمال الشخصٌة  .لدى عٌنرة
البحررث فررً ( كلٌررة التربٌررة الرٌاضررٌة والتربٌررة اتساسررٌة فررً جامعرره دٌررالى للطالبررال
المم ارسررال والؽٌررر ممارسررال لألنشررطة الرٌاضررٌة فمررد أظهرررل النترراي انرره الوسررط
الحسرررابً لإلفرررراد عٌنرررة البحرررث ( )30ممارسرررال ( )30ؼٌرررر ممارسرررال لألنشرررطة
الرٌاضرررٌة  ،البرررالػ عرررددهم ()60طالبرررة علرررى ممٌررراس السرررمال الشخصرررٌة لرررد بلرررػ
( )82،302للممارسال لألنشطة الرٌاضٌة و( )149،633لؽٌر الممارسال لألنشرطة
الرٌاضررٌة لؽٌررر الممارسررال لألنشررطة الرٌاضررٌة وبررانحراؾ معٌرراري ( )12،302
للممارسال و ( )28،366لؽٌر الممارسال وباستخدام االختبار التايً ( )t-testعلمرا
أن المٌمة التايٌة المحسوبة ( )0،15443وهً الل من المٌمة الجدولٌة وه ا ٌدل علرى
انه فرضٌة ه ه الدراسة هً دالة أي أنها تمل الفرضرٌة الترً تردل علرى وجرود فرروق
برررٌن الممارسرررال وؼٌرررر الممارسرررال و لرررن تنررره المٌمرررة الجدولٌرررة اكبرررر مرررن المٌمرررة
المحسوبة ( )1وكما مبٌن بالجدول رلم واحد .

جدول رلم واحد ()1
ٌبٌن اتوساط الحسابٌة واالنحراؾ المعٌاري والمٌمة التايٌة المحسوبة لبع
للطالبال الممارسال وؼٌر الممارسال لألنشطة الرٌاضٌة
المتؽٌر

العدد

الوسط
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

المٌمة ل
المحسوبة

2.000

0.05

0.1544
3

لٌمة الدالة
مستوى
الداللة
درجة
الحرٌة
المٌمة ل
الجدولٌة

ممارسال

30

82,302

12,302

السمال

57

() 2ػجذ الدجنبس رْف٘نق  ،الزسل٘نل اإلزصنبيٖ فنٖ الجسنْس الزشثْٗنخ ّالٌفغن٘خ ّاالخزوبػ٘نخ  ،ط األّلنٔ  ,النْٗنذ  ,هؤعغنخ
النْٗذ الزقذم الؼلوٖ  . 1983،ص251
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داله
149,633 30

28,366

وممررا تمرردم ٌتضرر أن الممارسررٌن لألنشررطة الرٌاضررٌة ٌتمٌررزون فررً بعرر
السمال الشخصٌة من ؼٌر الممارسٌن لألنشطة للرٌاضٌة فً االنفتاح  ،واالنبسراطٌة
 ،والممبولٌررة والتررً تتمثررل بالنشرراط  ،واالنفعررال  ،والتعرراون  ،والمرروة  ،والحمرراس ،
والجرأة  ،والشجاعة والمؽامرة  ،متمكن  ،التخطرٌط  ،وتحمرل المسر ولٌة  ،الحررص
والمثابرة  ،ح االستطالع والثمة بالنفس والمٌادة  ،واالستمالل  ،والمبادرة .
إ ا ا تتفك نتٌجة الفرضرٌة المتعلمرة بوجرود فرروق معنوٌرة ال داللرة إحصرايٌة
بررٌن طالبررال الجامعررة الممارسررال لألنشررطة الرٌاضررٌة والؽٌررر ممارسررال فررً بع ر
السررررمال الشخصررررٌة ومرررر مررررا توصررررلل إلٌرررره الدراسررررة ( هررررانً أحمررررد سررررمٌر ،
0()2007بع ر السررمال الشخصررٌة لرردى الممارس رٌن وؼٌررر الممارس رٌن ا لألنشررطة
الطالبٌة من طال الجامعة ) ،بوجود فروق معنوٌة ال داللة إحصايٌة بٌن الطال
الممارسٌن والؽٌر الممارسٌن لألنشطة الرٌاضٌة  .فً جمٌ السرمال الشخصرٌة وان
السمال االٌجابٌة باتجاه الممارسٌن والسمال السلبٌة باتجاه الؽٌر ممارسرٌن لألنشرطة
الرٌاضٌة فضال عن وجود فروق بٌن الطلبة والطالبال الممارسٌن والؽٌرر ممارسرٌن
فً المٌول  ،والدافعٌة لالنجاز  ،والمٌول االجتماعٌة وكرل هر ه السرمال تجعرل الفررد
اٌجابٌا فً التصرفال والتعامل م اآلخرٌن فضرال عرن تمٌرزه باالنبسراطٌة واالنفتراح
والممبولٌررة وكررل الصررفال التررً تجعررل منرره شررخص اجتماعٌررا  ،بعٌرردا عررن العزلررة
واالنطررواء وتتفررك ه ر ه الدراسررة م ر ( السررٌد دمحم أبررو هاشررم  ( ، ) 2008 ،المكونررال
اتساسٌة للشخصٌة فً نمو ج كل من كاتل واٌزنن وجولد بٌرج لدى طال الجامعة
) عن وجود فروق فً بع السمال الشخصٌة وهً االنسجام والدافعٌة  ،والمؽامرة
ممابل االطمينان والتخٌل ممابل فعالٌة ال ال  ،فضرال عرن االنفتراح ممابرل العصرابٌة ،
الممبولٌة أي تختلؾ ه ه السمال لدى الممارسٌن والؽٌر ممارسٌن لألنشطة الرٌاضٌة
وه ر ا نتٌجررة االخررتالط االجتمرراعً عررن طرٌررك اتلعررا الجماعٌررة  ،والتعرراون أبنرراء
الفرٌررك الواحررد  .فضررال عررن االنبسرراطٌة التررً ٌتمٌررز بهررا الفرررد الرٌاضررً واالنفترراح
والممبولٌررة فررً اتلعررا مررا ٌتمٌررز برره الممارسررٌن لألنشررطة الرٌاضررٌة فررً اتلعررا
الفرضٌة أما فً اتلعا الفردٌة ٌتمٌز الفرد باالنبساطٌة والعصابٌة  ،تنه ٌحتاج إلى
روح المنافسة من أجل تحمٌك أفضل نتٌجة كما هو فً العا الفردٌة  ،مثل المالكمة
والمصارعة اتلعا السراحة ومٌردان  ،والجمبراز الرخ  .إ ا كرل مرن اتلعرا الفرلٌرة
والفردٌررة  ،لهررا تررأثٌر اٌجررابً فررً تطرروٌر شخصررٌة الممارسررٌن لألنشررطة الرٌاضررٌة
وخصوصا فً المنافسال المحلٌة والدولٌة  .فضال عن جان التروٌحرً الر ي ٌطرور
شخصٌة الفرد ٌجعل منه شخص ٌتمٌز بالممبولٌة واالنفتاح واالنبساطٌة .
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االستنتاجات وانتىصيات
ً
اوال -:االستنتاجات
أكررردل كثٌرررر مرررن الدراسرررال والبحررروث بوجرررود الفرررروق الفردٌرررة بالسرررمال
الشخصٌة حٌث أنها تختلرؾ مرن شرخص إلرى أخرره وهنران شرخص ٌتمٌرز بالعصرابٌة
وهنرران شررخص ٌتمٌررز باالنبسرراطٌة وتكررون برردرجال متفاوتررة ونالحررظ أن السررمال
الشخصٌة ترتبط م بعضها فنالحظ مثالا الملك واالنطواء واالكتيا ٌسب العصابٌة
وه ا ما ٌنت شخصٌة سلبٌة فً السلون واتفعال .
أمرا االنبسراطٌة فسروؾ تولرد لردٌنا العاللرال االجتماعٌرة والمردرة علرى تكرروٌن
صدالال ومختلؾ العاللال االجتماعٌة وبالتالً سروؾ ٌسراعد لرن علرى تطروٌر ثمرة
الفرد بنفسه  .وتكون له المدرة على مواجهة الموالرؾ الصرعبة ونالحرظ هنرا أن الفررد
ٌتمٌز ب كاء اجتماعً ٌجعل منه فرد ٌملن صفال أو سمال اٌجابٌة .
وان كل ه ه السمال كما كرنا مسبما ا تتفاول من شخص إلى أخر .
حس المر هالل النفسرٌة والوراثٌرة  ،الرتعلم ه العوامرل االجتماعٌرة ه البٌيرة .
والظروؾ التً مر بها الفرد .
أمرررا الفررررد الررر ي ٌمرررارس اتنشرررطة الرٌاضرررٌة ٌكرررون ال شخصرررٌة منفتحرررة
وانبساطٌة ومرح وٌتمٌرز بالثمرة بنفسره ولره المردرة علرى المٌرادة وؼٌرهرا مرن السرمال
االٌجابٌررة  .ولكررن فررً نفررس الولرل ال ٌعنررً انرره ال ٌملررن سررمال سررلبٌة ه ولكررن تكررون
السمال االٌجابٌة تطؽً على شخصٌته أكثر من السمال السلبٌة وه ا نتٌجة اتنشطة
الجماعٌة فضالا عن المجتمعال الكشفٌة واتلعا الفرلٌرة والفردٌرة الترً تترٌ للفررد
االخرتالط بالخصررم والجمهررور بالدرجرة اتولررى االخررتالط مر أعضرراء الفرٌررك الواحررد
والسفر معهم ه كل ه ه اتمور تساعد على تطوٌر شخصٌة الفرد .
مما ٌ هله لٌكون أكثر ثمة بنفسه وأكثر جررأه وصراح عاللرال اجتماعٌرة واسرعة .
كل ه ه اتنشطة الرٌاضٌة والتروٌحٌة التً ٌ دٌها فً اؼل اتحٌان فً الملعر مر
زماليه فضالا عرن جرو المنافسرة فرً نفرس الولرل ٌكرون الجانر التروٌحرً الر ي مرن
خالله ٌفرغ جمٌ ضؽوطه واالنفعاالل التً تواجه .
أ ن على ضوء ما أشارل ألٌه نتاي الدراسة الحالٌة عن وجود ارتباط بٌن المكونال
اتساسٌة للشخصٌة فً نمرو ج كرل مرن  :كاترل ه واٌزنرن ه جولرد ه بٌررج  .أي تتفرك
ه ه الدراسة م الدراسال السابمة التً تهتم بدراسرة السرمال الشخصرٌة ومرا لهرا مرن
أهمٌة فً أعداد فرد ٌتمٌز بموة الشخصٌة والتمٌز والمدرة علرى التؽلر علرى صرعا
الحٌاة ومواجهتها بجرأة وثمة .
ً
ثاشيا :انتىصيات :
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 -1توصررً الباحثررة باهتمررام البرراحثٌن فرررً المسررتمبل بموضرروع الشخصررٌة وربطهرررا
بمختلؾ المتؽٌرال النفسٌة واالجتماعٌة  .وهو موضوع مهم كما وتوصرً باسرتخدام
وسايل إحصايٌة متمدمة .
 -2أن ٌطبك ه ا الممٌاس على عٌنه من طال الجامعة الممارسٌن والؽٌرر ممارسرٌن
لألنشطة الرٌاضٌة للتعرؾ على بع السمال الشخصرٌة وعلرى الطالبرال والطرال
للممارنة بٌن بع السمال الشخصٌة ومدى اختالفها وتفاوتها بٌرنهم  .وٌكرون بشركل
موس بٌن الجامعال والكلٌال نظرا ا تهمٌة موضوع الشخصٌة .
 -3االطالع واالستفادة من كل مماٌٌس الشخصٌة المختلفة واالستفادة من كرل ممٌراس
وان ٌختار الباحث ما ٌتالءم م بٌيته وعٌنته التً ٌختارها .
 -4التأكٌد على ضرورة أعادة النظر فً بع فمررال الممٌراس لتكرون أكثرر شرمولٌة
بدل من أعادة كثٌر من فمراته وهً تعطً معنى واحد
 -5دعرم الجوانر االٌجابٌررة فرً السررمال الشخصررٌة مثرل الثمررة بررالنفس  ،االسررتؽالل ،
وعبادة وتحفٌز الطالبال على االنجاز فً جو من اتلفة والتعاون الجماعً  .لتخلص
من المشاعر السلبٌة حٌث أن اتلعا الجماعٌة واتنشطة الجامعٌة  ،لها اثر كبٌر فً
تأجٌل تلن الصفال فً نفس الطالبال .
 -6تشجٌ المسيولٌن فً الجامعة على المشراركة فرً رحرالل علمٌرة وترفٌهٌرة  .لمرا
لها دور مهم فً تؽٌٌرر تطروٌر شخصرٌة الفررد للرتخلص مرن جمٌر الضرؽوط الٌومٌرة
واالنفعاالل وضؽوط التً ٌتعر لها الفرد تسب الكثٌر من المشراكل النفسرٌة منهرا
الشعور بالوحدة النفسٌة واالنطواء والملك وؼٌرها من المشاكل النفسٌة .
ادلصادر :
 -1إسماعٌل فندي ه (الشخصٌة برٌن االٌجابٌرة والسرلبٌة ه منتردى نافر ة مصرر للتنمٌرة
البشرٌة ه .) 2009
 -2السٌد دمحم أبو هاشم ه (المكونال اتساسٌة للشخصٌة فً نمو ج كل كاترل واٌزنرن
وجولد بٌرج لدى طال الجامعة _ كلٌة التربٌة _ جامعرة الزلرازٌك ) 2008 ،ص2
.
 -3اسعد اتمارة ه (سٌكولوجٌة الشخصرٌة ه اتكادٌمٌرة العربٌرة فرً الردنمارن ه كلٌرة
اآلدا للعلوم النفسٌة واالجتماعٌة ه . )2009
www.ao_academ.org
 -4أالمٌن إسماعٌل البخاري ه( مفهوم الشخصٌة ه الموال النفسٌة ه . )2009
www.anrafsia.com
 -5إبررراهٌم السرراعدتً ه (مررا هررً الشخصررٌة ه منترردى االنثروبولرروجً واالجتمرراعٌن
العر ه . )2008
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 -6أسامة كامرل راتر ه (علرم الرنفس الرٌاضرً المفراهٌم والتطبٌمرال ه المراهرة ه دار
الفكر العربً ه ) 2007ص . 44
 -7بدر دمحم اتنصاري ه( مكونال الشخصٌة لدى الشا الكوٌتً من الجنسٌن ه بحث
منشررور بمركررز دراسررال الخلررٌ العربررً _ جامعررة اآلدا ه مجلرره النشررر العلمٌررة ه
 )1998ص . 15
 -2علً مهدي كراظم ه( نمرو ج العوامرل الخمسرة الكبررى فرً الشخصرٌة ه م شررال
ساٌكو مترٌة من البٌية العربٌة ه المجلة المصرٌة للدراسال النفسٌة ه المجلرد الحرادي
عشر – العدد ثالثٌن  )2001ص  – 244ص . 299
 -9رامز طه ه( منتدى أسالٌ العالج النفسرً الحردٌث وتطبٌماتره ه مصرر – المراهرة
ه.) 2005
 -10زهرة شها احمد ه (دراسة ممارنة للسمال الشخصٌة لدى العبال الجمناسرتن
الفنً واعٌماعً ه التربٌة الرٌاضٌة المجلد الحادي عشر – العدد الثانً – .) 2002
 -11صررالح بررن أحمررد السررما ه( الشخصررٌة وعلررم الررنفس الرٌاضررً ه كلٌررة التربٌررة
الرٌاضٌة – جامعة الملن سعود  ،محاضرة من علم النفس الرٌاضً .)2009،
Webcache
.
google
wser
/
coten
 -12عبرررد الجبرررار توفٌرررك ( ،التحلٌرررل اعحصرررايً فرررً البحررروث التربوٌرررة والنفسرررٌة
واالجتماعٌة ه ط1هالكوٌل ه  )1983ص.251
 -13علً مهدي كاظم ( ،نمو ج العوامل الخمسة الكبرى فرً الشخصرٌة  ،م شررال
ساٌكومترٌة من البٌيرة العربٌرة المجلرة المصررٌة للدراسرال النفسرٌة  ،المجلرد الحرادي
عشر – العدد الثالثٌن ) 2001،ص -244ص.299
 -14منتدى أكادٌمٌة الفكر واعبداع( ،النظم التمثٌلٌة واختبارال الشخصٌة .)2007،
www.memar.net
 -15منتدٌال شبكة العالمً ه (منتدى النصراوي العام  ،نب ة عن مكونال الشخصرٌة
.)2007
 -16منتدى افاوٌك التربٌة ه (علم النفس واعرشاد .)2010
www. Afaweeq.com
 -17منتدى شبا النهضة  (،الرٌاضة نشاط أنسانً www.seminar)2007 ،
 -12هانً احمد سمٌر ( ،بع السمال الشخصٌة لدى الممارسٌن وؼٌر الممارسٌن
لألنشطة الطالبٌة فً (جامعه عٌن الشمس  ،رسالة ماجستٌر  ،لسم الدراسال النفسٌة
االجتماعٌة – معهد الدراسال العلٌا للطفولة )2007 ،
ٌ -19اسررر محررروس مصررطفى  (،السررمال الشخصررٌة الممٌررزة تنمرراط أجسررام طررال
الجامعررال الممارسررٌن وؼٌررر الممارسررٌن (كلٌررة التربٌررة الرٌاضررٌة للبنررٌن بررالهرم –
جامعة حلوان  ،رسالة دكتوراه  ،مكتبة البحوث الرٌاضٌة بالمجلس المومً الرٌاضً
.)2000،
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