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انتقاء الالعبين الناشئين بكرة القدم حسب مراكز اللعب وفق نظرية االنيكرام للشخصية
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أ.د هيثم محمد كاظم الجبوري

تاريخ القبول2022/08/31 :

تاريخ االستالم2022/08/09 :

المستخلص
يهدف البحث الى تصميم ققما الكتروني تفاعلي لقما انياط الشمصصم التعة لالعبم الاائيم
بكرة القدم والتةرف على الايط العمادد للشمصصمم مي قراال اللةل ال الل للاائميم بكرة القدم ،واسمتةي
ي باألسلوب اليعحي ليالديته ليشكل البحث.
الياهج الوصف ّ
وتكونت عما البحث ق العبي ااادييمات واليدرس الكروي مي قحامظ باب بكرة القدم للاائيم
والبمال عمدد  )251العمل ،وصممممي ققمما الكتروني تفماعلي لقمما انيماط الشممممصصمممممم التعممممةم
اليصمل ،اليعاعد ،الياجل ،اليتفرد ،اليفكر ،اليصلص ،اليتحيس ،اليتحدي ،صانع العالم) وتكون الجلء
االول ق اليقما بصوارزقم تحتوي على اسميل اليلايا اليتااقضم التي تحدد نيط الشمصصمم بشمك قبددي
وعدد  )18سمملال ،ال يظهر قاها لليعممتجمل سممو  )6اسمميل قاها احد اقصممى اعتيادا على قصطط
الصوارزقم  ،ويتةلق الجلء ال اني بيجيوع ق األسيل التدقمقم والتي يت التأاد ق خاللها بيالدي الايط
األولي الميي ت تحمديمد على أسمممما الصوارزقمم اليةمدة لميلم  ،والتي تظهر ايجيوعم قكونم ق )12
سملال ق قجيوع  )108سملال وبحعمل نتمج الايط األولي الااتج ق الصوارزقم  ،وبهيا يكون قجيوع
االسيل التي تظهر لليعتجمل ال تتجاوز  )18سلال ق قجيوع  )126سلال.
وخرج البماث مان بيجيوعم ق االسممممتاتما مات قاهما انمه امال تقمارب مي الاعممممل الكل م للايط مي
قراال اللةل اي عدم و ود نيط سمممادد او قيمل بيراال اللةل ب توزعت االنياط للشمممصصمممم بصمممورة
طبمةم ليراال اللةل ال الل.
الكليات اليفتاثم  :ققما

*قدر

الكتروني ،قراال اللةل ،ارة القدم.
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Abstract
The research aims to create an interactive electronic scale to assess the
personality patterns of nine junior football players and to identify the dominant
personality pattern in the three junior football playing centers, and the descriptive
approach was used in the survey method due to its suitability to the research
problem.
The research sample consisted of (251) players from academies and football
schools in the province of Babylon in football for young people, and an interactive
electronic scale was designed to measure the nine personality styles (reformer,
assistant, achiever, unique, thinker, loyal, enthusiastic, defiant, peacemaker). The
first part of the scale is an algorithm that contains questions with contradictory
characteristics that initially determine the personality type, and their number is
(18) questions, of which only (6) questions are displayed to the respondent,
including a maximum of them, depending on the algorithm scheme. The second
part relates to a set of checking questions through which it is confirmed that the
initial pattern that was determined on the basis of the algorithm prepared for this
is appropriate, which appears as a group consisting of (12) questions out of a total
of (108) questions, according to the result of the algorithm's initial pattern, and
thus the total of (108) questions. The number of questions presented to the
respondent does not exceed (18) out of a total of (126) questions.
The researchers reached a number of conclusions, including the fact that there
is a convergence in the overall ratios of the pattern in the playing centers,
implying that there is no dominant or distinct pattern in the playing centers, but
that the personality patterns were distributed naturally across the three playing
centers.
Keywords: electronic scale, playing centers, football.

:المقدمة
تةمد لةبم ارة القمدم ق االلةماب الفرق م االا ر انتشممممارا مي دول الةمال وقمد ثظممت بما تيمام خبراء
الرياضمم بكام اختصمماصمماتها ونظرا لتطور الةلوم واليةارف تطورت قةها طرق القما واالختبارات
اليوضممموعم مي ا مر ق اليجاالت وق ضمممياها اليجال الرياضمممي وللتقدم مي ي اللةب يجل اقتالل
ادوات اا ر دق مي القما و ي ق الةيلمات اليةقدة مي اليجال الرياضي لكونها تتةاق قع االنعان اليي
. يتأثر مي عواق داخلم وخار م
وان االنتقماء مي اليجمال الرياضممممي يةتبر ق الراادل اليهيم وخاصمممم للةبم ارة القمدم اذا يتةم
اختممار الالعبم عامد قراثم قتةمددة خالل براقج انتقماء اليو بم إلى آلممات االختبمار والقمما المدقمقم التي
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تعممممتهمدف القمدرات التي يظهر ما الريماضممممي مي ريماضمممم قحمدد اومي قرال ق قراال اللةمل مي تلم
الرياضم م للحصمممول على العل نيوذ ي يعمممتطمع التفوق مي اي رياضم م ع طريق اليرور بيراث
قتةددة للاائم وال تقتصمر مقط على الصبرة الشمصصمم واليالثظ العمطحم والصمدم ب يحتاج الى اتباع
االسممممالممل الةلي م العمممملميم واالعتيماد على وسممممادم االختبمار والقمما المدقمقم النتقماء الالعبم وتحقمق
اليعتويات اليطلوب قع االقتصاد مي الوقت والجهد وخاص اذا اان يتةلق بدراس سلول الالعبم .
وتةتبر قراال اللةممل ال الل مي ارة القممدم الممدممماع ،الوسممممط ،الهجوم) ي قحور اليممدربم
والةاقلم ملك قرال ق قراال اللةل وا بات قحددة وقهام قصتلف ع غمر ق اليراال ويعمممماعد يا
التحمديمد ليراال اللةمل مي تاعمممممق وتاظم اللةمل ثممث يضممممي عمدم التةمار مي اداء اليهمام بم العبي
الفريق ايا يعماعد مي اسمتالالل يمع اليعماثات مي اليلةل دون ا يال قعماث قةما قد تكون ذات ا يم
مرا ق قالثظ قواط الصل مي اداء الفريق التي يعمببها عدم
مي سممر قجريات اليباراة ،ايضما يعمه ا ً
انجاز اثد الالعبم مي اثد اليراال ليهاقه بدر اليطلوب ولك قرال سمميات ئممصصممم وقواصممفات
قةمام البمد ان تتوامر مي الالعمل الميي يحتم ذلم اليرال وتصتلف اولويم اليواصممممفمات لكم قاهما طبقما ً
ألولويات الوا بات الدماعم والوسط والهجوقم مي االقاا اليصتلف مي اليلةل.
وبيا ان قراال اللةل تتطلل قةرم سميات وانياط الشمصصمم لالعبم ألنها اصمبحت تي قحددا
قهيا وردمعممما ق قحددات االنتقاء لليو وبم لمت تحديد سمملواماته وقابآت الشممصصممم له والتي تعممه
لليمدربم انتقماده وتحمديمد قراال داخم اليلةمل وير ان اغلمل اليمدربم يةتيمدون على اللمماقم البمدنمم
واداء اليهارات ،و اال قصمور مي قةرم العميات الشمصصمم عاد الالعبم وثعمل نوع وخصموصمم ا
لةب رياضمم لكي تعما قعمتقبال مي اقكانم انتقاء اليدربم لالعبمه وتدريبه وثعمل قا تتطلبه ا لةب
اوقرال اذ يابالي قةرم العمميات الشممصصممم عاد الالعبم الاائمميم ليا لها تأثمر عبر اليراث الةيري
اليصتلف ليعما يتها بدر ابمرة مي االرتقاء بيعمتو قدراته واسمتةداداته " ،و يا يتطلل نظري ثدي
للشمصصمم تكون اا ر توسمةا بأنياط العملول التي يتيتع بها ا العل مكانت نظري االنمكرام ي اليطلل
لكونها تالطي ا اليمادي الةليم والتي تاقعم الى ثالل قراال ي اليشماعر،التفكمر ،الالريلة) وتعمة
انياط ي اليصممل ،اليعمماعد ،الياجل ،اليتفرد ،اليفكر ،اليصلص ،اليتحيس ،اليتحدي ،صممانع العممالم)
و وق االنظي الحدي ذات التصامف اليتكاق مي تفعمر الشصصم لد الالعبم واالنمكرام اثد الياا ج
لفه االمراد ق ثمث العمملوامات والتفكمر والدوامع وطرق ث اليشممكالت ويومر تصممامفا ً لألمراد ويرسم
الدوامع االساسم .
وق ذل تأتي ا يم البحث بتصمممميم ققما الكتروني تفاعلي ثديث لقما انياط الشممممصصممممم
لالعبم ومق نظري االنمكرام التي تعممماعد اليدربم مي انتقاء الالعبم وتصمممامفه ثعمممل قراال اللةل
ال الل ومق قا يتيتةون به ق سيات خاص لك نيط.
ويهدف البحث الى تصممميم ققما الكتروني تفاعلي لقما انياط الشمممصصمممم التعمممة لالعبم
الاائيم بكرة القدم والتةرف على الايط العادد للشصصم مي قراال اللةل للاائيم بكرة القدم.
منهجية البحث:
ي باألسلوب اليعحي ليالديته ليشكل البحث.
استةي الياهج الوصف ّ
مجتمع البحث:
تحمدد قجتيع البحمث بالعبي اامادييممات قحمامظم بمابم بكرة القمدم للامائمممميم والبمال عمدد )270
العمل ،واختمرت عمام البحمث قاه بةمد اسممممتبةماد ثرا اليرقى وعمدد  )251العمل ،والجمدول )1
يبم قجتيع وعما البحث.
الجدول ( )1مجتمع وعينة البحث
االكاديمية
الهائيم
نادي الشوقلي
انوار اليدثتم
القاس
ابي غرق
اليعمل
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عدد المجتمع
28
30
31
26
26
21

عدد العينة
26
28
29
24
24
20
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قاتد الطلمة
قاتد الشوقلي
الالعل الدولي ثعام نةي
اليدرس الكروي
المجموع

28
31
29
20
270

26
29
27
18
251

مقياس االنيكرام للشخصية:
و نيوذج ماع يصمف تعمة و هات نظر قصتلف ع الشمصصمم  ،وسميي االنمكرام ق Ennea
الكلي المونانم للةدد تعة  ،و gramsي الكلي المونانم لم نيوذج اوئك  .و وأداة ملعفم قديي تعتصدم
لتوضممم األنياط اليةتادة للتفكمر والشممةور والعمملول ق خالل تعممة أنياط ق الشممصصممم بدق قي ل .
وييك اسممممتةياله لتحديد نيط الشممممصصممممم وسمممملوامات الالعبم َيعممممه تطبمقه مي قكان الةي ققارن
بالاظريات الةليم التقلمدي .
طريقة عمل المقياس:
يوزع اليقمما ق خالل اسممممتيمارة المكترونمم تفماعلمم طبمةم اا مابم على االختممار تحمدد نوع
العملال الالثق) ،وتحتوي على األسميل اليتةلق باظري االنمكرام ،يحتوي ققما نظري االنمكرام القماسمي
األصممملي على  288سممملال قلدوج ،ويحتوي اق ققما قةرب للاظري على  180سممملال ،قيا يجة
االسممممتبممان قيم بمالاعممممبم لليعممممتجممل ،وبمالتمالي ت تصمممميم ققمما المكتروني تفماعلي يةيم ق خالل
خوارزقم ) لمصتصمر عدد األسميل بشمك ابمر ال يتجاوز  20سملال مي اقصمى الحاالت اعتيادا على تشمابه
وتااقض األسمميل مي اليقما االصمملي ،وقد ت إضممام األسمميل اليتةلق بباقي اليقايمس إلكترونما ق ا
توثمد االسمممتيارة ،وسمممرع اسمممتصال الاتادج قع تجال األخطاء التي ييك ان تصممماثل عيمل تفري
االستيارات الورقم الى داول المكترونم لالر تحلملها.
آلية عمل المقياس في تحديد الشخصية من الناحية البرمجية:
يتومر الةممديممد ق اليقممايمس ق قب م ققممما ) )Lapi-Bogda, 2007واليتكون ق )21
صمفح  ،وققما  (Riso, and Hudson, 2000الشمهمر مي قجال الاظري واليتكون ق )288
سممملال قلدوج ،ونظرا ألن طبمة ي اليقايمس تشمممترل قجيوع ق الصمممفات ق الحا الى قةرم
قعمبق مي الاظري وا رة عديد االسميل  ،اقا اليقايمس اليصتصمرة واليةرب التي اعتيدت ققما Riso-
 )Hudsonممبل عدد االسمميل ممها ق  ،)288-180وال تحدد يمةها نيط واثد للشممصصممم ب نعممل
ق ا األنياط التعة .
إذ يشمممر إلى أن " ققايمس االنمكرام ال تومر تيمل نيط واثد مقط ،وال تحدد داد ًيا الاوع اليااسممل ،ويتطلل
ق ء االسممتبمان در عالم ق البصمممرة الياتم التي غالبًا قا تكون نتمج للةي لبةض الوقت قع نظري
االنمكرام نفعها وال يعبقها".
وياصمممم خبراء اليقمايمس بمأن ال تكون اعمداد مقرات اليقمما ا مرة مدا بحممث تلدي الى قلم
اليعممتجمل ،وال قلمل دا بحمث ال تعممتومي اليةاى التام لليقما  ،وير ان نفرق بم العممي اوالايط ق
ا تصمامف االمراد ومق االنياط العملوام اليةما  ،وايل تصمامفه بااءا ً على در تومر بةض العميات
الشمممصصمممم لديه " ولهيا ظهرت الحا الى و ود ققما يتجاوز اليلايا اليياورة اعال مضمممال ع
اضمفاء قملات العمهول واالثارة و رقم االسميل  ،وتوامق نوعم االسميل قع عما البحث و ق الالعبم
الاائميم  ،عيد الباثث إلى تصميم ققما يحاول أن يتجاوز اليشماا العابق ويتكون اليقما ق لدمم ،
يتةلق األول قاهيا بصوارزقم تحتوي على اسمميل اليلايا اليتااقضمم التي تحدد نيط الشممصصممم بشممك
قبددي ،وتتكون ق  )18سممملال ،ال يظهر قاها لليعمممتجمل سمممو  )6قاها احد اقصمممى اعتيادا على
طريق إ ابته لألسيل  ،ويبم اليلحق  )1قصطط الصوارزقم  ،ويتةلق الجلء ال اني ق اليقما بيجيوع
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ق األسمممميلم التمدقمقمم والتي يت التمأامد ق خاللهما بيالديم الايط األولي الميي ت تحمديمد على أسممممما
الصوارزق م اليةمدة لميلم  ،والتي تظهر ايجيوعم قكونم ق  )12سمممملال ق قجيوع  )108سمممملال
وبحعمل نتمج الايط األولي الااتج ق الصوارزقم  ،وبهيا يكون قجيوع االسميل التي تظهر لليعمتجمل ال
تتجاوز  )18سملال ق قجيوع  )126سملال .وت ا راء يا الةي ق خالل قجيوع ق الصطوات
وايا يأتي:
 .1تجيمع أ اليلايا التي تصممف أنياط الشممصصممم التعممة  ،ومق نظري االنمكرام باسممتةيال اللال
االنكلملي وذل لةدم و ود دع للال الةربم مي براقج التاقمل مي الاصو .
(Nvivo -Text Mining
 .2تحلم ي اليلايا الكترونما باسمتةيال براقج التاقمل مي الاصمو
 Toolsو وبرنماقج يقوم بتحل م الاصممممو وإظهمار أ قما يتكرر وقما يتاماقض ممهما بماسممممتةيمال
اليااء الصمممااعي لتحديد التشمممابه والتااقض مي اليلايا التي تيمل األنياط ع بةضمممها ،وذل ق
خالل تحلم البمانات الاصممم الضممصي اليقعممي الى قجاقمع قتةددة وإيضمماه التشممابه واالختالف
بماهما .مةلى سممممب م الي مال أظهرت األنيماط  )8-6-3-2-1الصممممراع قع انخري بمايما أظهرت
األنياط  )9-7-5تجال الصراع قع انخري ثتى على ثعاب تحقمق أ دامها.
 .3ترتمل اليلايا األا ر ئممموعا الى االق ئممموعا مي أنياط الشممصصمممات التعممة  ،باسممتةيال برناقج
قايكروسمومت ااعم  ،وذل ق خالل إظهار اليلايا اليتكررة مي أنياط ئمصصمم قةما  ،اذ تبم ان
تقب الصممممراع ق عدقه يي اعلى تكرار بمايا يي ا س اابداع الفاي الصاصمممم بالايط )4
اليلي االق تكرارا مي أنياط الشصصم .
 .4تر ي اليلايا إلى اللال الةربم .
 .5صممماغ اسمميل اليقما التي تي اليلايا باللال الةربم  .والتأاد ق صممح صممماغتها وقةانمها مي
التةبمر ع اليلايا وإ راء التصحمحات اللالوي علمها.
 .6وضممع خوارزقم اولم لالنتقال ق اسمميل اليلايا اليشممترا التي تشممترل ممها األنياط الى اسمميل
اليلايما التيممليم التي تي م نقماط االختالف بم األنيماط ،إذ ت تقعممممم األنيماط الى قجيوعتم أوال
بحعممل اليلايا التي تشممترل ممها ،وق ث تقعممم ا قجيوع الى قجيوعتم مرعم بحعممل نقاط
االختالف بم اليجيوع ويت تكرار الةيلم لحم الوصمممول الى تحديد الايط األولي .اذ ت اعتياد
قلي تقب الصمراع ايلي أساسم تفص أنياط الشصصم الى قعيم يا أنياط تقب الصراع -1
 )8-6-3-2وأنياط تجال الصممممراع  )9-7-5بمايا انفرد الايط  )4بتقب وعدم تقب الصممممراع
بحعمل قشماعر الداخلم تجا األمراد واسمتاادا على يا بدأت الصوارزقم بعملال ييمل األنياط الى
قجيوعتم قع اضام سلال لك قاها ييمل الايط  )4ييتد ق ي اليجيوعتم .
 .7التأاد ق صممدق الصبراء لفقرات اليقما مي أنها تقمس قا وضممةت ق أ له ،وت اعتياد الطريق
التالم :
• خبراء عل الافس الرياضمي :و ق الصبراء اليصتصمم بالشمصصمم وانياطها وققايمعمها ،وذل
ق خالل االسممممتفمادة ق آراده مي قر ة م مقرات االسمممميلم لألنيماط التي تلدي إلمهما ،و رق م
الفقرات ،وعمدم الصلط بم األنيماط اليصتلفم  ،ويبل عمدد  )12خبمر ،إذ ت عرضممممهما علمه
واألخي بيالثظاته واتفق يمةه على أن اليقما صادق ليا وضع ق أ له.
• خبراء تكاولو ممما اليةلوقممات والصوارزقمممات :وذلم لالسممممتفممادة ق آراده مي طريقم عيم
الصوارزقم  ،ق أ تحعمممم الةي مي ثال و ود أي قالثظات ،وعدد  )6خبراء إذ أ يع
الصبراء على صح الصوارزقم .
• خبراء القمما والتقوي بكرة القمدم :وذلم لالسممممتفمادة ق خبرته مي خو اليقمما للجمانمل
العلواي وعدم ابتةاد عيا وضع ق أ له وقالديته ليعتو أمراد الةما  ،وعدد  )8خبراء.
 .8تحوي الصوارزقم الى برناقج إلكتروني باستةيال اداة إ راء االستبمانات اليتقدق
) )Formidable: Extension for Word pressق خالل توظمف ي االضام على قوقع
يةي بتقام  )word pressيةي ق خالل الشبك الةاكبوتم الةاليم World Wide
.)Web.
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 .9استصراج الصدق االلكتروني لألنياط التعة مبةد تحديد الايط ق قب الالعبم ع طريق اال اب
على اليقما االلكتروني التفاعلي لألسيل اليوضوعم االولم يت تةليل الايط بيجيوع ديدة ق
االسيل وعدد ا  )12سلال ت انتقادها وصماغتها ومق سيات ا ئصصم ننها تاثي ئكلم مي
ا نيط يي الشك االول بالعلول الظا ري للفرد مميا يأخي الشك ال اني االتجا ات االيجابم
والعلبم الكاقا لدي والتي تةطي باألخمر الصورة الاهادم للشصصم و يا الاوع ق الصدق يةتبر
االمض الستصراج صدق اليقما ألنه يصاغ بطرق عليم رصما وبيا يحقق الصورة الي الم
لليقما .
 .10إ راء اختبار صدق اليح الياتي :نظرا لةدم تومر قح خار ي ييك اعتياد لقما األنياط
بطريق تصل ليقارنتها قع الطريق اليتبة مي يا اليقما  ،لجأ الباثث الى اعتياد طريق اليح
الداخلي الياتي) واليي يتالءم قع طبمة الاظري واليقما التفاعلي اليةد لتحديد أنياط الشصصم ،
وتيت الةيلم ق خالل استصراج نوع الايط ق خالل اليقما  ،وبدون ظهور لليعتجمل ،يت
تعلم بروماي ااق لألنياط التعة  ،قع قجيوع ق االرئادات ،ويقوم اليعتجمل باختمار أا ر
نيط قالد له لمت ققارنته قع نتمج اليقما  ،اذ ت ا راء يا االختبار على عما ققدار ا )50
مرد ق قجتيع البحث .وأظهرت الاتادج نعب تطابق  ،٪92إذا تطابقت نتادج اليقما قع نتادج
اختمار نيط الشصصم ق خالل بروماي نيط الشصصم لم  )46ق  )50مردا ق امراد الةما .
 .11ا راء اختبار ال بات لليقما بطريق االعادة بةد  )14يوم على نفس عما صدق اليح للتأاد
ق الحصول على نفس الايط لافس للفرد مي االختباري  ،ولكون الاتادج خاضة لليعتو الفيوي
ت استةيال قةاق ارتباط الفيات اظهار قمي االرتباط ،إذ بلالت قمي االرتباط  ،)٪ 94وذل ق
خالل تطابق نتادج األنياط لم  )47ق  )50مردا بافس نوع الايط بم الفترتم اللقامتم .
 .12رس الصوارزقم الاهادم وتافمي اليقما التفاعلي باستةيال نفس البراقج مي الفقرة  ،)8مضال
ع استةيال استيارات اوا مورم.
رابط اليقما
https://docs.google.com/forms/d/1XIlI_NFzp3oZSq3PswBRsEOQ2gyV7fVYK
pAX4FL8aKE/edit?ts=61eeac39#responses
ويبم الجدول  )2قةلوقات تفصملم ثول اليقما التفاعلي.
الجدول ( )2تفصيل وترميز المقياس التفاعلي لنمط الشخصية
اليتالمر

البةد

عدد األسيل

اليلايا
التيمملي
انياط الشصصم
ومق نظري
االنمكرام
األنياط التعة )

اليلايا
التوامدي

قجيوع األسيل الكلي
قجيوع األسيل التي تظهر
لليعتجمل

18
108
 12سلال
لك نيط ق
أنياط
الشصصم
التعة )

رقل
الايط
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9

اليصدر
إعداد الباثث ومق سيات أنياط
نظري االنمكرام التعة وأسس
الصوارزقمات
ق إعداد الباثث ومق العيات
اليلادة لاظري االنمكرام قع
االستةان بصماغات بةض االسيل
التدقمقم ق اليقايمس اليةرب
الماسر  2004؛ العلطاني )2007

نوع اليقما
وتدر ه
ققما اسيي
يتكون ق تعة
أبةاد تحدد نيط
الشصصم

126
 18سلال احد اقصى اعتيادا على طبمة ا اب اليعتجمل

عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
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بةد االنتهاء ق تصميم اليقما واعداد االسميل الصاصم بك نيط وبيا يتااسمل قع سمياته ومقا ً
لاظري االنمكرام ت عر اليقما االلكتروني بصمممالته الاهادم على عما البحث ق الالعبم الاائمميم
بكرة القدم والحصممممول على البمانات لكام امراد الةما وق ث عي الجداول الصاصممم ق ا قااقشممم
الاتادج وبيا ان اليتالمري اليعمممتق والتابع يا ق اليتالمرات الفيوي اي االسممميم الشمممصصمممم وقرال
اللةل) اسمتصرج قةاق االرتباط مأي لليتالمرات االسيم وذل ق ا قةرم قمي  )Fاليحعوب وايل
 )Sigودالل الفروق ليةرم نوع االرتباط بم ا ق انياط العملول وايل قراال اللةل للاائميم و
يو د نيط سمممادد اوقيمل ق االنياط التعمممة مي ا قرال ق قراال اللةل ال الل) يت االسمممتفادة قاه
خالل عيلم االنتقاء للشممصصممم ومق نظري االنمكرام الحدي لكونها واثدة ق ا الاظريات وائممهر ا
اايوذج النتقاء الشممصصممم اونها تتيمل باليرون وان تحدد نوع الايط مي الوقت نفعممه الن ا نيط يأخي
ئمكلم يتي االول بيةرم العملول الظا ري للفرد وال اني االتجا ات االيجابم والعملبم لالعبم  ،وبلالت
قمي اا )14.342 )2و ي غمر قةاوي الن قمي  )sigبلالت  )0.573و ي اابر ق قعمتو الدالل
 )0.050عاد در ثري  ،)16والجدول  )3يبم االعداد والاعممل اليتحقق ال نياط نظري االنمكرام
ثعل قراال اللةل.
الجدول ( )3االعداد والنسب المتحققة ألنماط نظرية االنيكرام حسب مراكز اللعب
االنياط
1
2
3
4
5
6
7
8
9
اليجيوع
الاعب
اليتحقق
لك قرال

7

قرال الدماع
الاعب
الةدد
اليتحقق اليتحقق
لليرال لليرال
7.23
6
8.44
7
12.05
10
9.64
8
15.66
13
10.84
9
13.25
11
12.05
10
10.84
9
%100
83
33.07

الاعب
اليتحقق
للايط
28.57
24.14
37.04
27.59
52
33.33
33.33
33.33
30
-

قرال الوسط
الاعب
الةدد
اليتحقق اليتحقق
لليرال
لليرال
8.13
7
8.13
7
10.47
9
13.95
12
10.47
9
12.79
11
15.12
13
10.47
9
10.47
9
%100
86
34.26

الاعب
اليتحقق
للايط
33.33
24.14
33.33
41.38
36
40.74
39.39
30
30
-

قرال الهجوم
الاعب
الةدد
اليتحقق اليتحقق
لليرال لليرال
9.52
8
17.86
15
9.52
8
10.71
9
5.95
5
8.34
7
10.71
9
13.10
11
14.29
12
%100
82
32.67

الاعب
اليتحقق
للايط
38.10
51.72
29.63
61.03
20
25.93
27.27
36.67
40
-

الةدد
اليتحقق
لك نيط
21
29
27
29
25
27
33
30
30
251

الاعب
الكلم
اليتحقق
لك نيط
8.37
11.55
10.76
11.55
9.96
10.76
13.15
11.95
11.95
%100
%100
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يتبم لاا ق الجدول  )3و ود ارتباط بم انياط الشممصصممم التعممة لاظري االنمكرام قع قراال
اللةمل و ميا قةاما انمه ال يو مد نيط قيمل اوسممممادمد داخم اي قراال ق قراال اللةمل ال الل وبمالتمالي بمان
الشممصصممم ل يك لها اي دور مي اي قرال وان توزيع االنياط التعممة اان توزيةا ً طبمةما ً داخ قراال
اللةل وباعممل قتحقق ولربيا يو د بةض العمممادة اوالتيمل داخ تل االنياط ولك ال يةلو يا الى سمممادة
نيط قةم .
ويتبم ان الايط االول اليصممل اوالعمماعي الى الكيال) اان عدد الالعبم  )21العل توزع قا
بم  )6العبم ليرال الدماع وباعممب  )7,23اقا الاعممب اليتحقق للايط مهي  ،)28,57قرال الوسممط
و  )7العبم باعممممب قيوي  )8,13والاعممممب اليتحقق للايط ي  )33,33اقا قرال الهجوم مهو )8
العبم باعمممب  )9,52اقا الاعمممب اليتحقق للايط مهي  )38,10اقا الاعمممب الكلم اليتحقق للايط داخ
الةمام ي  )8,37ق قجيوع  )251العمل للةمام توزعوا بصممممورة طبمة م دون ابراز نيط قةم مي
قرال اللةمل اقما الايط ال ماني و ونيط اليعمممماعمد والجمدير مي عيلمه) وامان عمدد الكلي و  )29العمل
اقا الاعممب الكلم اليتحقق للايط ي  )11,55وق خالل البمانات التي ت عرضممها نر ان الايط ال اني
يعمود اوييمل بةدد اابر ق الايط االول ولك يا ال يةاي انها صمفه قيمل اوسمادد داخ قراال اللةل اقا
الايط ال الث و والايط الياجل اوالطيوه ) اذ بل الةدد الكلي  )27العل اقا الاعممب الكلم للايط مكانت
 )10,76توزعوا توزيةا ً طبمةما ً اقا الايط الرابع مهو اليتفرد) مكان الةدد الكلي  )29العل اقا الاعممب
الكلم للايط مكانت  )11,55اقا الايط الصاقس و ونيط اليفكر) مكان عدد  )25العل اقا الاعمممب
الكلم اليتحقق للايط ي .)9,96
اقا الايط العممماد مهو اليصلص اواليةااس) ويبل عدد الالعبم مي يا الايط  )27العل اقا الاعمممب
الكل م للايط مكمانمت  )10,76اقما الايط العممممابع مهونيط اليصلص) مكمان الةمدد الكلي لالعبم و )33
العل ق عما البحث البال عدد ا  )251اقا الاعممب الكلم للايط مهي  )13,15و يا الايط والاعممب
االعلى لالعب اليي ييتاز بعميات عديد ا يها ان يقوم بح اليشماا بالطرق ابداعم و ي ق العميات
الييملة التي ييتاز بها اغلل الالعبم وير عال الافس الصممااعي ولتر االرل ) (Walter Clarke
عادقا قام باختبار يحدد ئمصصمم االمراد ومق االنياط ان ا مر ق الاا يافةون اويعمتفمدون وخاصم عاد
تحديد اي عي قةم له عاد قةرم لون ئمممصصممممته مي ال العل ارة القدم عاد انتقاده مي قرال اللةل
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مانه يحتاج الى تحديد ئمصصمم الالعل مي ا قرال ألنها تةتبر قفتاه الاجاه والتيمل وخاصم مي قرثل
الاائمميم لكي يت صممقلها واالسممتفادة قاها للوصممول لالعل الى قعممتو عالي مي االداء وير ان االداء
الرياضمممي اليتفوق يتحقق عادة على يد رياضممممم ييتازون بشمممصصمممم قمادي اونوع قةم ق العممميات
الصاصم " اقا الايط ال اق و والايط اليتحدي) وقد بل عدد الالعبم )30العل اقا الاعمب الكلم للايط
مكانت  )11,95و يا الايط يأتي بةد الايط العمممابع ق ثمث العممممادة بالاعمممب ألنياط االنمكرام لالعبم
الاائمميم وير البحث ع العمملط واقتالل الطاق االيجابم ق االنياط التي تبرز عاد العبم ارة القدم
اونها لةب اثار وتشمويق اقا الايط التاسمع صمانع العمالم ) وقد بل عدد الالعبم  )30العل اقا الاعمب
الكلم للايط مكانت  )11,95والايط التاسمع يبم التوزيع الطبمةي لايط الشمصصمم التاسمع وباعمل قتقاربه
لتوزيع الالعبم ا اقا الاعممبم الكلم ليرال الدماع مكانت  )32,57والاعممب الكلم ليرال الوسممط اانت
 )34,26اقا قرال الهجوم مكانت الاعمب ي  )33,07وعاد اليقارن بم الاعمل لليراال ال الل نر
ان يمع الالعبم توزعوا توزيةا طبمةما ً دون تعممد اوتيمل ئمصصمم قةما ق الشمصصممات التعمة وقد
اثبت يا اليقما الدق الةالم بالاتادج وير عالم ان قما الشمممصصمممم يكون اا ر تةقمدا مالشمممصص اليي
يطبق علم اختبار اوققما الشمصصمم ال يكون واضمحا لدي العميات اواالنياط اوالصصمادص التي يجري
قماسمها ايا ان االسمتجابات تكون عرضم لتحملات قصتلف وايل ربيا يوثر عيلم القما مي سملول الفرد
قيا قد تودي الى تالمر استجابته مي االختبار وبالتالي تجة صدق االختبار قوضع ئ .
الصالصم ق خالل عر الاتادج وقااقشممتها تبم ان اليقما االلكتروني لاظري االنمكرام اليي
ت عرضمه على عما الاائميم ق االاادييمات واليدرسم الكروي لليو وبم والبال عدد  )251العل
ق ا اختمار انياط ئمصصمماته ق ا تحديد الصمف اوالعمي والايط اليي ييتاز به الالعبون خالل
قرثل االنتقاء االولي اذ ير ان االنتقاء يباى على دراسمممات عليم لجيمع وانل ئمممصصمممم الاائممم
وااتشمماف خصممادصممه الافعممم وانياط سمملواه اليصتلف عبر قراث قتةددة يرعى ممها اليالثظ التربوي
ق خالل القماسات واالختبارات الافعم الحدي الةقلم والو دانم ) ق ا ان يتابأ للفرد الاائ بقدراته
الرياضممم اليعممتقبلم وقراال لةبه وير ان قةرم انياط الشممصصممم قه دا ق ا تايم قعممتويات
الالعبم باعتبار ان االعداد الافعي يشك لءا اسماسما ً مي التدريل الرياضي.
االستنتاجات:
 .1اال تقارب مي الاعل الكلم للايط مي قراال اللةل.
 .2اق نعب ظهرت مي الايط االول اليصل اوالعاعي الى الكيال)
 .3اعلى نعب ظهرت مي الايط العابع اليتحيس).
 .4ال يو د نيط قيمل للشصصم داخ قراال اللةل.
التوصيات:
 .1اسمتةيال اليقما االلكتروني التفاعلي ألنياط الشمصصمم ومق نظري االنمكرام للكشمف ع انياط
الشصصم لد الالعبم .
 .2اسمممتةيال اليقما االلكتروني التفاعلي ألنياط الشمممصصمممم ومق نظري االنمكرام للكشمممف ع
االتجا ات العلبم وااليجابم لد الالعبم .
 .3اسمممتةيال ققما انياط الشمممصصمممم على ومق نظري االنمكرام ق قب لجان القبول مي المات
التربم البدنم وعلوم الرياضمم م ق ا تصممممامف الطالب مي التصصممممصممممات ثعممممل انياط
ئصصماته .
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الملحق ( )2اسئلة المقياس االلكتروني لتحديد نمط الشخصية وفق الخوارزمية
السؤال
االول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع

ت
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

السؤال
اختلف قع االخري ق ا تحقمق قا اريد.
اضحي بيا اريد ق ا االنعجام قع االخري .
اقار االبداع مي الف ق الرس واليوسمقى اصف اساسم ق صفات ئصصمتي
قد استيتع باألبداع مي الف لك ال اقارسه.
امض قضاء وقتي قع االئصا اليرثم اا ر ق االئصا الجادي .
امض قضاء وقتي قع االئصا الجادي اا ر ق االئصا اليرثم .
انا استيتع باستفلاز االخري اواالختالف قةه .
انا ال استيتع باستفلاز االخري اواالختالف قةه .
اثل الاظام وق العه علي تحقمق يا مي ثماتي اال تياعم
اثل الاظام ولك ق الصةل علي تحقمق يا مي ثماتي اال تياعم .
انجل قهياتي اوال ث اساعد االخري
ال انجل قهياتي بعبل انشالالي بيعاعدة االخري .
اتبع القواعد اال تياعم والةادات والتقالمد غالبا
قعتةد لكعر القواعد اال تياعم والةادات والتقالمد عادقا ال اقتاع بها
انعج قع االخري بالض الاظر ع تو هاته وامكار
ال انعج اال قع ق يشابهاي ق االخري مي التو هات واالمكار
اعرف اصدقادي ببةضه للصروج قةا
ّ
اعرف اصدقادي يبةضه للصروج قةا
ال ّ

الملحق ( )3اسئلة الصدق االلكتروني
النمط

االول

11

السؤال
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

اثاول ان يكون ا قا اقوم به ق الما.
اثترم الةادات والتقالمد اال تياعم وال اخالفها ثتى عادقا ار انها غمر صحمح .
او ه زقالدي للطرق الي الم لتحقمق ا دامه غالبا
ار االخري غمر قاظيم مي اغلل نواثي ثماته .
اغضل بعرع ثم يصالف االخرون ارئاداتي.
انا ئصص اد ا مرا مي اليباراة.
انا ئصص صري دا وذل يلعج زقالدي.
اقعومي تةاقلي قع زقالدي غالبا.
انص زقالدي بيا يجل علمه القمام به غالبا.
ردود امةالي سرية غالبا.
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الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

12

.11
.12
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

اثعاسي باليعلولم عالي تجا زقالدي.
اوا ه صةوب مي التةاق بيرون قع زقالدي.
ابم للقالدي اني قهت به اا ر قيا انا علمه واقةا.
اتدخ اثمانا لح قشاا زقالدي قيا يوقةاي مي ثرج.
اخشى ان يعتالاي اليدربون عاي.
ائةر ان قميتي بم زقالدي تتي بيا استطمع تقدييه له .
اال تيام باألخري يشاللاي ع اتيام قهاقي.
انا اتةاطف ا مرا قع االخري .
غالبا قا اسةى اقاقه عالق صداق قتما قع زقالدي.
اعبر ع قشاعر الحل والكر والفره والحلن قع زقالدي غالبا.
اقم الى العمطرة والتحك بلقالدي الالعبم اليي ا ت به غالبا.
لدي قدرة عالم على تهدد قصاوف زقالدي.
قد عانمت ق قشاا صحم بعبل قعاعدتي لألخري .
يةدني زقالدي الالعبم ئصص طمل القلل.
اتجاوز قشاعري ق ا ا دامي.
اتق م اليراوغ والصداع عاد قااقش األخري .
اثامظ على تةاقلي الودود قع زقالدي وان اات اار ا ً له .
اثد ا اسباب نجاثي واالتفاق قع زقالدي مي تو هاته .
ارال ا مرا ً على قظهري الشصصي.
انا اثل اليالاقرة.
ا ت ا مرا ً بان يةرف زقالدي الالعبم ادادي مي اليباراة.
ا ت ا مرا ً بأن يةرف زقالدي الالعبم قدراتي مي الرياض .
تحقمق ا دامي اا ر ا يم عادي ق عالقاتي قع زقالدي.
لدي اثعا عالي باألقان ثتى عادقا تكون الظروف غمر قالدي .
لدي ثق عالم بافعي بأني سأثقق ا قا اريد مي اليباراة.
نيط ثماتي تالمر قرات عدة خالل العاوات الياضم .
ااون اا ر نشاط داديا مي االعيال التي ت مر قشاعري واثاسمعي.
ائةر بقل تقدير قشاعري ق قب زقالدي.
امض االنعحاب ق قااقش زقالدي عادقا تكون اال قشكل قا.
اقضي ا مرا ً ق الوقت مي التأق .
اقم بطبةي الى ان ااون ايمبا ً وقاةلال.
انا ئصص ادئ واتيمل ا مرا ً ع زقالدي.
اقمس االقور ق خالل قشاعري تجا ها غالباً.
اتةاق قع االقور بحعاسم عالم غالبا.
تعمطر عواطفي على اتصاذ قراراتي غالبا.
لدي قهارات مام عالم ق الرس أوالتصوير أواليوسمقى وغمر ا.
يصةل علي ان ااون قاسما قع زقالدي.
ياتقدني زقالدي بعبل قشاعري اللاددة.
اثقق نجاثات قعتيرة على الرغ ق عدم ا تياقي بتطوير قهاراتي.
امض االنةلال ع اللقالء.
بإقكاني تقدي انجازات رياضم ا مرة رغ الدع اليحدود.
اتاحى انبا عادقا تتأزم اليواقف بم زقالدي.
اقضي الك مر ق الوقت غالبا ً قب اتصاذ القرار.
يعمطر الهدوء على قالق و هي مي الظروف الصةب غالبا.
تكون ردود مةلي بةد تفكمر عيمق باليوضوع غالباً.
ا د االخري لحوثم وقتطفلم غالبا.
ااون قشالول البال غالبا.
ال اسمطر علي قشاعري تجا زقالدي اثااء اتصاذ القرارات.
اعبر ع قشاعري نادراً.
يلجأ لي زقالدي ليا اقتلكه ق قةرم وبصمرة.
الشةور بالقلق وقل االقان يراودني دادياً.
انا ئصص ق ابر ونجاثي يةتيد على ق ابرتي.
ابحث ع ساد استةم به مي اليواقف الصةب غالباً.
اتصي قراراتي بشك واقةي وعيلي غالباً.
يراودني الش والحير غالبا ً ق ا قا يطره اقاقي.
اتابأ باليشاا قب ثدوثها غالباً.
اطلل الاص ق قب االخري غالباً.
اعااس امكار االخري اظهار قدراتي غالباً.
ااون ا مر التشاؤم والتيقر.
ااون قترددا ً غالبا مي انجاز اي عي .
ال أثل الةي ولكاي اعي ا دا ً ق ا تأقم قعتقبلي.
لقد اات غمر واثقا ً ق نفعي مي انجاز الك مر ق اليهارات التي تةليتها.
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السابع

الثامن

التاسع
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اصب عدادما عادقا يت الضالط علي ق قب الالعبم .
انا ئصص ا تياعي دا.
ا ت بالاتادج مقط وال اعمر ا تياقا للتفاصم .
قل التأني ق ابرز قشاالي.
اتبع عواطفي وااون قادمةا تجا قا اريد غالبا.
اتعا قع نفعي على ا قا اقوم به.
اث اليشاا بم زقالدي بطرق ترضي الجيمع.
اقع مي قواقف قحر غالبا لكوني طمل القلل.
القي الاكات اثااء التيري .
انشر واليره غالبا مي ا قكان ااون ممه.
لدي سرع بديهم عالم مي الرد على االخري .
أثل اليجازم واليصاطرة اثااء اللةل.
 .1استصدم ذاادي مي قراوغ وخداع الالعبم .
 .2استيتع بيوا ه الالعبم غالبا.
 .3اقع مي اليشاا بعبل تدخلي بشلون انخري .
 .4استيتع باليواقف الصةب .
 .5انا ئصص ريء وقعمطر.
 .6اتجا قشاعري اثااء اليباراة غالبا.
 .7اثل ان اتولى القمادة.
 .8اخشى مقدان قهاراتي وسمطرة الالعبم الياامعم علي غالبا.
 .9استير بالياامع غالبا الى ان يعتعل الفريق اليقاب .
 .10ال ا د لد االخري قا يجل االستياع المه.
 .11لدي ثق عالم دا بافعي.
 .12يراني زقالدي ئديدا أا ر قيا انا علمه مةال.
 .1اتجا قشاعري ورغباتي ق ا الوماق قع االخري .
 .2اتجال االصرار على قا اريد ق ا تجال اليشاا .
 .3اسةى الن تكون ثماتي قعتقرة بةمدا ع التالممرات.
 .4اعتقد ان ا ئيء سوف يعمر نحواألمض .
 .5العالم واالطيياان ا عادي ق ا ئيء.
 .6انعحل عاد قوا ه الضالوط.
 .7اتجال قوا ه زقالدي غالبا.
 .8ال اتقب التالعل بيشاعر زقالدي ق ا اليره.
 .9ال اثل التالممر واالنتقال ق قكان الى اخر.
 .10ال اثل ان اتولى القمادة مي الفريق.
 .11ال ادامع ع نفعي بشك ااف اقام الالعبم .
 .12ق الصةل ان أُخدَع ق قب اللقالء.
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