
 

 
 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم 

 قســــم علم النــفس واالجتماع           
 والتقويم الرياضى                

 

 
التفكير االبتكارى فى إطار البروفـــيــــــل النفسى لالعبى بـــــعــض 

 منتـــخبات األلعاب الجـمـــــاعــية 

 بجمهورية مصر العربية
 

 بـــحـــــث مــــــــــقـــدم من    

 رامـــى عــمرو جـاد
ضمن متطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية البدنية  

 والرياضية
 

 اإلشراف

 شرف شرفأ.م.د/ رشا محمد أ أحـمـد لـيـــاعــظ إسمـحفيـبد الــ.د/ عأ

مم النفس الرياضى ووكيل الكمية ـاذ عـــأست
     سـابـقـا   البيئة المجتمع وتنميةة ـخدمـل

           بالهرم لمبنين كمية التربية الرياضية
 جامعة حموان

فس ــمم النــع بقسم مساعـــد تاذـــأس
كمية واالجـــتماع والــتقويم الرياضى 

 هرمـن بالــيـنـبـمـة لــــة الرياضـيـالترب
 جامعة حموان
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 القاهرة
 القــــــــــــــرار



 مقدمة ومشكمة البحث

يتطمب تحقيق المستوى الرياضى لممستويات العالية الكثير من الجيد والتضحيات فى 
مجال إعداد الالعب يحيط بو العديد من المتخصصين لتجييز وصبغ بطل فى نشاط ما ، وبعد 

رياضية متزنة والئقة نفسيًا اإلعداد النفسى من أكثر الطرق تأثير أو فعالية فى تحقيق شخصية 
تجعمو قادرًا عمى مواجية متطمبات التدريب وضغوط المنافسة ، والتعامل بايجابية مع اآلخرين ، 

 كما يستطيع فيم انفعاالتو وضبطيا والتحكم فييا ، بجانب السيطرة عمى أفكاره .

س بعامة ، وتعتبر دراسة البروفيل النفسى واحدة من أىم موضوعات البحث فى عمم النف
وعمم النفس الرياضى خاصة حيث يقصد بو ) إطار فرضى تتجمع داخمو مجموعة من السمات 
النفسية الدالة عمى متغيرات متوسطة لدرجات متفاوتة ، تعتبر مسئولة عن أجيزة الدافعية لدى 

 الرياضيين(. 

نحو ال يقل والتفوق الرياضى يتوقف عمى مدى استفادة الالعبين من قدراتيم النفسية عمى 
عن االستفادة من قدراتيم البدنية فالقدرات النفسية تساعد األفراد عمى تعبئة قدراتيم وطاقتيم 
البدنية لتحقيق أقصى وأفضل أداء رياضى ، ويمكن تطويرىا من خالل تدريبات وبرامج نفسية 

 خاصة لذلك الغرض ىى ) برامج التدريب لمميارات النفسية (.

 

 أهداف البحث: 
 يهدف البحث إلى: 

ـ  تحديد مستوى التفكير االبتكارى لدى العبى بعض المنتخبات الرياضية فى األلعاب 1
 الجماعية.

 ـ  تحديد البروفيل النفسى لدى العبى بعض المنتخبات الرياضية فى األلعاب الجماعية.2

عبى بعض المنتخبات ـ التنبؤ بمستوى التفكير االبتكارى بداللة محددات البروفيل النفسى لدى ال3
 الرياضية فى األلعاب الجماعية.



 تســاؤالت البحث  : 
 . ما مستوى التفكير االبتكارى لدى العبي بعض المنتخبات الرياضية فى األلعاب الجماعية ؟ 1

 .  ما البروفيل النفسي لدى العبي بعض المنتخبات الرياضية فى األلعاب الجماعية ؟ 2

ة التفكير االبتكارى بداللة البروفيل النفسي لدى العبى المنتخبات . ىل يمكن التنبؤ بدرج3 
 الرياضية فى األلعاب الجماعية ؟ 

 المنهج المستخدم:
عمد الباحث في الدراسـة الحاليـة إلـى اسـتخدام المـنيج الوصـفى بالطريقـة السـببية المقـارن 

 لمناسبتو لطبيعة البحث. 

 :مجتمع وعينة البحث

 -بــى منتخبــات االتحــادات الرياضــية لجلعــاب الجماعيــة ) قــدم يمثــل مجتمــع البحــث الع
ــــد  -ســــمة  م ، 2212/2211ىــــوكى ( مــــن الجنســــين المســــجمين باالتحــــاد المصــــرى  لموســــم -ي

 م.2211/2212
 عينة البحث :

تــــــم اختيــــــار العينــــــة بالطريقــــــة العشــــــوائية حيــــــث اشــــــتممت عينــــــة البحــــــث عمــــــى        )         
 (العب والعبة مقيدين باالتحادات الرياضية لجنشطة الرياضية قيد       البحث.131

 ادوات جمع البيانات 
 اوال:ـ مقياس البروفيل النفسى. 

 ثانيا : مقياس التفكير االبتكارى.
 المستخدمة فى البحث:ـالخطة اإلحصائية 

 استعان الباحث بعدة معالجات إحصائية تتمثل في اآلتي:   
معامـل                االنحـراف المعيـارى   اإلحصاء الوصفي )المتوسط الحسـابي .1

 االلتواء(.
 معامالت االرتباط . .2

 التحميل العاممى من الدرجة األولى . .3

 تحميل االنحدار المتعدد. .4

 



 االستنتاجات 
 الجماعيـة بجميوريـة مصـر العربيـة األلعـابخبـات تالبروفيل النفسى لمن* تم التوصل إلى مقياس 

تكـــون المقيـــاس مـــن ســـبعة  عينـــة الدراســـة بعـــد المعـــامالت العمميـــة لمقيـــاس البروفيـــل النفســـى 
محــاور) دافعيــة اإلنجــاز ، القــيم الخمقيــة ، ضــبط النفســى ، الثقــة بــالنفس ، تحمــل المســئولية ، 

 ة ، مواجية الضغوط(.الشجاع

* ترتيــب المحــاور فــى التفكيــر االبتكــارى لممتوســطات الحســابية بــين اســتجابات أفــراد العينــة مــن 
الجنســـين الالعبــــين والالعبـــات جــــاء بـــنفس الترتيــــب كالتالي)استشـــفاف المشــــكالت ، المرونــــة 

 التمقائية ، األصالة ،الطالقة ، االحتفاظ باالتجاه(

* جـــاء أعمـــى  متوســـط  حســـابى لعامـــل )دافعيـــة االنجـــاز( لمقيـــاس البروفيـــل النفســـى فـــى جميـــع 
 األنشطة الرياضية قيد الدراسة لدى الالعبين والالعبات 

* جــــاء أقــــل متوســــط حســــابى لعامــــل )مواجيــــة الضــــغوط( لمقيــــاس البروفيــــل النفســــى فــــى جميــــع 
 ات األنشطة الرياضية قيد الدراسة لدى الالعبين والالعب

* جــاء أعمــى متوســط حســابى لمحور)استشــفاف المشــكمة( لمقيــاس التفكيــر االبتكــارى  فــى جميــع 
 األنشطة الرياضية قيد الدراسة لدى الالعبين والالعبات 

* جــاء اقــل متوســط حســابى لمحــور ) االحتفــاظ باالتجــاه ( لمقيــاس التفكيــر االبتكــارى  فــى جميــع 
 األنشطة الرياضية قيد الدراسة لدى الالعبين والالعبات. 

*المتغيرات المساىمة ومعامالت انحدارىا لتحديد التفكير االبتكارى لدى الالعبات والالعبين وفقـا 
 لة اآلتية:لكل نشاط وذلك بتطبيق المعاد

Y= a + bx + bx + bx + bx + bx + bx + bx 



 التوصيات

  تخفيف الضغوط الناتجة عن المشكالت النفسية نتيجة المنافسة الرياضية. 

 نثقل المدربين بأىمية الجانب النفسى لمرياضيي. 

 . تدعيم سمة تحمل المسئولية لدى الالعبين 

  بعضيم ببعض والالعبين والمدرب.تدعيم العالقة بين الالعبين 

  توعية الالعبين بأىمية التدريب العقمى 

 تبعًا لكل نشاط.  نتصميم برامج لتنمية التفكير االبتكارى لدى الالعبي 
 


