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    ىدف البحث:ىدف البحث:  اواًل :اواًل :
الشتراك المالكم الشتراك المالكم   الرياضية المؤىمةالرياضية المؤىمةالميارات الميارات افسية المرتبطة بالخصائص والصفات و افسية المرتبطة بالخصائص والصفات و السمات التنالسمات التنالتعرف عمى التعرف عمى من خالل من خالل   "بروفيل المالكم التنافسي""بروفيل المالكم التنافسي"  بناءبناء  

  ..في المنافسة الرياضيةفي المنافسة الرياضية
  تساؤل البحث:تساؤل البحث:  ثانيًا :ثانيًا :

  بمحاوره وأبعاده وعباراتو المختمفة يمكن أن يعكس مدي استعداد المالكم وجيوزيتو لمتنافس وتحقيق الفوز؟بمحاوره وأبعاده وعباراتو المختمفة يمكن أن يعكس مدي استعداد المالكم وجيوزيتو لمتنافس وتحقيق الفوز؟  "بروفيل المالكم التنافسي""بروفيل المالكم التنافسي"ىل ىل 
  جراءات البحث:جراءات البحث:ااثالثًا : ثالثًا : 

  ..ىذه الدراسة مسحية استكشافيةىذه الدراسة مسحية استكشافيةخاصة وأن خاصة وأن   ياياىدفىدفلطبيعة ىذه الدراسة و لطبيعة ىذه الدراسة و متو متو ءءلماللمال  المنيج الوصفي التحميميالمنيج الوصفي التحميمي  الباحثالباحثاستخدم استخدم منيج البحث: منيج البحث: ـ ـ 11
م( والتي ينظميا م( والتي ينظميا 22010010( عام )( عام )لدرجة األولىلدرجة األولىالمالكمة المؤىمين لالشتراك في بطولة الجميورية )االمالكمة المؤىمين لالشتراك في بطولة الجميورية )االعبي العبي جميع جميع عمى عمى   البحثالبحثشتمل مجتمع شتمل مجتمع اا  مجتمع البحث:مجتمع البحث:ـ ـ 22

عدد من عدد من   ضافة إلىضافة إلىباإلباإل  ( سنة بمختمف األوزان وممثمين لجميع مناطق الجميورية,( سنة بمختمف األوزان وممثمين لجميع مناطق الجميورية,1717( العب فوق )( العب فوق )238238االتحاد المصري لممالكمة والمسجمين بو والبالغ عددىم )االتحاد المصري لممالكمة والمسجمين بو والبالغ عددىم )
داري الالعبين والبالغ عددىم ) داري الالعبين والبالغ عددىم )مدربي وا    . . إداريإداري  ((3131و )و )  مدربمدرب( ( 3737مدربي وا 

من من   عشوائيةعشوائيةعمديو عمديو بطريقة بطريقة ينة البحث وتقسيميا إلي )عينة استطالعية أولي ـ عينة استطالعية ثانية ـ عينة أساسية( ينة البحث وتقسيميا إلي )عينة استطالعية أولي ـ عينة استطالعية ثانية ـ عينة أساسية( باختيار عباختيار ع  الباحثالباحثقام قام   عينة البحث:عينة البحث:ـ ـ 33
  مجتمع البحث وىي:مجتمع البحث وىي:

( ( 2121ين, )ين, )العبالعب( ل( ل6565م بواقع )م بواقع )20102010//44//88م إلي م إلي 20102010//44//44استمارة لمسؤال االستكشافي في الفترة من استمارة لمسؤال االستكشافي في الفترة من   ((105105ع )ع )ييوز وز بتبت  الباحثالباحثقام قام   أ ـ عينة استطالعية أولي:أ ـ عينة استطالعية أولي:
( لإلداريين لعدم االجابة عمى السؤال االستكشافي, وبذلك يكون ( لإلداريين لعدم االجابة عمى السؤال االستكشافي, وبذلك يكون 44( لممدربين, )( لممدربين, )33( لالعبين, )( لالعبين, )55( استمارة بواقع )( استمارة بواقع )1212وتم استبعاد )وتم استبعاد )  ,,ننلإلدارييلإلداريي( ( 1919لممدربين, )لممدربين, )

  األولية.األولية.  صورتوصورتو( استمارة لمبروفيل في ( استمارة لمبروفيل في 105105( من اجمالي )( من اجمالي )9393اإلجمالي النيائي لالستمارات الموزعة )اإلجمالي النيائي لالستمارات الموزعة )
( العب ( العب 6060الثانية عمي عينة بمغ قواميا )الثانية عمي عينة بمغ قواميا )  صورتوصورتوفي في   باستخراج المعامالت اإلحصائية وحساب الصدق العاممي لمبروفيلباستخراج المعامالت اإلحصائية وحساب الصدق العاممي لمبروفيل  الباحثالباحثقام قام   ية ثانية:ية ثانية:ب ـ عينة استطالعب ـ عينة استطالع

  م. م. 20102010//66//99م إلي م إلي 20102010//66//11مالكمة في الفترة من مالكمة في الفترة من 
( العب مالكمة وذلك يوم األربعاء ( العب مالكمة وذلك يوم األربعاء 6060ية عمي عينة بمغ قواميا )ية عمي عينة بمغ قواميا )في صورتو النيائفي صورتو النيائ  "بروفيل المالكم التنافسي""بروفيل المالكم التنافسي"بتطبيق بتطبيق   الباحثالباحثقام قام   ج ـ عينة البحث األساسية:ج ـ عينة البحث األساسية:

  ..((22, ), )((11دول )دول )ذلك جذلك جيوضح يوضح م, كما م, كما 20102010//66//1616الموافق الموافق 
  االستخالصات:االستخالصات:رابعًا : رابعًا : 

دي استعداد دي استعداد ( عبارة يمكن من خاللو التعرف عمي م( عبارة يمكن من خاللو التعرف عمي م5454( ُبعد يمثمون )( ُبعد يمثمون )1818( محاور رئيسية تحتوى عمى )( محاور رئيسية تحتوى عمى )66وذلك من خالل )وذلك من خالل )  "بروفيل المالكم التنافسي""بروفيل المالكم التنافسي"ـ بناء ـ بناء 11
بعادىا وعباراتيا عمى النحو التالي: بعادىا وعباراتيا عمى النحو التالي:العبي المالكمة لمتنافس من أجل الفوز وقد جاءت المحاور وا    العبي المالكمة لمتنافس من أجل الفوز وقد جاءت المحاور وا 

  ::الثالثة وىمالثالثة وىم  إبعادهإبعاده( عبارات موزعو عمي ( عبارات موزعو عمي 99ويحتوي عمي )ويحتوي عمي )" " )نفسي()نفسي(""سمات الشخصية سمات الشخصية ـ المحور األول: الـ المحور األول: ال
    ..الُبعد الثالث: الثقة بالنفس وتقدير الذاتالُبعد الثالث: الثقة بالنفس وتقدير الذاتـ ـ .                        .                        اني: السموك التنافسي الطموحاني: السموك التنافسي الطموحالُبعد الثالُبعد الثـ ـ .                   .                   : التوجو التنافسي: التوجو التنافسياألولاألولالُبعد الُبعد ـ ـ 
  ::الثالثة وىمالثالثة وىم  إبعادهإبعاده( عبارات موزعو عمي ( عبارات موزعو عمي 99ويحتوي عمي )ويحتوي عمي )  المحور الثاني: العمميات العقمية العميا ")إرادي("المحور الثاني: العمميات العقمية العميا ")إرادي("ـ ـ 
    ..الُبعد الثالث: محاكاة المنافسةالُبعد الثالث: محاكاة المنافسةـ ـ                                   .              .              الُبعد الثاني: التفكير الخططيالُبعد الثاني: التفكير الخططيـ ـ               .          .          القدرة الذاتيةالقدرة الذاتية  توجوتوجو: : األولاألولالُبعد الُبعد ـ ـ 
  ::الثالثة وىمالثالثة وىم  إبعادهإبعاده( عبارات موزعو عمي ( عبارات موزعو عمي 99ويحتوي عمي )ويحتوي عمي )  المحور الثالث: متطمبات النشاط التنافسي ")ذاتي("المحور الثالث: متطمبات النشاط التنافسي ")ذاتي("ـ ـ 
    ..الُبعد الثالث: تعبئة الطاقة النفسيةالُبعد الثالث: تعبئة الطاقة النفسيةـ ـ                     .          .          الثاني: االلتزام نحو اإلنجاز التنافسيالثاني: االلتزام نحو اإلنجاز التنافسي  الُبعدالُبعدـ ـ         .            .            : الميل نحو التنافس: الميل نحو التنافساألولاألولالُبعد الُبعد ـ ـ 
    ::الثالثة وىمالثالثة وىم  إبعادهإبعاده( عبارات موزعو عمي ( عبارات موزعو عمي 99ويحتوي عمي )ويحتوي عمي )  المحور الرابع: الفورمة التنافسية ")بدني ـ مياري ـ خططي("المحور الرابع: الفورمة التنافسية ")بدني ـ مياري ـ خططي("ـ ـ 
    ..التكتيكيالتكتيكيالُبعد الثالث: السموك الُبعد الثالث: السموك ـ ـ                   .                        .                        الُبعد الثاني: السموك التكنيكيالُبعد الثاني: السموك التكنيكيـ ـ                   ..: القدرات التوافقية التنافسية: القدرات التوافقية التنافسيةاألولاألولالُبعد الُبعد ـ ـ 
    ::الثالثة وىمالثالثة وىم  إبعادهإبعاده( عبارات موزعو عمي ( عبارات موزعو عمي 99ويحتوي عمي )ويحتوي عمي )  ("("اجتماعياجتماعيالمحور الخامس: الضغط التنافسي ")المحور الخامس: الضغط التنافسي ")ـ ـ 
    ..الُبعد الثالث: ضبط القمق التنافسيالُبعد الثالث: ضبط القمق التنافسيـ ـ                   .                        .                        الُبعد الثاني: االتزان االنفعاليالُبعد الثاني: االتزان االنفعالي  ــ            . . التوافقيالتوافقي  االجتماعياالجتماعي: السموك : السموك األولاألولالُبعد الُبعد ـ ـ 
    ::الثالثة وىمالثالثة وىم  إبعادهإبعاده( عبارات موزعو عمي ( عبارات موزعو عمي 99ويحتوي عمي )ويحتوي عمي )  المحور السادس: القدرة عمي اتخاذ القرار ")تنافسي("المحور السادس: القدرة عمي اتخاذ القرار ")تنافسي("ـ ـ 
    ..الُبعد الثالث: استقاللية الدافع الذاتيالُبعد الثالث: استقاللية الدافع الذاتيـ ـ                       .              .              الُبعد الثاني: السموك االيجابي لمميمةالُبعد الثاني: السموك االيجابي لمميمةـ ـ             .    .    : مواجية المواقف المتغيرة: مواجية المواقف المتغيرةاألولاألولالُبعد الُبعد ـ ـ 
  درجة(.درجة(.  11درجة, نادرًا =درجة, نادرًا =  22درجات, أحيانًا = درجات, أحيانًا =   33ـ الميزان التقديري ىي )دائمًا = ـ الميزان التقديري ىي )دائمًا = 22
  ( درجة. ( درجة. 5454( درجة, والصغرى )( درجة, والصغرى )162162))  "بروفيل المالكم التنافسي""بروفيل المالكم التنافسي"ـ الدرجة الكبرى لـ ـ الدرجة الكبرى لـ 33
  ( دقيقة.( دقيقة.2222))  لـ "بروفيل المالكم التنافسي"لـ "بروفيل المالكم التنافسي"ـ الزمن التجريبي ـ الزمن التجريبي 44

  بالتوصيات التالية:بالتوصيات التالية:  الباحثالباحثفي ضوء نتائج البحث يوصى في ضوء نتائج البحث يوصى   توصيات:توصيات:الال  خامسًا :خامسًا :
  تدعيم ومعالجة.تدعيم ومعالجة.  وتحديد درجة الالعب عمي كل محور وُبعد لمعرفة السمة التي تحتاج إليوتحديد درجة الالعب عمي كل محور وُبعد لمعرفة السمة التي تحتاج إلي  "بروفيل المالكم التنافسي""بروفيل المالكم التنافسي"ـ التعرف عمي محاور وأبعاد ـ التعرف عمي محاور وأبعاد 11
  لمتنافس كجانب تشخيصي.لمتنافس كجانب تشخيصي.  ىمىمفي المنافسة لتحديد مدي استعدادفي المنافسة لتحديد مدي استعداد  االشتراكاالشتراكعمى الالعبين وخاصة قبل عمى الالعبين وخاصة قبل   "بروفيل المالكم التنافسي""بروفيل المالكم التنافسي"  ققـ ضرورة االىتمام بتطبيـ ضرورة االىتمام بتطبي22
الناشئين الموىوبين وكذلك المؤىمين لمتنافس من الناشئين الموىوبين وكذلك المؤىمين لمتنافس من   انتقاءانتقاءفي عممية في عممية   "بروفيل المالكم التنافسي""بروفيل المالكم التنافسي"ـ ضرورة استخدام العاممين في المجال الرياضي لرياضة المالكمة لـ ـ ضرورة استخدام العاممين في المجال الرياضي لرياضة المالكمة لـ 33

  خالل التنبؤ بسموكيم التنافسي الذي يوفره البروفيل قبل خوض غمار المنافسات.خالل التنبؤ بسموكيم التنافسي الذي يوفره البروفيل قبل خوض غمار المنافسات.
  


