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معوقات أعداد وتنفيذ برامج إعادة التأهيل الحركي للرياضيين
*د .بشير محمد الحاراتي

من وجهة نظر المعالج الطبيعي
**أ .محمد علي خليفة

***د .خالد عمر الرقاص

مقدمة البحث :يؤدي النشاط البدني المنظم والمتدرج الشدة الى رفع كفاءة أجهزة الجسم الحيوية ووصولها الى
مستتتوع عتتالي متتا اللياقتتة البدنيتتة وبالتتتالي حتتدوو التكيت

المطلتتوس للنشتتاط وعلتتى ال كت

فت ا الجهتتد ال نيت

واالجهتتاد المفتتاجم للجستتم أو لجتتزء من ت وال ت ي قتتد يكتتوا أكيتتر متتا قتتوة احتمتتا انستتجت يتتؤدع التتى حتتدوو
االصابة .
أا الضغط الجسدي الزائد ال ي يسبس االصابة قد يحدو في لحظة خاطفة وعادة ما يكوا نتيجة
لخطاء في التطبيق أو لحادو غير متوقع أو قد ينشا نتيجة أصاب بسيطة متكررة في نف

المكاا والتي

تؤدي الى اصابة جسيمة إ ما أستمرت في الحدوو ) 9 , 2( .
وتزداد نسبة االصابة بيا الرياضييا كلما ازدادت حدة المنافسات الرياضية وخاصة اصابات الجهاز
ال ضلي ال صبي  ,حيو تشك

الممارسة الرياضية ضغطا على المفاص

واالربطة والمحافظ الزاللية

واالوتار ال ضلية وال ضالت والفقرات ال ظمية مما يسبس اصابات مزمنة ) 5 , 1( .
ويل س الت هي الحركي والبرامج ال الجية إلعادة ت هي الالعبيا دو اًر هاماً ورئيسي ل الج الالعبيا
وعودتهم للممارسة النشاط .
ويتج الطس الرياضي الحديو والتربية البدنية ال الجية بشك اساسي الى الوقاية متا االصتابات والست ي
لخفتتن نستتبة حتتدويها التتى الحتتد االدنتتى حيتتو ارتف تتت م تتدالت االصتتابات الرياضتتية والمضتتاعفات المرضتتية
الناتج تتة عنه تتا ,رغ تتم التط تتورات الهائل تتة الت تتي ش تتملت أغل تتس جوان تتس الحي تتاة وال س تتيما مج تتا ال الج تتات الطبي تتة
والطبي ية () 7 , 6
ويجتس المتام الفريتق الطبتي المكتوا متا الطبيتس واخصتائي الت هيت الحركتي والم تالج الطبي تي والمتتدربيا
االلمام التام به ا النوع ما ال الج ال ي يستخدم مجموعة ما التدريبات .
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أا وقاية الالعس ما االصابة والمحافظة على لياقت البدنية ي د الهد
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االساسي للفريق الطبي المتكتوا متا

الطبيس وأخصائي ال الج الطبي ي واألخصائي الرياضي وه ا دلي على ت دد ال لوم والتي ما الص س تماما
لفرد واحد اتقاا كافة التخصصات ل ا البد لت اا يكتوا ا تخصتص دقيتق ويت تاوا متع االخصتائييا االختريا
وكافة ه ه التخصصات تحتاج الى االمكانيات واالجهزة ما أج تقديم أفض رعاية للرياضي )3 , 7 (.
ونظ ار لالحتياج المستمر والزائد إلعادة الت هي الحركي ف ن يجس تحديد الم ايير لتوضيح دور وأهمية
ال الج الحركي ما خال ت زيز قدرات مقدمي ه ه الخدمة ما خريجي كليات التربية البدنيتة وعلتوم الرياضتية
وخريجي كليتات التقنيتة الطبيتة للوصتو بهت ا النتوع متا ال تالج التى أفضت طريتق نصت متا خاللت التى تقتديم
أفض رعاية صحية ممكن للمرضي والمصابيا .
ولهت ا ظهتترت الحاجتتة التتى اس تتخدام وستتائ وتقنيتتات مختلفتتة فتتي ال تتالج الطبي تتي بشتتك واستتع واستتتخدمت
وسائ وتقنيات عدة وتطوير الوسائ والتقنيات واالساليس القديمة وتحوير ب ضتها لتكتوا أكيتر مالئمتة وتت يير
لتتوافق والمتطلبات الحديية لت هي المصابيا بشك أسرع وأفض )7 ,6( .
وما مبادئ أعادة الت هي هو است ادة الوظيفتة الكاملتة ب تد االصتابة او المترن وهنتاب فترق بتيا أعتادة
ت هي ت عامتتة المرضتتى تواعتتادة ت هي ت الرياضتتييا متتا حيتتو الدرجتتة والنوعيتتة والخصوصتتية فتتي وضتتع الب ترامج
الت هيليتتة حيتتو تستتتمر عمليتتة أعتتادة ت هي ت الرياضتتييا لتحقيتتق مستتتوع عتتالي متتا النشتتاط ويجتتس أا تصتتمم
الب ارمج بحيو تقاب المتطلبات النوعية لرياضت ك لب ) 1 , 4( .
وأه تتم م تتا يق تتوم بت ت أخص تتائي الت هيتت ه تتو وض تتع برن تتامج عالج تتي حرك تتي م تتع تحدي تتد اله تتد

لل الج تتات

المخطط لها واستخدام التدريس والتماريا وال الج البدني المقنا ب ساليس تتناسس وحالة المرين ونوع اصتابت
متع استتخدام الم تدات واالجهتزة التتي تخفت

األلتم وتستاعد فتي استت ادة القتدرة علتى الحركتة وتقيتيم متدع تطتتور

وتقدم حالة المرين متع ت تدي الخطتة ال الجيتة وتجربتة بترامج جديتدة حستس الحاجتة والحالتة  ,وكت لب تيقيت
الم ترين ومتتده بالم لومتتات حتتو متتا يمكتتا توق ت أينتتاء اداء البرنتتامج وأينتتاء الشتتفاء متتا االصتتابة او المتترن
وأفض السب للت ام مع ما يحدو ما مضاعفات ) 1 , 12 ( .
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ال الج الحركي في الحفتاظ علتى ف اليتة االجتزاء غيتر المصتابة فتي الجستم تواعتادة عمت

الجزء المصاس الى مستوه قب االصابة مع رفع التفاعالت االيضية التي تساعد على التئام االنسجة المصابة

ومنع االلتصاقات فتي االنستجة الرختوة والحتد متا المضتاعفات المصتاحبة لاصتابة بتاألمران بعد لجرالةد
ولسددجاع م واو د لجل مددط ووا ليد لعجيد و لجعطددالي و الدديي لعةتد ة لجع د
لجذلكا لجحاكي () 91 , 6

ولسددجع

حيتتو انت ومتتا الطبي تتي اا عتتدم الحركتتة بشتتك غيتتر كتتافي أو صتتحيح ب تتد االصتتابة يتتؤدي
الى عواقس جسدية او فسيولوجية مدمرة على ال ضالت وال ظام والجهاز التنفسي والقلتس وتستهم
قلتتة الحركتتة فتتي تغييتتر وظتتائ

ك ت تلتتب االجه تزة وأكيتتر ,وبالتتتالي تت ازيتتد فرصتتة ال جتتز واالعاقتتة

فيج تتس اين تتاء االص تتابة اا تم تتدد ال ض تتالت ال تتى ح تتدودها الفس تتيولوجية والتشت تريحية بش تتك م تتنظم
للحفتتاظ علتتى مرونتهتتا واا تكتتوا محملتتة بشتتك كتتا

ومتكتترر للحفتتاظ علتتى قوتهتتا أي االستتتمرار

فتتي القتتدرة علتتى انتتتاج القتتوة وكت لب ال ظتتام فهتتي تحتتتاج التتى أحمت تدريبتتة ضتتاغطة لتبقتتى قويتتة
ويج تتس االس تتتمرار ب مت ت القل تتس والت ترئتيا بمس تتتويات مكيف تتة وبش تتك م تتنظم للحف تتاظ عل تتى التحمت ت
واللياقة البدنية )1541 , 11 (.
وما هنا ي تبر ال الج الحركي ما أكير وسائ ال الج الطبي ي ف الية ا ا ما استخدام
بشك

منظم ودقيق ويتوافق مع الخل

الوظيفي للجسم حيو ي تمد ال الج الحركي على

التوافقات الفسلجية ألجهزة الجسم كافة وي تمد على مفاهيم علم الحركة وقوانين في بناء
االنظمة ال الجية الست ادة وتجديد الوظائ

الحركية والوصو الى حالة ما قب االصابة او

المرن وتحديد مضاعفات ) 189 , 6( .
ويري الباحيوا أا مس لة كيفية اختيار انماط محددة لل الج الحركي ما بيا ال دد الهائ
ما الخيرات المتاحة واالجهزة والتقنيات الكبيرة لها ت يير كبير على كيفية تدخ الم الجيا ,
ومما الشب في اا أخصائيو ال الج والت هي الحركي في ظ

لب ي انوا ما مجموعة ما
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الص وبات التي تواجههم في وضع البرامج ال الجية واالش ار
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على تنفي ها  ,وتزداد أهمية

ال الج الحركي والت هي مع تطور حاالت المرن وتنوع وزيادة عدد المرضي ويجس اا يتمتع
الم الج الحركي بمهارات عالية وخبرة كافية واا يخضع لبرامج تدريبية عالية المستوع ومت ددة
وكافية في مجا ممارستهم للمهنة في أطار ما الجودة والتخطيط السليم .
وجاءت ه ه الدراسة ما مبدا تباد الم ار ووجهات النظر بيا ال امليا بمجا ال الج
الطبي ي والحركي للت ر على وجهة نظر الم الجيا الطبي ييا في أهم الم وقات والص وبات
التي تواج تنفي برامج الت هي

الحركي المقنا للرياضييا بمراكز وأقسام ال الج الطبي ي

بالمستشفيات ال امة والخاصة توايجاد الحلو لها.
مشكلة البحث واهميته  :تهتم مختل

المجاالت ال لمية ببحو ودراسة المشاك المرتبطة بالصتحة للوصتو

الى الحلو ال لمية المناسبة وي تبر مجا الت هي وال تالج الحركتي ضتما هت ه المجتاالت وتتحتدد مشتكلة هت ا
البحو في دراسة أهم الم وقات التي تواج تنفي برامج ال الج والت هي الحركتي للرياضتيا المصتابيا باألنديتة
ما وجهة نظر الم الجيا الطبي ييا وتحديد أهم خصائص ال الج الحركي والحواجز التي ت يق تطبيق .
وبالرغم ما التطور الهائ في المجا الطبي وال الجي اال أا مجا الت هي الحركي ما از يواج
ص وبات كييرة رغم االهتمام به ا النوع ما ال الج وال ي تفرض طبي ة الحياة سوء عالمياً أو محلياً حيو
الحظ الباحيوا ض

المستوع المقدم لبرامج إعادة الت هي الحركي للرياضيا وان في الغالس يتم االعتماد

على االجهزة والتقنيات الحديية لتخفي

وعالج االصابات وبدرجة محدودة للتمرينات ال الجية وأحيانا دوا

تخطيط دقيق ومقنا له ه البرامج ال الجية لص وبة تنفي ها أو لض

االمكانيات المادية والوقت المناسس

وبالتالي إهما دوره في تحقيق ال ودة للمالعس بشك أفض مما يؤدي الى خسارة الالعس أو تكرار اصابت .
وهناب حاجة ملحة ألجراء المزيد ما الدراسات والبحوو ال لمية لغرن توجي توارشاد ال امليا بالمجا
لضماا توسيع نطاق االستفادة ما الخبرات وباستخدام أساليس بحيية مت ددة .
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ومع قلة البحوو والدراسات على المستوع المحلي تبرز أهمية ه ه الدراسة في الت ر
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على أهم الم وقات

التي تواج تنفي برامج الت هي الحركي مما يتيح الفرصة لجمع قدر كافي ما الم لومات عا ه ه الص وبات
ومحاولة وضع الحلو لها .
أهداف البحثث  :الت تر علتى م وقتات الت هيت الحركتي للرياضتييا متا وجهتة نظتر الم تالج الطبي تي ال امت
بمراكز وأقسام ال الج الطبي ي بالمستشفيات ال امة والخاصة .

ما خال الت ر :

الم وقات الخاصة بإعداد وتنفي برنامج إعادة الت هي وال الج الطبي ي الخاصة باألفراد (الم الج الطبي ي).

الم وقات الخاصة بالجانس المادي والبشري.
الم وقات الخاصة بإعداد وتنفي برنامج تواعادة الت هي الحركي .
تساؤالت الدراسة :
 -1ما هي الم وقات الخاصة بإعداد وتنفي برنامج إعادة الت هي وال الج الطبي ي الخاصة باألفراد (الم الج
الطبي ي).
 -2ما هي الم وقات الخاصة بالجانس المادي والبشري.
 -3ما هي الم وقات الخاصة بإعداد وتنفي برنامج تواعادة الت هي الحركي .
وما خال الدراسات السابقة ت ر

الباحيوا علي أهم الم وقات التي تواج إعداد وتنفي برامج الت هي

وال الج الحركي وحددت بم وقات االعداد لبرامج الت هي الحركي وم وقات كادر الت هي

االفراد وم وقات

الجانس المادي واإلمكانيات وما بيا تلب الدراسات .
دراسة عبداهلل حسيا الهمالي ( )2116بهد
الطبي ي بمدينة طرابل

تقييم برامج التمرينات ال الجية ب قسام ومراكز ال الج

واستخدم المنهج الوصفي باألسلوس المسحي وشملت ال ينة خم

الطبي ي وكانت أهم النتائج عدم قابلية برامج التمرينات ال الجية المستخدمة للقيا

مراكز لل الج

والتقويم  ,عدم اتباع

الخطوات ال لمية المقننة عند تصميم برامج ال الج مع عدم تخصيص الوقت المناسس لبرامج التمرينات
ال الجية بما يتناسس مع الحالة المرضية مما يقل ما كفاءة التمريا والبطء في االستجابة لل الج )8( .
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دراسة ديما فرج كريم (  ) 2112بهد
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تحلي م وقات الت هي الطبي وفق مجاالت الكادر الطبي

والمادي واالعداد الت هيلي لدي العبي االل اس الجماعية ألندية مركز محافظة السليمانية لفئة المتقدميا ,
واستخدم المنهج الوصفي باألسلوس المسحي وبلغت ال ينة(  ) 212ما العبي كرة القدم والسلة واليد والطائرة
وكانت أهم النتائج وجود م وقات وبنسس متفاوتة في مجاالت عم الكادر الطبي والمادي واالعداد الت هيلي
ل ينة البحو )5 ( .
دراسة جما بلقاسم الزروق (  ) 2116بهتد
بمختل

الت تر علتى م وقتات ال مت االداري فتي االتحتادات الليبيتة

انواعهتا متا ختال تقيتيم عناصتر االدارة واستتخدم المتنهج الوصتفي باألستلوس المستحي وبلغتت ال ينتة

( ) 113فت تترد مت تتا مختل ت ت
باالتحادات في وضع االهدا

التخصصت تتات االداريت تتة وكانت تتت أهت تتم النتت تتائج عت تتدم مشت تتاركة الجم يت تتات ال موميت تتة
 ,عدم توفر ميزانيات مالية مناسبة ل مت االتحتادات متع نقتص الخبترة والكفتاءة

ل ع قيادات االتحادات الرياضية ) 3( .
د ارستتة ضتترغام جاستتم الن يمتتي ( ) 2116بهتتد

بنتتاء مقيتتا

لتشتتخيص م وقتتات ال م ت فتتي مجتتا الطتتس

الرياضتتي وتقيتتيم هت ه الم وقتتات متتا وجهتتة نظتتر المتخصصتتيا واالطبتتاء واستتتخدم المتتنهج الوصتتفي باألستتلوس
المسحي وتمي مجتمتع ال ينتة فتي االطبتاء وأستات ة كليتات التربيتة الرياضتية لخمت

محافظتات بتال راق وكانتت

أهم النتائج أا أهم الم وقات الرئيسية كانت في االعداد والت هي واالمكانيات بالنسبة لألطباء واالسات ة ( )7
المصطلحات المستخدمة في الدراسة:
المعوقات  :ت ري

أجرائي

الم وقات هي الص وبات التي تمنع الم الج الطبي ي ما إعداد وتنفي برنامج إعادة الت هي الحركي ,
سواء كاا نقص مادي في وسائ ال الج الطبي ي وموادها ,و تجهيزاتها  ,و أدواتها ,أوفي نظام اإلدارة
بالمراكز ال الجية  ,أو م نوياً مي عدم قدرة الم الج الطبي ي على استخدام مهارات المهنية بسبس عدم

م رفت أو عد م لكجل ل فكا ه عاه أو ضيق لجوقت أو ع م وعو لجلق بط لجل ي ولجلعاوي
ك جاظا لج و ي جعلاله .
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إعادة التأهيل  :إعادة الت هي هوعالج المصاس الست ادة القدرة الوظيفية في أق وقت ممكا و لب باست ما
وسائ ال الج الطبي ي التي تتناسس مع نوع وشدة االصابة ) 2 , 11 (.
إعادة التأهيل  :ي ني أعادة ك ما الوظيفة الطبي ية والشك الطبي ي لل ضو ب د االصابة أما الت هي
الرياضي في ني أعادة تدريس الرياضي المصاس ألعلى مستوع في أقصر وقت ممكا ) 15 , 9( .
إجراءات البحث
مثنهج البحثث :انطالقتا متا طبي تة البحتو وأهدافت والتستاؤالت التتي يست ى إليهتا ,أستتخدم البتاحيوا المتنهج
الوصفي باألسلوس المسحي نظ اًر لمالئمت ألهدا

البحو الحالية.

مجاالت البحث :
أوالً المجال البشري :
مجتمع البحث :أشتم مجتمع البحو على الم الجيا ال امليا بمراكز وأقسام ال الج الطبي ي بالمستشفيات
ال امة والخاصة بمدينة طرابل .
عينة البحث :تكونت عينة البحو ما الم الجيا ال امليا بمراكز وأقسام ال الج الطبي ي بالمستشفيات ال امة
والخاصة بمدينة طرابل

حيو بلغ عددهم ( )115وتم اختيارهم بالطريقة ال شوائية ما ال يا أستجابوا ألداة

الدراسة .
ثانيثاً :المجثثال المكثثاني :تتتم إجتراء هت ا البحتتو بم اركتز وأقستتام ال تتالج الطبي تي بالمستشتتفيات ال امتتة والخاصتتة
بمدينة طرابل

 -ليبيا

ثالثاً :المجال الزمني :طبقت إجراءات ه ا البحو خال ال ام الدراسي. 2117
اربعاً :أداة البحث :ب د االطالع على الدراسات السابقة وحصر المصادر والمراجع ال ربية التي اهتمت به ا
النوع ما الدراسات تم االست انة بمقيا

الت هي الطبي للباحية هويدا أسماعي أبراهيم وال ي استخدمت ديما

فرج كريم ( ال راق ) ( )5لغرن الت ر

على الم وقات التي تواج الم الج الطبي ي عند أعداد وتنفي

برنامج إعادة الت هي الحركي وال الج الطبي ي وتم تحويره ليناسس المجتمع الليبي ما حيو المصطلحات
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المتداولة والمت ار عليها بالمجا حتي يسه فهم محاوره ورغم أا االستمارة تم استخدامها في مجتمع عربي
قريس الشب للمجتمع الليبي اال اا الباحيوا عملوا على اتباع االس

ال لمية في بناء مي ه ه المقايي

وقد تكونت ما ثالث أقسام على النحو اآلتي :
القسم األول  :تضما الم وقات الخاصة باألفراد (الم الجيا)  ,وقد احتوع على ( )6عبارات.
القسثم الثثاني  :تضتتما الم لومتات المت لقتة بالم وقتتات الخاصتة بالجانتس المتالي والبشتتري  ,وقتد احتتوع علتتى
( )9عبارات.
القسم الثالث  :تضما الم لومات المت لقة بالم وقات الخاصة باألعداد وتنفي برنامج أعادة الت هي الحركي
وال الج الطبي ي  ,وقد احتوع على ( )6عبارات.
وللخروج بنتائج علمية دقيقة له ه الدراسة قام الباحيوا باستخدام مقيا

ليكرت خماسي األب اد لاجابة عا

الفقرات وهي:
أبدا )  ,وتترجم ه ه التقديرات الوصفية إلي تقديرات رقمية على أسا
غالبا,
نادراً ,
ً
(دائماً ,
أحيانا ً ,
ً
تخصيص األرقام ( )1(,)2(,)3(,)4(,)5لكالً منها ,وكاا يطلس ما افراد عينة الدراسة قراءة ك بند ما
بنود المقيا

بدقة تم يضع (√) أمام واحدة ما فئات التقدير الموضوعة أمام ك بند بحيو ت ك

ال المات

الموضوعة أمام البنود إجابات افراد عينة الدراسة.

المعالجات االحصائية :تم استخدام البرنامج لإلة
لععجل عي ) ولجلع خ ي ً جهذل لجغاض .
ولسجخ وت لجلع جر ت لإلة
لجلاعح  -لجات لجلئوي ).

ئ

SPSS

ئي لآل ي ( لجلجوسي لجحت ب

(ةزو لج الوج لإلة

ئي جالعالوم

 -لع حالو لجلعي ري  -لجلجوسي
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عرض ومناقشة نتائج تساؤالت الدراسة:
 -1ما هي المعوقات الخاصة باألفراد (المعالج الطبيعي) ؟ .
جدول ()1يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة في محور المعوقات
الخاصة باألفراد (المعالجين)
املتوسط
املرحج

العبارات

ت

الاحنراف
املعياري

معامل
الاختالف

النس بة املئوية

الرأي
السائد

1

اختالف الداء يف عالج وإاعادة تأهيل بعض الإصاابت الرايضية.

غالبا

2

عدم وجود فريق طيب مرافق للفرق الرايضية.

غالبا

3
4
5
6

عدم أستشارة املعاجل الطبيعي اخملتص يف أعادة التأهيل احلريك أثناء الوحدات
التدريبية أواملبارايت.
عدم الفهم الواحض للعالقة بني أفراد الفريق الطيب املعاجل.
عدم مشاركة املعاجل الطبيعي اخملتص يف أعادة التأهيل احلريك يف اختيار الالعبني
املوجودين واجلاهزين طبيا.
عدم السامح بتدخل املعاجل الطبيعي اخملتص يف أعادة التأهيل احلريك لوضع برنمج
العالج الطبيعي وأعادة التأهيل وتنفيذه.

أحيان
أحيان
أحيان
أحيان
غالبا

ادلرجة اللكية

الجدو ( )1يوضح المتوسط الحسابي واالنح ار

الم ياري والنسبة المئويتة إلجابتات أفتراد عينتة الد ارستة حتو

المحتتور مرتبتتة تنازليتاً ,ويالحتتظ متتا ختتال النستتس المئويتتة والمتوستتط الحستتابي أا إجابتتات افتراد عينتتة الد ارستتة
كانت تشير إلى (اختال
بنسبة

األداء في عالج تواعادة ت هيت ب تن اإلصتابات الرياضتية ).يحتت المرتبتة األولتى

 , %ت تي ب د لتب (عتدم وجتود فريتق طبتي م ارفتق للفترق الرياضتية) فتي المرتبتة اليانيتة وبنستبة
 ,%يليهتتا بالمرتبتتة الياليتتة (عتتدم أستشتتارة الم تتالج الطبي تتي المختتتص فتتي أعتتادة الت هيت الحركتتي أينتتاء

الوحدات التدريبية أوالمباريتات) بنستبة

 ,%وقتد جتاءت ال بتارة )عتدم الستماب بتتدخ الم تالج الطبي تي

المختتتص فتتي أعتتادة الت هي ت الحركتتي لوضتتع برنتتامج ال تتالج الطبي تتي وأعتتادة الت هي ت وتنفي ت ه) فتتي المرتبتتة
األخي ترة وبنستتبة مئويتتة بلغتتت

 , %واا ال ترأي الستتائد للدرجتتة الكليتتة لب تتد الم وقتتات الخاصتتة بتتاألفراد

(الم الجيا) كاا يشير إلى (غالباً) وبحسس إجابات افراد عينة الدراسة بالكام .
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وما خال ه ه النتائج الحظ الباحيوا عدم وجود خطة عالجية مقننة تناسس حالة المصاس ويظهر لب ما
ت دد اآلراء واختالفها في كيفية ال الج مع عدم وجود فريق طبي متكام باألندية الرياضية يشر

علي

الالعبيا ما الناحية الصحية والتغ ية مع عدم االهتمام برأي الم الج في مدي سالمة الالعس وجاهزيت
لل ودة للمالعس ,له ا كانت اجابات المفحوصيا به ا المحور تشير الي غالبا وك ما تقدم هو ما الم وقات
التي تواج عم الم الجيا .
 -2ما هي المعوقات الخاصة بالجانب المالي والبشري؟ .
جدول ( )2يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة في محور المعوقات
الخاصة بالجانب المالي والبشري

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9

املتوسط
املرحج

العبارات

الاحنراف
املعياري

معامل
الاختالف

النس بة املئوية

عدددم تدوافر المدداصن اإاصددة ابإعددادة التأهيددل احلددريك والعددالج الطبيعددي داخددل
الندية الرايضية.
قددةل الامينيددات املاديددة اإاصددة ابإعددادة التأهيددل احلددريك والعددالج الطبيعددي
ل إالصاابت الرايضية.
عدم الاهامتم بسجالت املصابني ابلندية خالل املومس الراييض.
عدم وضوح دور الفريق الطيب املرافق للفريق.
عدم توفر الادوات والهجزة التشخيصية.
ضعف اجلانب املادي لالعب أثناء أجراء برنمج اإعادة التأهيل احلريك والعالج
الطبيعي .
املفهوم السائد ( أن معل املعاجل الطبيعي فقط الإسعاف الويل واملساج )
عدم توافر الوسائل والهجزة العالجية.
صعوبة اإجراء برنمج اإعادة التأهيل احلريك والعالج الطبيعي وتمكلته

غالبا
غالبا
غالبا
غالبا
غالبا
غالبا
أحيان
أحيان
أحيان

ادلرجة اللكية

الجدو ( ) 2يوضح المتوسط الحسابي واالنح ار

الرأي
السائد

غالبا

الم ياري والنسبة المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة حو

المحور مرتبة تنازلياً ,ويالحظ ما خال النسس المئوية و المتوسط الحسابي أا إجابات افراد عينة الدراسة
كانت تشير إلى (عدم توافر األماكا الخاصة بإعادة الت هي
الرياضية ).يحت المرتبة األولى بنسبة

الحركي وال الج الطبي ي داخ

األندية

 , %ت تي ب د لب (قلة االمكانيات المادية الخاصة بإعادة

الت هي الحركي وال الج الطبي ي لاصابات الرياضية ).في المرتبة اليانية وبنسبة
1

 ,%يليها بالمرتبة
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 ,%وقد جاءت

ال بارة )ص وبة إجراء برنامج إعادة الت هي الحركي وال الج الطبي ي وتكملت ) في المرتبة األخيرة وبنسبة
مئوية بلغت

 , %واا الرأي السائد للدرجة الكلية لب ن الم وقات الخاصة بالجانس المادي والبشري

كاا يشير إلى (غالباً) وبحسس إجابات افراد عينة الدراسة بالكام .
وما خال

ه ه النتائج الحظ الباحيوا عدم اهتمام االندية بتخصيص أماكا ضما مؤسساتها خاصة

بال الجات وعدم وضع ميزانيات مالية خاصة باألدوات واالجهزة واالدوات التي يحتاجها الم الج للقيام بدوره
مع عدم وجود سجالت خاصة توضح احصائيات االصابات ومدي تكرارها ونوعها ودرجاتها وحتي خطط
ال الج التي استخدمت مع عدم توفر الوقت الالزم لتكملة ال الج .
 -3ما هي المعوقات الخاصة بإعداد وتنفيذ برنامج إعادة التأهيل الحركي ؟ .
جدو ()3يوضح المتوسط الحسابي واالنح ار

الم ياري والنسبة المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة في

محور الم وقات الخاصة بإعداد وتنفي برنامج إعادة الت هي الحركي
ت

العبارات

1
2
3
4
5

ضعف مس توى ادلورات اإاصة ابإعادة التأهيل والعالج الطبيعي .
عدم وجود معايري لتصنيف املعاجلني يف جمال اإعادة التأهيل والعالج الطبيعي
عدم وجود دورات خاصة ابلتدريب عىل الوسائل والهجزة العالجية.
عدم وجود معايري اختيار املعاجلني يف الندية الرايضية.
الاختيار غري الصحيح للمتقدمني دلورات اإعادة التأهيل والعالج الطبيعي.
قةل ادلراسات اإاصة ابإعادة التأهيل والعالج الطبيعي يف جمالت اإعادة
تأهيل الإصاابت الرايضية
ادلرجة اللكية

6

املتوسط املرحج

الجدو ( ) 3يوضح المتوسط الحسابي واالنح ار

الاحنراف
املعياري

معامل
الاختالف

النس بة املئوية

الرأي السائد
غالبا
غالبا
غالبا
غالبا
غالبا
غالبا
غالبا

الم ياري والنسبة المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة حو

المحور مرتبة تنازلياً ,ويالحظ ما خال النسس المئوية و المتوسط الحسابي أا إجابات افراد عينة الدراسة
كانت تشير إلى (ض
بنسبة

مستوع الدورات الخاصة بإعادة الت هي وال الج الطبي ي) يحت المرتبة األولى

 , %ت تي ب د لب (عدم وجود م ايير لتصني

الطبي ي) في المرتبة اليانية وبنسبة

الم الجيا في مجا إعادة الت هي وال الج

 ,%يليها بالمرتبة اليالية (عدم وجود دورات خاصة بالتدريس على

الوسائ واألجهزة ال الجية في مجا إعادة الت هي وال الج الطبي ي) بنسبة

 ,%وقد جاءت ال بارة
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قلة الدراسات الخاصة إعادة الت هي وال الج الطبي ي في مجاالت إعادة ت هي اإلصابات الرياضية) في
المرتبة األخيرة وبنسبة مئوية بلغت

 , %واا الرأي السائد للدرجة الكلية لب د الم وقات الخاصة

باإلعداد وتنفي برنامج إعادة الت هي وال الج الطبي ي ؟ كاا يشير إلى (غالباً) وبحسس إجابات افراد عينة
الدراسة بالكام .
ومتتا ختتال ه ت ه النتتتائج الحتتظ البتتاحيوا ض ت

مستتتوع التتدورات الخاصتتة بإعتتادة الت هي ت وال تتالج الطبي تتي

ستتوء متتا جانتتس نتتدرة تنظيمهتتا بالمؤسستتات ات ال القتتة أو جلتتس محاضتريا دوليتتيا بالمجتتا وعتتدم االبت تتاو
الي الخارج ليتم صق وت زيز قدرات ومهارات الم الجيا المهنية ومالحقة التطوير السريع والتقنيات الحديية ,
كمتتا نالحتتظ عتتدم وجتتود توصتتي

وظيفتتي ليحتتدد االختصاصتتات وتحديتتد االدوار والمهتتام لكامت الفريتتق الطبتتي

وه تتو دور ال تتو ازرات ف تتي وض تتع اللت توائح والتشت تري ات الت تتي ت تتنظم ل تتب مم تتا يس تتاعد ف تتي التركي تتز عل تتي الجان تتس
التخصصي والتقدم والتطور في ,مع عدم مواكبة التطور في االجهزة الحديية الخاصة بالت هيت الحركتي وعتدم
تنظيم الدورات الدقيقة والكافية عليها للرفع ما مستوي الم الجيا بالمجا ض

دور البتاحييا المتخصصتيا

فتتي المجتتا ستتوء متتا كليتتات التربيتتة البدنيتتة أو التقنيتتة الطبيتتة أو االطبتتاء فتتي امتتداد الم تتالجيا بنتتتائج البحتتوو
ال لمية وخاصة مويقتة النتتائج حتتي يكتوا لتديهم م تار وم لومتات علميتة تستاعده فتي اداء واجتبهم االنستاني
علي اكم وج وهو دور يقع على اقسام البحوو واالستشارات ال لمية بالجام ات .
وما خال النتائج االحصائية نالحظ اا الم وقات الخاصة بإعداد وتنفي برنامج إعادة الت هي الحركي
جاءت بالمرتبة اال ولي ما ضما الم وقات ما وجهة نظر الم الجيا حيو بلغت النسبة المئوية للمحور
 % 83.91ما اجمالي اجابات المفحوصيا وهو جانس مؤير في عملهم وأكبر م وقات تواجههم بينما كاا
محور الم وقات الخاصة بالجانس المالي والبشري في المرتبة اليانية حيو بلغت النسبة المئوية
للمحور % 79.17ما وجهة نظر الم الجيا وهو أق ت يير بينما كاا محور الم وقات الخاصة باألفراد
(الم الج الطبي ي) جاء بالمرتبة االخيرة حيو بلغت النسبة المئوية للمحور %74.88ما وجهة نظر
الم الجيا وهو أدني ت يير وم وق ل ملهم.
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االستنتاجات  :في حدود عينة الدراسة وما أمكا التوص إلي ما نتائج يمكا أا نستخلص ما يلي :
 - 1أا أكير الم وقات التي تواج الم الجيا الطبي ييا هو االعداد والت هي في تنفي البرامج ال الجية
الخاصة بالت هي الحركي وخاصة في ض

حصولهم علي مستوع جيد ما الدورات الخاصة بإعادة الت هي

وال الج الطبي ي لزيادة صق وت زيز قدراتهم ومهاراتهم المهنية .
 - 2ما الم وقات الرئيسية عدم وجود توصي

وظيفي ليحدد االختصاصات وتحديد االدوار والمهام لكام

الفريق الطبي .
 - 3ما الم وقات االساسية التي تواج الم الجيا الطبي ييا في جانس اإلمكانيات المادية وأهمها عدم وجود
م اركز خاصة بتقديم خدمة الت هي الحركي ومجهزة باألجهزة واالدوات الالزمة بالرعاية الصحية باألندية
الليبية .
 - 4ما الم وقات التي تواج الم الجيا الطبي ييا عدم وجود سجالت خاصة توضح احصائيات االصابات
ومدي تكرارها ونوعها ودرجاتها وحتي خطط ال الج التي استخدمت مع عدم توفر الوقت الالزم لتكملة ال الج
 - 5وكانت الم وقات الخاصة بالم الج الطبي ي ما الم وقات اليانوية واالق

ت بي اًر ما وجهة نظر

الم الجيا وأهمها عدم وجود الخطط ال الجية المناسبة وت دد اآلراء واختالفها في كيفية ال الج.
التوصيات :انطالقا مما أسفرت عن نتائج ه ه الدراسة  ,يوصي الباحيوا بما يلي :
 . 1ضرورة اشتراب الفريق الطبي بالكام بآرائ في وضع خطط و برنامج ال الج وكيفية تنفي ه.
 .2وضع لوائح وقوانيا تشتري ية لتصتني

الم تالجيا فتي مجتا إعتادة الت هيت الحركتي وال تالج الطبي تي متا

و ازرة الصحة والت ليم لتسجيع التخصص واالرتقاء بمستوه.
 .3حتو الجام تات والكليتتات علتى إقامتتة دورات تدريبيتة عاليتتة المستتوي للرفتتع متا مستتتوع الم تالجيا ال تتامليا
في مجا ال الج الطبي ي.
 .4توفير األماكا الخاصة بإعادة الت هي الحركي وال الج الطبي ي داخ األندية الرياضية.
 .5توفير االمكانيات المادية الخاصة بإعادة الت هي وال الج الطبي ي ل الج اإلصابات الرياضية.
. 6ال م على توفير السجالت الخاصة بالمصابيا مع توفير ال الج المناسس للرياضيا واتاحة الوقت الالزم
لل الج .
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المراجع :
1

اسامة ريان

2

اسامة رياض  ,أمام حسن النجمي

3

جما بلقاسم الزروق

4

حامد السائح المبروب

5

ديما فرج كريم

6

سم ية خلي محمد

7

ضرغام حاسم الن يمي

ال الج الطبي ي وت هي

الرياضييا  ,دار الفكر

ال ربي  ,القاهرة 1999 ,م
الطس الرياضي وال الج الطبي ي  ,مركز الكتاس
للنشر 1999م
م وقات ال م

االداري في االتحادات الرياضية ,

رسالة دكتوراه  ,جام ة بنها  ,كلية التربية البدنية
للبنيا  2116 ,م
ت يير برنامج عالجي مقترب مقنا إلعادة ت هي
عضالت الفخ ب د عملية التيبيت الداخلي  ,رسالة
ماجستير  ,كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ,
جام ة طرابل
دراسة

 2118 ,م

تحليلية لم وقات الت هي

الطبي ما وجهة

نظر العبي األل اس الجماعية مركز محافظة
السليمانية  ,مجلة علوم التربية الرياضية  ,المجلد
الخام

 ,ال دد الياني  ,كلية التربية الرياضية ,

جام ة السليمانية  ,ال راق 2112 ,م
ال الج الطبي ي الوسائ

والتقنيات  ,االكاديمية

الرياضية ال راقية  ,مدونة المكتبة الرياضية الشاملة ,
2111م
بناء مقيا

لتقييم عم الطس الرياضي ما وجهة

نظر االطباء والمتخصصيا  ,كلية التربية الرياضية
 ,مجلة الرافديا لل لوم الرياضية  ,ال دد , 42
المجلد  , 12ال راق  2116 ,م
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9
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تقويم برامج التمرينات ال الجية ب قسام ومراكز ال الج
الطبي ي بمدينة طرابل

 ,رسالة ماجستير  ,كلية

التربية البدنية وعلوم الرياضة  ,جام ة طرابل

,

 2116م
االصابات الرياضية بيا الوقاية وال الج  ,مكتبة
النهضة المصرية 1997 ,م
اصابات المالعس الطب ة االولى  ,دار المريخ للنشر
القاهرة 1987 ,

; 11 Diane L Damianeo ; Activity, Activity, Activity
Rethinking Our Physical Therapy Approach to
Cerebral Palsy , physical Therapy ,Volume 86
 ,Issue 11,November 2006 P 153412 www.mdbonedocs.com.Rehabilitation Specialist
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دراسة إستطالعية

السيد الدكتور ...................................................... /

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ,,,وبعد
يقوم الباحثون بقسم إعثادة التأهيثل والعثالل الطبيعثي بكليثة التربيثة البدنيثة وعلثوم الرياضثة -جامعثة طثرابلب بإعثداد دراسثة فثي مجثال إعثادة التأهيثل

والعالل الطبيعي .
بعنوان:

معوقات أعداد وتنفيذ برامج إعادة التأهيل الحركي للرياضيين من وجهة نظر المعالج الطبيعي

وأننا نأمل في االستفادة من خبرتك ورأيثك وذلثك مثن خثالل تحديثد أكثثر العبثارات المناسثبة والمالئمثة لتحقيث هثدف هثدس الدراسثة والتثى تثم وضثعها فثى
ضوء أهم المعوقات التي تواجه المعالج الطبيعي عند أعداد وتنفيذ برنامج إعادة التأهيل الحركي حتي نتمكن من أعداد االستبيان بصورته النهائية .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ومعترفين بجميلكم ومقدرين لكم ماتبذلونه من جهد
في سبيل أنجاز هذس الدراسة

اإلسم .................................... :
الوظيفة ................................. :
التوقيع ................................. :
الباحثون
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المحاور

دائماً

العبارات
المحور االول
عدم الفهم الواضح للعالقة بين أفراد الفري المعالج.

المعوقات الخاصة باالفراد الفري الطبي

عدم وجود فري طبي معالج مراف للفر الرياضية.
أختالف االداء في عالل بعض االصابات الرباضية.
عثدم السثثمات بتثثدخل المعثالج الطبيعثثي المخثثت

بإعثثادة التأهيثل الحركثثي والعثثالل الطبيعثثي

لوضع برنامج إعادة التأهيل الحركي والعالل الطبيعي وتنفيذس.

عثثثدم أستشثثثارة المعثثثالج الطبيعثثثي وأعثثثادة التأهيثثثل الحركثثثي اثنثثثاء الوحثثثدات التدريبيثثثة او

المباريات.

عدم مشاركة المعالج الطبيعي المخت

والجاهزين طبياً.

في إعادة التأهيل في أختيثار الالعبثين الموجثودين

المحور الثاني
عدم توافر الوسائل واالجهزة العالجية.
معوقات خاصة بالجانب المادي والبشري

عدم االهتمام بسجالت المصابين باالندية خالل الموسم الرياضي.
صعوبة اجراء برنامج إعادة التأهيل الحركي والعالل الطبيعي وتكمتله
ضعف الجانب المادي لالعب أثناء أجراء برنامج إعادة التأهيل والعالل الطبيعي.
عدم توافر االدوات واالجهزة التشخيصية.
قلثثثة اال مكانيثثثات الماديثثثة الخاصثثثة إعثثثادة التأهيثثثل الحركثثثي والعثثثالل الطبيعثثثي لالصثثثابات
الرباضية.

عثثثدم تثثثوافر االمثثثاكن الخاصثثثة بإعثثثادة التأهيثثثل الحركثثثي والعثثثالل الطبيعثثثي داخثثثل االنديثثثة

الرياضية.

عدم وضوت دور الفري الطبي المراف .
المفهوم السائد ( أن عمل المعالج الطبيعي فقط االسعاف االولي والمسال )
المعوقات الخاصة بأعداد وتنفيذبرنامج العالل الطبيعي والتأهيل الحركي .

المحور الثالث
قلة الدراسات الخاصثة بإعثادة التأهيثل الحركثي والعثالل الطبيعثي فثي مجثاالت إعثادة تأهيثل

االصابات الرباضية..

ضعف مستوى الدورات الخاصة بإعادة التأهيل الحركي والعالل الطبيعي.
االختيار غير الصحيح للمتقدمين لدورات إعادة التأهيل الحركي والعالل الطبيعي.
عدم وجود معايير أختيار المعالجين في االندية الرياضية.
عدم وجود دورات خاصة بالتدريب على الوسائل واالجهزة العالجية.
عدم وجود معايير لتصنيف المعالجين في مجال إعادة التأهيل والعالل الطبيعي.

غالباً

أحياناً

ليبيا 2019

ناد ارً

أبداً
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"القدرة العضلية وعالقتها بدقة اداء مهارة االرسال الساح بالكرة الطائرة"
د .كميلة ابوالقاسم العمورى
المقدمة وأهمية البحث -:يشهد ال الم تطو ار كبي ار في االنجاز الرياضي نتيجة الجهد المتواص ما قب
ال لماء ,إ لم ت د ممارسة النشاط الرياضي لغرن الترويح فقط وبشك عشوائي ب أصبحت تلب الممارسة
مبنية على أسا

علمية توفرها علوم عديدة ب لب اصبح علم التدريس الرياضي ل مجا واسع واستطاع إا

يستفيد ما تجربة ال لوم األخرع مي (علم الفسلجة والتشريح والكيمياء والفيزياء وغيرها).
وقد اكدت ال ديد ما البحوو والدراسات فاعلية ب ن الطرق واالساليس التدريبية وك لب فاعلية ب ن
الوسائ الحديية والتي ت م كوسائ مساعدة لتطوير الصفات البدنية والمهارية لتكوا افض كفاءة .
وت د القدرات البدنية واحدة ما أهم الجوانس والمكونات التي تدخ في اعداد الرياضي الناجح ,ول
ما اهم ه ه الصفات هي صفة القوة ال ضلية التي ت د اسا

الصفات االخري وبمختل

انواعها سوا كانت

قوة قصوي او قوة انفجارية او قوة مميزة بالسرعة وغيرها ما انواع القوة التي يحتاجها الرياضي وحسس نوع
النشاط الممار .

()32 :14

ول بة الكرة الطائرة واحدة ما االل اس التي شهدت تطو ار ملحوظا واصبحت تحت مكانا بار از في اغلس
بلداا ال الم المتيازها بالتشويق وااليارة وت دد المهارات االساسية فيها  .وتتميز ل بة الكرة الطائرة بانها تتطلس
قدرات بدنية عالية بصورة عامة وتحتاج الي مستوي مميز ما الكفاءة البدنية بصورة خاصة والتي لها االير
الكبير والمباشر في دقة االداء المتميز للمهارات الهجومية ومنها االرسا الساحق بالكرة الطائرة .
وي د االرسا الساحق ما أبرز المهارات الهجومية ألهميت في تفوق الفرق المتنافسة فيما بينهما ,وي د
ك لب اقوي الوسائ التي تست م في الهجوم المباشر واا الفريق ال ي يتقا العبوه اداء االرسا الساحق
يتمكا ما الفوز بالمباراة ,الا االرسا الساحق الناجح يكسس الفريق نقطة مباشرة  ,كما ي د اهم عنصر
هجومي نظ ار لما يمتاز ب ما صفات بدنية وحركية (قوة  ,سرعة  ,دقة )  ,فهو ات الت يير االيجابي
لتحقيق هد

 ,ما ه ا تطلس الضرورة لتطوير القدرات البدنية الخاصة به ه المهارة وخاصة القوة االنفجارية
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لالعبيا لما ل ها ما دور كبير في رفع مستوي اداء ه ه المهارة وخاصة لدع طلبة التخصص بالكرة الطائرة .
()453:12
على القدرة ال ضلية وعالقتها ب داء دقة االرسا الساحق

وما هنا تكما اهمية البحو في الت ر
بالكرة الطائرة لطلبة التخصص .

مشكلة البحث  -:أصبحت ل بة الكرة الطائرة محط أنظار مالييا الم جبيا بسبس التطور الحاص على
االداء الفني له ه الل بة  ,حيو حضت مهاراتها الهجومية علي تطورات كبيرة وسري ة وخاصة اإلرسا حيو
وصلت سرعة اإلرسا الساحق على الص يد الدولي إلي 151كم /ساعة مما يزيد ما ص وبة الدفاع عا
اإلرسا  ,وما خال عم الباحية في تدري

مادة الكرة الطائرة قد تم مالحظة عدد قلي جدا ما طلبة

التخصص فى الكرة الطائرة بكلية التربية البدنية ما ال يا لهم القدرة على دقة أداء مهارة اإلرسا الساحق
بالمستوي المطلوس  ,أو أخ نقطة مباشرة باإلرسا ,وه ا النقص الحاص نتيجة االنخفان الكبير في
مستوع اللياقة البدنية وخصوصا عنصر القوة االنفجارية ل ضالت الرجليا وال راعيا  ,ل ا رأت الباحية
السبي الوحيد لم رفة سبس التدني هو م رفة ال القة بيا مستوع القدرة ال ضلية لل راعيا والرجليا ودقة أداء
مهارة االرسا الساحق.
أهداف البحث-:يهدف البحث الي التعرف علي-:
 -1ال القة بيا القدرة ال ضلية ل ضالت ال راعيا ودقة أداء االرسا الساحق بالكرة الطائرة
 -2ا ل القة بيا القدرة ال ضلية ل ضالت الرجليا ودقة أداء االرسا الساحق بالكرة ا لطائرة .
فروض البحث -:هناب عالقة ات داللة م نوية بيا مستوي القدرة ال ضلية ل ضالت ال راعيا ومستوي دقة
أداء االرسا الساحق.
 -2هناب عالقة ات داللة م نوية بيا مستوي القدرة ال ضلية ل ضالت ا لرجليا ومستوي دقة أداء
االرسا الساحق.
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المصطلحات المستخدمة في البحث-:
القوة االنفجارية  -:اقصي مقدار للقوة يمكا لل ضلة اداءه في اقصي انقبان عضلي واحد )116:2( .
االرسال الساح -:ج
فوق الشبكة الي نص

الكرة في الل س في حالة ل س عا طريق ضرس الكرة بك
امل س المقاب دوا ارتكاس أي خطا

اليد بهد

ارسالها ما

() 41:16

الدراسات النظرية المشابهة-:
 القدرات البدنية الخاصة في لعبة الكرة الطائرة :ت د القدرات البدنية الخاصة ما الركائز األساسية التيتستند عليها األل اس الرياضية وتختل

باختال

األل اس الرياضية الممارسة .تتابيا أهميتها في األل اس

الرياضية إ إا لك ف الية رياضية قدرات بدنية تختل
والحاجة إليها تواا أي ض

عا القدرات البدنية لف الية أخري ما حيو األهمية

في أي قدرة بدنية يؤدي إلي ض

في األداء المطلوس.

ول بة الكرة الطائرة واحدة ما األل اس الرياضية التي تحتاج إلي قدرات بدنية خاصة تختل

عا األل اس

األخرع مي ل بة كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة  ...الخ ما اج الوصو إلي مستوي عا ما األداء  ,واا
امتالب المهارات الفنية وحدها ال يكوا كافيا مالم يكا مرتبطا بالقدرات البدنية واستيمارها علي نحو صحيح
لتحقيق افض النتائج .و لب فإا المهارات الحركية ال تتحقق اال في وجود القدرات البدنية الخاصة

.

كما واا بناء أي العس بدنيا البد ما اا يرتبط بناءه مهاريا .
وت د القدرات البدنية ما اهم متطلبات األداء في الكرة الطائرة لكونها ال ام الحاسم في كسس المباريات
عندما يكوا هناب تقارس او تساوي في النقاط بيا الفرقيا  ,وتزداد اهميتها للناشئيا النها ال ام االساسي
ألداء مهارات الكرة الطائرة بصورة صحيحة وسليمة.
واا الالعس ال يستطيع االنجاز ال الي مالم يتوفر لدي القدر المناسس ما االعداد البدني والمهاري

.

() 53:4
اا القدرات البدنية الخاصة ضرورية ومهمة في تقدم العس الكرة الطائرة واعداده بغرن الوصو الي
المستويات ال الية وت م علي تحسيا االداء المهاري الخططي و لب يتطلس ما المدربيا الدقة والتركيز في
1
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اختيار المكونات المناسبة وطريقة تنفيدها باستخدام احدو اساليس التدريس وتحقيق اداءها في مختل
المواق

والظرو

حتي تص الي افض النتائج () 11:11

 القوة االنفجارية لالعب الكرة الطائرة -:ت تبر القوة االنفجارية أو القوة المميزة بالسرعة ما أكير القدرات البدنية أهمية في الكرة الطائرة وهي عبارة
عا مزج دقيق وف ا بيا القوة والسرعة  ,ونقصد ما السرعة لب الجانس
المتفجر في ه ا المزج يشترط توفر م دالت عالية ما السرعة أي ب
القدرة يجس اا يمر الالعس بمراح تمريا وتدريس طويل ا ان لي

بقوة بشك متفجر والحصو علي ه ه
ك العس يمتلب سرعة عالية وما

الضروري اا يمتلب مكوا قوة متفجرة تلقائيا .إ إا ه ا الطلس هو مزيج ما متطلس القوة والسرعة ال الييا
ل لب البد لالعس ما التمرا الطوي للحصو علي ه ا المزيج ما المكونيا وترجع أهمية القوة االنفجارية
في الكرة الطائرة غلي أنها عام حاسم في المهارات المختلفة منها .توانها ت د ما القدرات البدنية التي ترتبط
ارتباطا ايجابيا باألداء المهاري فهي االسا

في تطوير االداء)91:15 ( .

 المهارات االساسية في لعبة الكرة الطائرة-: -مهارة االرسال الساح

-:ي د اإلرسا الساحق ما المهارات المهمة واالرساالت ات الطابع الهجومي

المباشر التى لها ت يير كبير في الكرة الطائرة  ,ويرجع ظهوره الى عام  1955بولندا ) 9:12( .
واخد يستخدم ه ا النوع ما االرسا بكيرة ما الفرق ات المستويات ال ليا  ,وبطريقة الهجوم الساحق على
وفق المواصفات الجسمية والبدنية والمهارية لالعبي الكرة الطائرة  ,ا ت د ه ه المواصفات اساسية ومهمة
الكتساس ت لم مهارة االرسا الساحق  ,ك لب يتطلس ممارسة ه ا االرسا قوة عضالت الرجليا للقفز,
وعضالت البطا لتقوي

الجسم خلفا واماما  ,وعضالت االكتا

وال راعيا لضرس الكرة حتى يتم تنفي ه ما

الالعبيا بدقة وتركيز تام ) 9:8( .
إا العبي الكرة الطائرة بدو يمارسوا االرسا الساحق بمجازفة وجرأة اق بسبس نظام تتابع تسجي النقاط
 ,والخو

المت لق بارتكاس االخطاء وب د الت قلم مع ه ه المستجدات النفسية  ,بلغت ضربة االرسا مدع
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الكرة بقوة الي د كافيا  ,ولكا يجس تنفي ه بدقة

اكير ومهارة اعلي  ,وبطريقة مليئة بالتنوع وااليارة  ,علي يكوا الفريق المناف
تحتم علي اا يظهر رد ف
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مهددا دائما بظرو

جديدة

لها)116:6( .

 اهمية االرسال الساح ودورس في الكرة الطائرة:ت تبر ل بة الكرة الطائرة واحدة ما االل اس الفرقية التى لها مبادئها االساسية ومهاراتها المختلفة ,
واا االرسا ي تبر احدع ه ه المهارات وال ع ي د المحصلة النهائية لجميع المهارات االساسية
الهجومية فاا مهارات االعداد والضرس الساحق تتوج بدقة اداء االرسا الساحق واحراز النقاط الى
اا تقرر فوز الفريق  ,ومهارة االرسا ت د الوحيدة لتحقيق الفوز للفريق ا ما تم اتقانها بصورة جيدة
الا ك المهارات االخرع والخطط تصبح عديمة الجدوع في حالة عدم نجاب االرسا )54:18( .
ال وام المهمة في نجاب االرسا هى اليقة بالنف
ب ضها الب ن وال يكما فصلها .

والتركيز واالرتخاء واا جميع ه ه ال وام تكم

()55:5

 الدراسات المشابهة-:دراسة شيماء علي خميب ( .)7()2113بعنوان :القوة االنفجارية لل راعيا والرجليا وعالقتهما ب داء مهارة
الضربة الساحقة بالكرة الطائرة وتهد

الي الت ر

علي ال القة بيا القوة االنفجارية ل ضالت ال راعيا

والرجليا واداء الضربة الهجومية وتم استخدام المنهج الوصفي لمالئمة للبحو .وتوصلت ه ه الدراسة الي
النتائج االتية -:هناب عالقة قوية موجبة بيا صفة القوة االنفجارية لل راعيا واالداء المهاري للضربة الساحقة
ل ينة البحو .هناب عالقة طردية موجبة بيا صفة القوة االنفجارية لل راعيا واالداء المهاري للضربة
الساحقة ل ينة البحو.
 إجراءات البحث-:
 منهج البحث :استخدمت الباحية المنهج الوصفي لمالئمت لطبي ة الدراسة.
 مجاالت البحث:
 المجال الزماني :تم تطبيق الدراسة في ال ام الدراسي  2119 -2118م.
 المجال المكاني  :مل س الكرة الطائرة بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جام ة الزاوية .
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 مجتمع البحث :يت مي مجتمع البحو في طالس تحصص الكرة الطائرة السنة اليالية البالغ عددهم
()22طالس .
 عينة البحث  :تم اختيار عينة البحو بالطريقة ال مدية حيو شملت عينة البحو طالس التخصص
السنة اليالية وكاا عددهم(  )15بنسبة ( )%68.1ما مجموع ( )22طالس وقد تم استب اد عدد ()7
ما الطلبة بسبس عدم اتقانهم التدريبات الخاصة بالقوة االنفجارية .
 الوسائل واالدوات المستخدمة في البحث :
 الوسائل المستخدمة في البحث:
 المصادر والمراجع. استمارة استباا الستطالع اراء الخبراء لتحديد اهم االختبارات الخاصة بالقوة االنفجارية . استمارة استباا الستطالع اراء الخبراء لتحديد اهم االختبارات الخاصة ب داء مهارة االرسا الساحق. االدوات المستخدمة في البحث: مل س الكرة الطائرة . صافرة. عدد ما الكرة الطائرة. -شريط قيا

.

 كرسي بارتفاع 41سم. طباشير. كرة طبية بوزا 2كم. شريط الصق . حب . االختبارات المستخدمة في البحث-:
 االختبارات البدنية:
اوال  -:اختبارات القوة االنفجارية:
 -1اختبار الوثب العمودي من الثبات :
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 الهدف من االختبار -:قيا -االدوات :حائط امل
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القوة االنفجارية ل ضالت الرجليا.

مؤشر يتدرج بارتفاع ()4م  ,طباشير  ,شريط قيا .

 -طريقة االداء  :يق

المختبر بجانس الحائط ويقوم بمد راع لي خ الطو الكلي المتداد جسم

و راع لتسجي ل المسافة س(سم )عالمة أولي وال المة اليانية التي يسجلها ما القفز ال علي مسافة
وهي مقدار ما يتمتع ب ما قوة انفجارية .
 التسجي  -:ي طي لك مختبر محاولتيا وتسج ل افض محاولة .

()44:17

 -2اختبار رمي الكرة الطبية 3كم من فو الراب.
 -الهدف من االختبار :قيا

القوة االنفجارية ل ضالت ال راعيا .

 االدوات :منطقة فضاء مستوية  ,حب صغير  ,كرسي  ,كرة طبية وزا 3كم ,شريط قيا  ,شريطالصق عرض (5سم).
 -طريقة االداء :يجل

المختبر علي الكرسي ممسب بالكرة الطبية باليديا علي اا يكوا الجدع

مالصقا لحافة الكرسي  ,ويوضع حو الصدر حب صغير بحيو يمسب ما الخل

عا طريق محكم

لمنع المختبر ما الحركة لألمام ايناء الرمي بالكرة  ,ا تجري عملية رمي الكرة باستخدام اليديا (
بدوا استخدام الجدع ).
 الشروط  :ي طي لك مختبر يالو محاوالت يسج فيهما االفض . ي طي لك مختبر محاولة مستقلة في بداية االختبار لتدريب علي االداء . عندما يهتز الكرسي او يتحرب ايناء اداء المحاوالت ال تحتسس النتيجة وي طي محاولة اخري بدمنها.
 التسجيل :درجة ك محاولة هي المسافة بيا الحافة االمامية للكرسي وبيا اقرس نقطة تصن ها الكرةعلي االرن ناحية الكرسي .
 -3درجة المختبر  :هي الدرجة ألحسا محاولة ما المحاوالت اليالية .
ثانيا  -:اختبار االرسال من اعلي:
 -4الهدف من االختبار  :قيا

دقة مهارة االرسا الساحق.

()66 -9
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 ,شريط الصق عرض ( 5سم ) ,تحديد

الياني ما المل س يرسم خطاا موازياا لخط الجانس االو علي ب د 4

اقدام ما خط الجانس الياني علي ب د  6اقدام ما الخط االو ( علي ب د  11اقدام ما الجاني
)يكتس في المستطي االو رقم (  ) 11وفي المستطي الياني رقم (  ) 5وفي المستطي اليالو رقم
( )1حيو تمي ه ه االرقام درجات المختبر ا ا سقطت الكرة في أي ما ه ه المناطق اليالية .
 -5التسجيل  :يحص المختبر علي ( )11درجات ا ا سقطت الكرة في المنطقة المخصصة ل لب (
المستطي االو المجاور لخط الجانس )  ,ويحص المختبر علي ( )5درجات ا ا سقطت الكرة في(
المستطي اليالو ),وا ا سقطت علي احد الخطوط المنطقة للمستطيليا داخ خطوط المل س ت د
داخ المقايي

المستهدفة.

اما الدرجة النهائية لالختبار هي ( )111درجة تمي مجموع درجات المختبر في المحاوالت ال شر
() 187 :13

ال ي يقوم بيها .

االسب العلمية لالختبار -:صدق االختبار .

يبات االختبار.

جدو ( )1يوضح م امالت الصدق واليبات لالختبارات البدنية والمهارية قيد البحو.
ت

اسم االختبار

م ام اليبات

م ام الصدق

م نوية االرتباط

1

القوة االنفجارية لل راعيا

1.638

1.798

م نوية

2

القوة االنفجارية للرجليا

1.663

1.814

م نوية

3

االرسا الساحق

1.512

1.715

م نوية

ويتضح ما الجدو ( )1اا قيمة م امالت االرتباط المحسوبة اعلى ما قيمة م ام االرتباط الجدولية
والبالغة (  ) 1.468عند مستوع داللة (  ) 1.15وبالتالي فان يتمتع بدرجة صدق ويبات عالية.
 التجربة االستطالعية  :تم اج ار التجربة االستطالعية على مجموعة ما الطلبة خارج عينة البحوالباغ عددهم ()11طلبة خارج عينة البحو بتاريخ  2118/3/15والهد
 الت كد ما صالحية االجهزة واالدوات . م رفة الزما المستغرق لك اختبار . -الت ر على امكانية ال ينة ما تطبيق االختبارات .

ما ه ه التجربة االتي :
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 تدريس الفريق المساعد على نوعية االختبارات وتسجي النتائج. التجربة االساسية :ب د اجراء التجربة االستطالعية والت كد ما صالحية االختبارات  ,تم تطبيقاالختبارات على عينة البحو البالغة عددهم 15طالبا خال الفترة ما 2117/3/31- 2118/3/17
حيو اجريت االختبارات البدنية يم المهارية في مل س كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /الزاوية

 المعالجات االحصائية- : -الوسط الحسابي  .االنح ار

الم ياري .م ام االرتباط البسيط لبيرسوا

 عرض ومناقشة النتائج-:الجدول ( )2يوضح معامل االرتباط بين القوة االنفجارية ومهارة االرسال الساح
املتغريات

القمية اجلدولية

معامل الارتباط

الوثب العمودي من الثبات

0.729

اادللةل
معنوية

ريم الكرة الطبية

معنوية

نالحظ ما خال الجدو ( )2ال ي يبيا م ام االرتباط بيا القوة االنفجارية وبيا االرسا الساحق اا قيمة
(ت)المحسوبة اكبر ما قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية ()18تحت مستوع داللة (  )1.15حيو ظهر
االرتباط ( )1.729في حيا بلغت القيمة الجدولية

في اختبار الويس ال مودي ما اليبات ب ا م ام

( )1.555وبما اا القيمة المحتسبة اكبر ما الجدولية ه ا يد علي م نوية االرتباط  ,اما في اختبار رمى
الكرة ب ا م ام االرتباط ()1.638في حيا بلغت القيمة الجدولية ( )1.555وبما اا القيمة المحتسبة اكبر
ما الجدولية ه ا يد على م نوية االرتباط وت زع الباحية ه ه ال القة

الي خصوصية مهارة اداء االرسا

الساحق والتي ت د ما المهارات الحاسمة في الكرة الطائرة وت تمد بشك كبير على سرعة الرجليا.
مناقشة النتائج  :ما خال ال رن السابق للنتائج تبيا إا هناب عالقة ارتباط قوية بيا القوة االنفجارية
ل ضالت ال راعيا ومهارة اإلرسا الساحق بالكرة الطائرة وت زو الباحية م نوية ه ا االرتباط الي االلية التي
تودي بيها ه ه المهارة وكيرة احتياجها ما قب ال عبى الكرة الطائرة لكونها تل س دور حاسم في نتائج
المباريات لحصو العبي الفريق عليها بكيرة ايناء المباراة نتيجة االخطاء التى يقع فيها المداف وا ا ال
6
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يمكا اتقاا التكنيب في أي ف الية مالم يتوفر صفات بدنية خاصة بالمهارة وه ا ما اتفق مع (إبراهيم خلي
الحسني ) ا اشار الى اا مستوع القدرات المهارية تتطور بتطوير القدرات البدنية ()76:1
كما تبيا ك لب ما خال
االرسا

النتائج وجود عالقة ارتباط قوية بيا القوة االنفجارية ل ضالت الرجليا ومهارة

الساحق بالكرة الطائرة وت زو الباحية ه ا الي اا المهارة ت تمد اعتماد كبير على صفة القوة

االنفجارية ل ضالت الرجليا والحاجة الماسة لها التي ي تمد عليها مستوي الويس لالعس الا االرسا في
ايناء المباراة يحتاج الي الويس الي اعلي .وه ا ماكدت

الهام عبد الرحما بقولها

ت د القدرة االنفجارية

ل ضالت الرجليا ما اهم القدرات البدنية الرئيسية والتى البد ما وجودها في االنشطة التى تتطلس االداء
فيها الى الويس ال الي حيو تحدو الزيادة فى الويس تب ا لزيادة القدرة االنفجارية

()245:3

االستنتاجات -:
هناب عالقة ارتباط قوية بيا القوة االنفجارية لل راعيا ودقة االداء المهاري مهارة االرسا الساحق بالكرةالطائرة الي سرعة ال راع الضاربة.
 هناب عالقة ارتباط قوية بيا القوة االنفجارية للرجليا ودقة االداء المهاري مهارة االرسا الساحق بالكرةالطائرة.
التوصيات -: الت كيد علي اجراء االختبارات البدنية والمهارية بشك مستمر لدع طلبة تخصص الكرة الطائرة . القيام بدراسات مشابهة لقدرات بدنية اخرع مع مهارات اخرع في الكرة الطائرة . القيام بدراسات مشابهة لقدرات بدنية اخرع بفئات عمرية لمختل-الطائرة

الجنسيا مع مهارات اخري في الكرة
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تقييم المنظومة اإلدارية والفنية لالتحاد الليبي للجمباز في ضوء معايير الجودة الشاملة من
وجهة نظر المدربين
* د  /على الطاهر حسين ** د  /زينب مصطفي خليفة ***أ  /عبد الباسط صالح مسعود
مشكلة وأهمية البحث  :إا إدارة الجودة في ال م الرياضي تتوق

على مدع وعي المسؤوليا بالمؤسسات

الرياضية بفلسفة إدارة الجودة الشاملة والتي ت تبر ما الفلسفات اإلدارية الحديية  ,فهي عبارة عا خطة عامة
تشم جميع مستويات اإلدارة وتنادي بتطبيق الجودة وج لها مسؤولية جميع ال امليا  ,وتهد

إلى تحقيق

التميز في جودة أداء المؤسسة ما خال الوفاء باحتياجات المستفيديا وال امليا
يوضح حسا الشاف ي ( )2111إا إدارة الجودة الشاملة هي إحدع األفكار والفلسفات الم اصرة التي
يبت كفاءتها وفاعليتها في التطبيق ال لمي في تجارس ال ديد ما الدو  ,بالشك ال ي يتناسس مع المؤسسة
الرياضية بغرن الوصو إلي أفض أداء ممكا يساعد في ح الكيير ما المشكالت والص وبات المت لقة
بتحسيا األداء والقدرة التنافسية للمؤسسات الرياضية) 74 :3 (.
ويفسر ديمنج Deming

مفهوم الجودة ب ن آلية متقدمة وطموحة تركز علي زيادة

اعتمادا علي تحلي النظم19 (.
االعتماد علي المشاركة في ال نصر البشري واالستخدام األفض للموارد
ً

) 154:

ويضي

محفوظ جودة ( , )2115هام كاري  )2113 (Ham Carrieإلى أا إدارة الجودة الشاملة

هي عملية شاملة النطاق لت زيز المؤسسة حيو ت م على التحسيا المستمر وتصغير األخطاء وأداء ال م
الصحيح ما أو مرة ومنح السلطات لل امليا بالمؤسسات بهد

إرضاء وتحقيق رغبات ال مالء الداخلييا

والخارجيا مع جميع مدخالت المنظومة بالمؤسسة على ه ا األسا )61:21( )5:14( .
ويضي

أيما علي ( )2111أا تطبيق الجودة الشاملة واالستمرار في تحسيا الجودة يمي تغي ار

جدريا في يقافة المؤسسات ,حيو أا تحسيا الجودة المستمر يتطلس طريقة جديدة إلدارة ال م  ,ال تنطوي
1
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فقط علي مجرد إصدار األوامر لل امليا ,ولكا يجس أا يطلس منهم التفكير والمشاركة في عملية تنظيم
ال م ,و لب الا جميع أعضاء المؤسسة وفقا لمبادئ الجودة الشاملة قد تم تدريبهم داخ المؤسسة ,
وبالتالي فان يتوقع منهم أا يحللوا ال مليات واا ي ملوا سويا ما اج التحسيا والتطوير )39 :2(.
وي كر حسا الشاف ي ( )2113أا الجودة بإدارة المؤسسات الرياضية هي تحقيق متطلبات وأهدا
المستفيد في مجا األداء الرياضي واإلداري في المؤسسات الرياضية والمستفيد هو الالعس واإلداري والجهاز
الفني والجهاز اإلداري  ,و ت ريفات الجودة في التربية البدنية والرياضية هي أداة القيادة الرياضية في تحقيق
متطلبات الخريج في األنشطة الرياضية توادارة ال م بطريقة صحيحة وف الة ما أو مرة .والجودة هي تحقيق
توق ات المستفيديا ما األنشطة الرياضية الطالس والالعس واإلداري والجمهور )34:5( .
يؤكد مفتي إبراهيم ( )2111على أهمية تبني أسلوس الجودة الشاملة في إدارة المؤسسات الرياضية
لمواكبة يورة اإلدارة الرياضية الحادية على مستوع ال الم في القرا الحادي وال شريا ,وما يم يجس علينا أا
نمضي قدماً في سبي تبني فلسفة إدارية جديدة تتمشى مع متطلبات المجتمع)21:16( .
ويرع على السلمي ( )2112أا أهمية الجودة الشاملة تتضما مجموعة عناصر محورية وهى - :
م رفة احتياجات وتوق ات المستفيديا ما الخدمات والس ي لتقديمها بما يحقق احتياجاتهم ويتفق مع توق اتهم
 م رفة المستويات ال المية لجودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الممايلة والس ي للوصو ب ملياتهاومنتجاتها إلى ات المستويات .
 تحديد األساليس والتقنيات الواجس استخدامها للوصو إلى المستوع ال المي للخدمات وال م على تحسياكفاءة ال مليات في المؤسسة بما يحقق تخفين تكلفة األداء وتقلي الوقت المستغرق في األداء دوا المسا
بمستوع المواصفات.
 نشر مفهوم الجودة في جميع أنحاء ومستويات المؤسسة وبناء يقافة تنظيمية بحيو تندمج في التوجيهاتالشخصية لل امليا على كافة المستويات وتصبح سلوب األداء اتي دوا فرن أو إجبار ما سلطة أعلى .
 تطوير كافة ال ناصر المؤسسة وعملياتها توادماج فكر التطوير في صلس فلسفة المؤسسة لمواكبة حركةالتحسيا والتطوير واالرتفاع للمستويات ال المية)14:11(.
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ويري صالح بدير وسميرة الشرقاوي ( )1999إا التقييم ال اتي للمؤسسة  :حيو يقوم البرنامج بتقييم ما
لدي ما خال استخدام م ايير الجودة لجهات م روفة ,وتُ د الدراسة ال اتية أسا
في مراج ة وتقويم وقيا

أداء المؤسسة في ضوء الم ايير التي وض تها هيئة االعتماد ) 37 : 6 ( .

وي كر صالب الديا محمود عالم
للمؤسسة ,والوقو

عملية االعتماد حيو يتم

باا الدراسة ال اتية تهد

علي مواطا القوة لل م ومواطا الض

إلي تشخيص الوضع الحالي

لتجاوزها والحد ما أسبابها ,و لب في ضوء

ممارستها وعملياتها القائمة )76 : 7 ( .
ويشير حسن أحمد الشافعي ( )2002إلى أهمية استخدام الجودة في المؤسسات الرياضية أنها:
 -1تستمر المنافسة في مجا األنشطة الرياضية توادارة المؤسسات الرياضية المختلفة.
 -2االستمرار والبقاء في البطوالت والمنافسات وال القات الرياضية الدولية.
 -3االحتفاظ وج س المستفيد ما ممارسة األنشطة الرياضية.
 -4تحقيق وتحسيا مستوع األداء)52:4( .
ويؤكد عمر قشط ( )2111باا الوصو إلي التفوق واألداء المتميز في المجا الرياضي يتطلس إتباع
مجموعة ما األنظمة واألساليس ال لمية المختلفة لتطوير اإلداري والمدرس والالعس ,وما خال الجمع بيا
تطبيق مبادئ الجودة الشاملة ومبادئ التدريس وبوجود العس موهوس يمتلب مواصفات تؤهل للتفوق وجهاز
فني متكام توادارة رياضية متميزة نتمكا ما الوصو إلي األداء المتميز والجودة المطلوبة لتحقيق األهدا
الموضوعة)85:12( .
ويرع الباحيوا ان يجس أا تطبق مبادئ الجودة الشاملة كوحدة متكاملة علي ك ما الجهاز اإلداري
والفني والالع س حيو ال يمكا الفص بينهم لتحقيق الهد

المراد الوصو إلي وهو الوصو إلي األداء

األمي والمتميز ما خال إتباع م ايير الجودة الشاملة.
وهنا الحظ الباحيوا أا البطوالت المحلية والمشاركات الليبية الخارجية على مختل

مستوياتها سواء

(األل اس األفريقية أو ال ربية أو ال اس البحر المتوسط أو االولمبية) تكوا ض يفة ما ناحية طرق أدارة
البطوالت المحلية وك لب إحراز الميداليات واأللقاس كما أا عدم تف ي دور(ال م اإلداري ) التخطيط
والتنظيم والتوجي والرقابة  ,وعدم توضيح األهدا

ونقص دور الرقابة وتفادي المشكالت قب وقوعها ه ا
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ربما يكوا ل األير الكبير على تدني مستوع البطوالت المحلية والمشاركات الليبية ,ويمكا القو أيضا إا
اإلدارييا أنفسهم وال امليا داخ االتحاد الليبي للجمباز و اللجنة الفنية التاب ة ل قد تكوا تنقصهم ب ن
الخبرة اإلدارية الجيدة لل م بحرص لتفادي الوقوع في المشكالت وال يرات ,وباعتبار ندرة الدراسات التي
تتناو الجودة الشاملة في المؤسسات الرياضية في ليبيا وبما أا اللجنة االولمبية واالتحادات الرياضية في
ك الدو هي أسا
الض

النشاط الرياضي أتج الباحيوا لل م على الوقو

على نقاط القوة لدعمها ونقاط

لل م على تالفيها وعالجها توايجاد الحلو المناسبة لها و لب ما خال (عم منظومة اللجنة الفنية

باالتحاد الليبي للجمباز في ضوء م ايير الجودة الشاملة).
ويضي

غازي مدني ( )2114أا ال الم الم اصر يهتم بتطبيق إدارة الجودة الشاملة في جميع المؤسسات

و لب لألسباس التالية :
 اتصافها بالشمولية في كافة المجاالت . المساهمة في اتخا الق اررات وح المشكالت بسهولة ويسر . عدم جدوع ب ن األنظمة واألساليس اإلدارية في تحقيق الجودة المطلوبة . مواكبة نظام الجودة مع خطط التنمية الحديية . تدعيم الترابط والتنسيق بيا إدارات المؤسسة كك )41:13(.ويرع الباحيوا أن يمكا االستفادة ما الجودة الشاملة عند تطبيقها ما خال محاولة االستفادة ما
الت ريفات السابقة مع توضيح أهمية يقافة الجودة الشاملة في التحسيا والتطوير المستمر ,وأا الجودة الشاملة
هي المساعدة في تحقيق مستويات األداء باإلضافة إلى توفير أساليس وأدوات مختلفة لرفع كفاءة الخدمة
المقدمة لتنمية المهارات المختلفة و التي تساعد في رفع الكفاءة للمستفيديا .
أهداف البحث:
 -يهد

البحو إلى تقييم المنظومة اإلدارية والفنية لالتحاد الليبي للجمباز في ضوء م ايير الجودة

الشاملة ما وجهة نظر المدربيا.
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والتقويم للمنظومة اإلدارية والفنية لالتحاد الليبي للجمباز في ضوء

م ايير الجودة الشاملة .
تساؤالت البحث :
 ما هو دور عناصر ال م اإلداري والفني لالتحاد الليبي للجمباز في ضوء م ايير الجودة الشاملة .والتقويم للمنظومة اإلدارية والفنية لالتحاد الليبي للجمباز في ضوء

 ما هو دور أساليس القيام ايير الجودة الشاملة .

منهج البحث:استخدم الباحيوا المنهج الوصفي باألسلوس المسحي لمالئمت مع طبي ة البحو
عينة البحث  :اشتملت عينة البحو على  19مدرس تابع االتحاد الليبي للجمباز .
جدول(  ) 1التوصي

ل ينة البحو موزعة على الدراسة االستطالعية والدراسة األساسية
العينة الكلية
العدد

فئات العينة

النسبة%

الدراسة االستطالعية

الدراسة األساسية

النسبة%

النسبة%

العدد

العدد

المدربين

أدوات البحث  :استخدم الباحثون استمارة االستبيان كأداة لجمع البيانات .
حيث اشتملت استمارة االستبيان على محاور تمثل الجوانب الخاصة بالبحث كما يلي :
 المحور األول  :التخطيط. المحور الثاني  :التنظيم. المحور الثالث :مهارات االتصال. المحور الرابع  :تحسين الجودة باستمرار المحور الخامس  :مشاركة المستفيدين-

المحور الساد

 :أساليس القيا

والتقويم

اجملدل :السادس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جامعة الزاوية

جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية العدد :الثاين العرشون

الدراسة األساسية  :ب د الت كد ما الم ايير ال لمية للمقيا

ليبيا 2019

قام الباحيوا بتطبيقها على ال ينة األساسية

للبحو في الفترة ما  2118/4/1إلى  2118/4/12حيو أا الباحيوا لم ي طو وقتا محددا لاجابة مما
أعطى الباحيوا فرصة مناسبة لتطبيق المقيا

بطريقة فردية على المدربيا في األوقات التي تناسبهم .

و لب إلعطاء الفرصة الكاملة لك فرد لاجابة على مفردات االستبياا  .وأيضا إعطاء الفرصة لك فرد
لالستفسار عا اع سؤا غامن أو غير مفهوم ما وجهة نظر عينة البحو  .حيو أجرع الباحيوا الدراسة
األساسية ما خال الخطوات التالية :
 -الت كد ما فهم وكيفية تطبيق المقا

والرد على اع استفسار ما اع فرد ما أفراد ال ينة

 الت كد ما كفاية عدد االستمارات واألقالم الالزمة. توفير مكاا هادئ يتم في اإلجابة على عبارات االستبياا. ال يتم اإلجابة على عبارات االستبياا إال في وجود الباحيوا. الت كد ما اإلجابة على جميع ال بارات دوا ترب اع عبارة بدوا إجابة والت اوا معجميع أفراد ال ينة لفهم ال بارة والغرن منها .
 تفريغ البيانات في جداو مبوبة تمهيدا لم الجتها إحصائياالمعالجات اإلحصائية المستخدمة في استخرال النتائج  :قام الباحيوا باستخدام الم الجات اإلحصائية
التالية :
 التكرار والنسبة المئوية. م ام ليكرت لالستخراج نسبة الموافقة . المتوسط الحسابي . -االنح ار

الم ياري.

 -مربع كاي .

جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية العدد :الثاين العرشون
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عرن النتائج البحو :
جدول ( :) 2التكرار والنسبة المئوية والدالالت اإلحصائية الخاصة باستجابات المدربين على عبارات المحور األول التخطيط
رمق
العبارة

نعم

ل

اىل حد ما

مربع اكى

حمتوى العبارة
التكرار

النس بة%

التكرار

النس بة%

توجد أهداف واحضة وحمددة
ابللجنة الفنية
تتناسب الهداف مع اللواحئ العامة
لوزارة
تتناسب الاهىداف مع الإمينت
املتاحة
تتحقق أهداف اللجنة الفنية من
خالل املس تفيدين
تعمتد اللواحئ املوضوعة من قبل
الإدارة العليا ابللجنة الفنية
تس هتدف اللواحئ ابللجنة الفنية
تطبيق اجلودة الشامةل
تتوافر خطط طويةل املدى تشمل
برامج التدريب للمراحل السنية
اخملتلفة مجليع عنارص اللعبة
تتبىن اللجنة الفنية خطط واحضة
لنرش اللعبة عىل مس توى ادلوةل
تتناسب الربامج التدريبية
واحتياجات املس تفيدين
واملس توايت الفنية للمراحل السنية
تس تعني اللجنة الفنية ابإرباء
املتخصصني لرمس س ياسة اللعبة
يوضع يف الاعتبار السلبيات اليت
تواجه حتقيق الهداف عند وضع
اإطة التدريبية الس نوية
تتوافر الإجراءات التنفيذية للربامج
املوضوعة مع الإمينت املادية
والبرشية لتفعيل خطط اللجنة الفنية

6

التكرار

النس بة%

املتوسط
احلسايب

نس بة
املوافقة

ن = 11
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يتناسب عدد الهجزة والدوات
املساعدة ىف التدريب مع
الاحتياجات التدريبية
تتوافر املساحات املناس بة للتوسع
ىف النشطة حبيث يسمح مبامرسة
مجيع أنواع امجلباز
الإجراءات الإدارية للجنة الفنية غري
معقدة
تتضمن س ياسة اللجنة الفنية اإقامة
مؤمترات وندوات دلراسة شؤون
اللعبة
تلزتم اللجنة الفنية بتنفيذ اللواحئ
املوضوعة من قبل احتاد اللعبة
ترشف اللجنة الفنية عىل املسابقات
ىف املؤسسات التعلميية
يمت حتديث منظومة اللجنة الفنية
ابس مترار
* مربع كاى الجدولية عند مستوى 0055 = .0.0

يتض تتح م تتا ج تتدو (  ) 2والش تتك البي تتاني رق تتم (  ) 1والخ تتاص ب تتالتكرار والنس تتبة المئوي تتة وال تتدالالت
اإلحصائية الخاصة باستجابات المدربيا على عبارات المحور األو  :التخطيط  ,وجود فتروق م نويتة بتيا
إلتى

إجابات م ظم عبارات المحور حيو بلغت قيمة مربع كاع متابيا (

) وهت ه القيمتة م نويتة

عندي مستوع ( , )1.15بينما ال توجد فتروق م نويتة فتي ال بتارة رقتم (15 , 14 , 9 , 6 , 5 , 4 ,3 , 1
 )18 , 17 ,حيتتو بلغتتت قيمتتة مربتتع كتتاع متتا بتتيا (
مستوع ( )1.15كما بلغت نسبة الموافقة لل بتارات متا بتيا (
األو ال بارة (تتحقق أهدا

إلتتى

) وه ت ه القيمتتة غيتتر م نويتتة عنتتدي
 %إلتى

 ) %و قتد حققتت الترتيتس

اللجنة الفنية ما خال المستفيديا  ,تلتزم اللجنة الفنية بتنفيت اللتوائح الموضتوعة

ما قب اتحاد الل بتة) ويليهتا فتي الترتيتس اليالتو ال بتارة (تشتر اللجنتة الفنيتة علتى المستابقات فتي المؤسستات
الت ليميتتة) وفتتى الترتيتتس ال اربتتع ال بتتارة (ت تمتتد الل توائح الموضتتوعة متتا قب ت اإلدارة ال ليتتا باللجنتتة الفنيتتة) وفتتى

جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية العدد :الثاين العرشون
الترتيتس الختتام

اجملدل :السادس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جامعة الزاوية

(اإلجتراءات اإلداريتتة للجنتتة الفنيتتة غيتتر م قتتدة) وفتتى الترتيتتس الستتاد

ليبيا 2019

(تتناستتس األهتتدا

متتع

اإلمكانتتات المتاحتتة  ,تتت توافر المستتاحات المناستتبة للتوس تتع فتتي األنش تتطة بحيتتو يستتمح بممارس تتة جميتتع أنت تواع
الجمبتتاز) وجتتاءت فتتي الترتيتتس األخيتتر ال بتتارة (تتضتتما سياستتة اللجنتتة الفنيتتة إقامتتة متتؤتمرات ونتتدوات لد ارستتة
شؤوا الل بة)
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شكل ( )1نسبة الموافقة الكلية المدربين على عبارات المحور األول :التخطيط

جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية العدد :الثاين العرشون

اجملدل :السادس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جامعة الزاوية

جدول ( : )3التك رار والنسبة المئوية والدالالت اإلحصائية الخاصة باستجابات المدربين على عبارات المحور الثاني :
رقم
العبارة

نعم

ال

الى حد ما

مربع كاى

محتوى العبارة
التكرار

النسبة%

التكرار

النسبة%

يوجد هيكل تنظيمي محدد
للوظائف باللجنة الفنية
يراعى االختيار األفضل
لعضوية اللجنة الفنية
تضع اللجنة الفنية معايير
الختيار لجان المستفيدين
(الحكام
/المدربين/اإلداريين/الالع
بين)
تضع اللجنة الفنية معايير
الختيار لجان المنتخبات
الوطنية
تنسق اللجنة الفنية مع
المؤسسات الدولية
والقارية لتطوير اداءها
تحدد اللجنة الفنية حقوق
وواجبات المستفيدين بدقة
وموزعة توزيا سليما
يوجد نظام فعال للتعرف
على شكاوي ومقترحات
المستفيدين (الحكام
/المدربين  /اإلداريين
/الالعبين /وجميع
المهتمين باللعبة)
يوجد تعاون بالعمل فى
اللجنة الفنية بين اللجان
الفرعية ذات االرتباط
بالمستفيدين
يوجد هيكل تنظيمى واضح
فى العالقة األفقية
والراسية
تطبق اللجنة الفنية معايير
الجودة فى التعامل مع
األندية والمؤسسات
الرياضية االخرى
يوجد تنسيق بين ادارة
اللجنة الفنية والمؤسسات
الرياضية االخرى لتحقيق
االهداف

* مربع كاى الجدولية عند مستوى 0055 = .0.0
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التكرار

النسبة%

المتوسط
الحسابي
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التنظيم
نسبة
الموافقة

ن = 11

الترتيب
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يتضححم مححن جححدول  )3والشححكل البيححاني ر ححم  )3والخححاب بححالتكرار والنسححبة الماويححة والححدالالت
اإلحصااية الخاصة باستجابات المدربين على عبارات المحور الثحاني  :التنظحيم و وجحود قحرون مةنويحة بحين
الحى

إجابات مةظم عبارات المحور حيث بلغت يمة مربع كاى ما بين

) وهحه الييمحة

مةنويححة عنححدت مسححتوى  ) ...0و بينمححا ال توجححد قححرون مةنويححة قححي الةبححارة يوجححد هيكححل تنظيمححي محححدد
للوظححححححححااة باللجنححححححححة الفنيححححححححة و تضححححححححع اللجنححححححححة الفنيححححححححة مةححححححححايير الختيححححححححار لجححححححححان المسححححححححتفيدين
الحكام/المدربين/اإلداريين/الالعبين)و تنسن اللجنة الفنيحة محع المسسسحات الدوليحة والياريحة لتطحوير دا هحا و
يوجد تةاون بالةمل قي اللجنة الفنيحة بحين اللجحان الفرعيحة هات االرتبحاط بالمسحتفيدين و يوجحد هيكحل تنظيمحي
واضم قي الةال ة األقييحة والراسحية و يوجحد تنسحين بحين إدارة اللجنحة الفنيحة والمسسسحات الرياضحية األخحرى
لتحيين األهداة) حيث بلغت يمة مربع كاى ما بحين
مستوى  )...0كما بلغت نسبة المواقية للةبارات ما بين

) وهحه الييمحة ريحر مةنويحة عنحدت

إلحى

 %إلى

 )%و حد حققتت الترتيت

األول الةبارة يوجد هيكل تنظيمي محدد للوظااة باللجنة الفنية و تنسن اللجنة الفنية محع المسسسحات الدوليحة
واليارية لتطوير دا هاو يوجد تةاون بالةمل قي اللجنة الفنية بين اللجان الفرعية هات االرتباط بالمستفيدين و
يوجد تنسحين بحين إدارة اللجنحة الفنيحة والمسسسحات الرياضحية األخحرى لتحييحن األهحداة) ويليهحا قحي الترتيحب
الثاني الةبارة يوجد هيكل تنظي مي واضم قي الةال ة األقيية والراسية) وقى الترتيحب الثالحث الةبحارة تضحع
اللجنة الفنية مةايير الختيار لجان المستفيدين الحكام  /المدربين  /اإلداريين /الالعبين) وقى الترتيب الرابحع
يراعحى االختيححار األقضححل لةضححوية اللجنححة الفنيححة) وقححى الترتيححب الخححامس يوجححد نظححام قةححال للتةححرة علححى
شكاوت وميترحات المستفيدين الحكام /المدربين  /اإلداريين /الالعبين  /وجميع المهتمين باللةبحة) وجحا ت
قي الترتيب األخير الةبارة تضع اللجنة الفنية مةايير الختيار لجان المنتخبات الوطنية و تطبن اللجنة الفنيحة
مةايير الجودة قي التةامل مع األندية والمسسسات الرياضية األخرى) .
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جدول ( : ) 4التكرار والنسبة المئوية والدالالت اإلحصائية الخاصة باستجابات المدربين على عبارات المحور الثالث  :مهارات االتصال ن = 11
نعم
رمق العبارة

ل

اىل حد ما

مربع اكى

حمتوى العبارة
التكرار

النس بة%

التكرار

النس بة%

التكرار

النس بة%

املتوسط
احلسايب

نس بة املوافقة

الرتتيب

يوجد مقر جمهز للجنة الفنية
تقوم اللجنة الفنية ابس تخدام وسائل
اتصال متنوعة مع اللجنة
الاوملبية(احليم/املدربني/الإداريني/الالع
بني)
تقوم اللجنة الفنية ابس تخدام وسائل
اتصال متنوعة مع وزارة الش باب
والرايضة
جتمتع اللجنة الفنية للتشاور بشان تمنية
وتطوير اللعبة
تتصل اللجنة الفنية ابللجان القارية
لالس تفادة مهنا ىف تطوير اللعبة
تتصل اجلنة الفنية ابللجنة الفنية ابلحتاد
ادلوىل لالس تفادة مهنا ىف تطوير اللعبة
تعمل اللجنة الفنية عىل نرش اللعبة
ابلتواصل مع امجلاهري
دلى اعضاء اللجنة الفنية القدرة عىل
اس تخدام وسائل التصال احلديثة مثل
المكبيوتر

* مربع كاى الجدولية عند مستوى 0055 = .0.0

يتضم محن جحدول  )4والشحكل البيحاني ر حم  )3والخحاب بحالتكرار والنسحبة الماويحة والحدالالت اإلحصحااية
الخاصة باستجابات المدربين على عبارات المحور الثالحث  :مهحارات االتصحال و عحدم وجحود قحرون مةنويحة
بين إجابات مةظم عبارات المحور حيث بلغت يمة مربع كاى مابين

إلى

) وهحه الييمحة ريحر

مةنوية عندت مستوى  ) ...0و بينما توجد قرون مةنوية قي الةبارة يوجد مير مجهز للجنة الفنية و تةمل
اللجنة الفنية على نشحر اللةبحة بالت واصحل محع الجمحاهير) حيحث بلغحت يمحة مربحع كحاى محا بحين

إلحى

) وهه الييمة مةنوية عندت مستوى ) ...0كما بلغحت نسحبة المواقيحة للةبحارات محا بحين

%

إلى

 ) %و د حييت الترتيب األول الةبارة تيوم اللجنة الفنية باستخدام وسحاال اتصحال متنوعحة محع

وزارة الشبا ب والرياضة) ويليها قي الترتيب الثاني الةبارة لدى عضا اللجنحة الفنيحة اليحدرة علحى اسحتخدام
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وساال االتصال الحديثحة مثحل الكمبيحوتر) وقحى الترتيحب الثالحث الةبحارة تيحوم اللجنحة الفنيحة باسحتخدام وسحاال
اتصال متنوعة مع اللجنة االولمبية والمستفيدين الحكام/المحدربين/اإلداريين/الالعبين) و تتصحل الجنحة الفنيحة
باللجنة الفنية باالتححاد الحدولي لالسحتفادة منهحا قحي تطحوير اللةبحة) وقحى الترتيحب الرابحع تتصحل اللجنحة الفنيحة
باللجان اليارية لالستفادة منها قي تطوير اللةبة) وقى الترتيحب الخحامس تجتمحع اللجنحة الفنيحة للتشحاور بشحان
تنمية وتطوير اللةبة) وجا ت قي الترتيب األخير الةبارة يوجد مير مجهز للجنة الفني
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جدول ( : ) 0التكرار والنسبة المئوية والدالالت اإلحصائية الخاصة باستجابات المدربين على عبارات المحور الرابع :
تحسين الجودة باستمرار
رقم
العبارة

ن = 11
نعم

ال

إلى حد ما

محتوى العبارة
التكرار

النسبة%

التكرار

النسبة%

التكرار

النسبة%

مربع
كاى

المتوسط
الحسابي

نسبة
الموافقة

الترتيب

تقوم اللجنة الفنية
بتقديم خدمة جيدة
للمستفيدين (الحكام /
المدربين  /اإلداريين
 /الالعبين)
توجد خطط لتحسين
معايير األداء
تقوم اللجنة الفنية
بتعديل خدماتها
لتتناسب مع خدمات
المستفيدين
توجد قناعة لدى
أعضاء اللجنة الفنية
بأهمية التحسين
والتطوير
يوجد لدى
المستفيدين قناعة
تامة بأهمية التحسين
والتطوير
هناك برامج تدريبية
لتطوير وتحسين
مهارات المستفيدين
وفقا لفلسفة الجودة
الشاملة
تركز اللجنة الفنية
على األسس العلمية
السليمة فى العمل
تقام ورش عمل
بشكل دوري لناقشة
السلبيات وااليجابيات
المتعلقة باللجنة
الفنية

* مربع كاى الجدولية عند مستوى 0055 = .0.0

يتضم محن جحدول  ) 0والشحكل البيحاني ر حم  ) 4والخحاب بحالتكرار والنسحبة الماويحة والحدالالت
اإلحصااية الخاصح ة باسحتجابات المحدربين علحى عبحارات المححور السحادس  :تحسحين الجحودة باسحتمرار وعحدم
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وجود قرون مةنوية بين إجابات مةظم عبارات المحور حيث بلغحت يمحة مربحع كحاى محا بحين

إلحى

) وهه الييمة رير مةنوية عند مستوى  )...0و بينما توجد قرون مةنوية قي الةبارة هنحا بحرامج
تدريبية لتطوير وتحسين مهارات المستفيدين وقيا لفلسفة الجحودة الشحاملة و تركحز اللجنحة الفنيحة علحى األسحس
الةلمية السليمة قي الةمل و تيام ورش عمل بشكل دورت لنا شة السلبيات وااليجابيات المتةلية باللجنة الفنية)
حيث بلغت يمة مربع كاى ما بين

إلى

بلغت نسبة المواقية للةبارات ما بين

 %إلى

) وهه الييمحة مةنويحة عنحد مسحتوى  )...0كمحا
 ) %و د حييت الترتيب األول الةبارة يوجحد

لدى المستفيدين ناعة تامة بأهمية التحسين والتطوير) ويليها قي الترتيحب الثحاني الةبحارة تيحوم اللجنحة الفنيحة
بتةديل خدماتها لتتناسب مع خدمات المستفيدين) وقى الترتيب الثالث الةبارة تيوم اللجنة الفنية بتيحديم خدمحة
جيدة للمستفيدين الحكام  /المدربين  /اإلداريين  /الالعبين)و توجد ناعحة لحدى عضحا اللجنحة الفنيحة بأهميحة
التحسين والتطوير) وقى الترتيب الرابع توجد خطط لتحسين مةحايير األدا ) وقحى الترتيحب الخحامس هنحا
برامج تدريبية لتطوير وتحسين مهارات المستفيدين وقيا لفلسفة الجودة الشاملة) وجا ت قي الترتيب األخير
الةبارة تركز اللجنة الفنية على األسس الةلمية السليمة قي الةمل) .
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جدول ( : ) 6التكرار والنسبة المئوية والدالالت اإلحصائية الخاصة باستجابات المدربين على عبارات المحور الخامس
ن = 11

مشاركة المستفيدين
نعم

رمق
العبارة

ل

اىل حد ما

حمتوى العبارة

مربع اكى
التكرار

النس بة%

التكرار

النس بة%

التكرار

النس بة%

املتوسط
احلسايب

نس بة املوافقة

الرتتيب

يشارك املس تفيدين ىف وضع
اإطة
يشارك املس تفيدين يف مناقشة
تقيمي العمل
يشارك املس تفيدين يف حل
املشالكت اليت قد تطرا
يمتزي املس تفيذين ابللجنة الفنية
ابلقدرة عيل حل املشالكت
يقوم املس تفيدين بتطوير
اإدمات يف ضؤ معايري اجلودة
وفقا لحتياجات الاندية
املشاركة
يشارك املس تفيدين مبقرتحات يف
وضع اهداف اللجنة الفنية وفقا
لفلسفة اجلودة الشامةل

* مربع كاى الجدولية عند مستوى 0055 = .0.0

يتضم من جدول  )6والشكل البياني ر م  )0والخاب بالتكرار والنسبة الماوية والدالالت اإلحصااية
الخاصة باستجابات المدربين على عبارات المحور الخامس  :مشاركة المستفيدين و وجود قرون مةنوية بين
إلى

) وهه الييمة

إجابات بةض عبارات المحور حيث بلغت

يمة مربع كاى ما بين

مةنوية عند مستوى  ) ...0و بينما ال توجد قرون مةنوية قي الةبارة يشار

المستفيدين قي حل

المشكالت التي د تطر و يتميز المستفيدين باللجنة الفنية باليدرة علي حل المشكالت و يشار المستفيدين
بميترحات قي وضع هداة اللجنة الفنية وقيا لفلسفة الجودة الشاملة) حيث بلغت يمة مربع كاى ما بين
إلى
 %إلى

) وهه الييمة رير مةنوية عند مستوى  )...0كما بلغت نسبة المواقية للةبارات ما بين
 )%و د حييت الترتيب األول الةبارة يشار المستفيدين بميترحات قي وضع

هداة اللجنة الفنية وقيا لفلسفة الجودة الشاملة) ويليها قي الترتيب الثاني الةبارة يشار المستفيدين قي حل
المشكالت التي د تطر ) وقى الترتيب الثالث الةبارة يتميز المستفيدين باللجنة الفنية باليدرة علي حل
المشكالت) وقى الترتيب الرابع ييوم المستفيدين بتطوير الخدمات قي ضو مةايير الجودة وقيا الحتياجات

جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية العدد :الثاين العرشون
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األندية المشاركة) وقى الترتيب الخامس يشار المستفيدين قي منا شة تيييم الةمل) وجا ت قي الترتيب
األخير الةبارة يشار المستفيدين قي وضع الخطة) .
جدول ( : ) 1التكرار والنسبة المئوية والدالالت اإلحصائية الخاصة باستجابات المدربين على عبارات المحور السادس
أسالي القياس والتقويم
رقم
العبارة

ن = 11
نعم

ال

الى حد ما

محتوى العبارة
التكرار

النسبة%

التكرار

النسبة%

التكرار

النسبة%

مربع
كاى

المتوسط
الحسابي

نسبة
الموافقة

الترتيب

توجد لجنة متخصصة
للتقويم والقياس للبرامج
التدريبية للمستفيدين
(الحكام  /المدربين /
اإلداريين  /الالعبين)
تستخدم اللجنة الفنية
أساليب متطورة لقياس
وتقويم األداء الفني
للمستفيدين
توجد أدوات لتقويم
البرنامج التدريبي من
خالل المستوي المهاري
والمعرفي للمدربين
عملية التقويم مستمرة
علي مدار الموسم
الرياضي
يتم التقويم باخد رأي
المستفيدين في البرامج
التدريبية المقدمة
تقوم اللجنة الفنية بتقويم
خطة البرنامج التدريبي
على فترات بينية أثناء
البرنامج المنفذ بالفعل
يقوم بالتقويم خبراء
متخصصين فى مجال
التدريب واإلدارة كال
حسب تخصصه وفقا
لفلسفة الجودة الشاملة
يوجد متابعة لنتائج
عمليات التقويم

* مربع كاى الجدولية عند مستوى 09.. = .0.0

يتضححم مححن جححدول  )7والشححكل البيححاني ر ححم  )6والخححاب بححالتكرار والنسححبة الماويححة والححدالالت
اإلحصااية الخاصة باستجابات المدربين على عبارات المحور السحادس  :سحاليب الييحاس والتيحويم و وجحود
6

جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية العدد :الثاين العرشون

اجملدل :السادس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جامعة الزاوية

قرون مةنوية بين إجابات مةظم عبارات المحور حيث بلغت يمة مربع كاى ما بين

ليبيا 2019
)

إلحى

وهه الييمة مةنوية عند مستوى  ) ...0و بينما ال توجحد قحرون مةنويحة قحي الةبحارة تسحتخدم اللجنحة الفنيحة
ساليب متطورة ليياس وتيويم األدا الفني للمسحتفيدين) حيحث بلغحت يمحة مربحع كحاى
رير مةنوية عند مستوى  )...0كما بلغت نسبة المواقية للةبارات ما بين

) وهحه الييمحة
 )%و حد

 %إلى

حييت الترتيب األول الةبارة تستخدم اللجنة الفنية سحاليب متطحورة لييحاس وتيحويم األدا الفنحي للمسحتفيدين)
ويليها قي الترتيب الثاني الةبارة تيوم اللجنة الفنية بتيحويم خطحة البرنحامج التحدريبي علحى قتحرات بينيحة ثنحا
البرنامج ال منفه بالفةل) وقى الترتيب الثالث الةبارة يتم التيحويم بأخحه ر ت المسحتفيدين قحي البحرامج التدريبيحة
الميدمححةو ييححوم بححالتيويم خبححرا متخصصححين قححي مجححال التححدريب واإلدارة كححال حسححب تخصص ح وقيححا لفلسححفة
الجودة الشاملة) وقى الترتيب الرابع توجحد لجنحة متخصصحة للتيحويم والييحاس للبحرامج التدريبيحة للمسحتفيدين
الحكام  /المدربين  /اإلداريين  /الالعبين) و عملية التيويم مستمرة علي مدار الموسم الرياضي) وجا ت قي
الترتيححب األخيححر الةبححارة توجححد دوات لتيححويم البرنححامج التححدريبي مححن خححالل المسححتوت المهححارى والمةرقححي
للمدربين و يوجد متابةة لنتااج عمليات التيويم) .
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مناقشة نتائج عبارات محاور االستبيان :
المحور األول ( التخطيط)  :ويتضح ما جدو ( )2والخاص بالتكرار والنسبة المئوية والدالالت اإلحصائية
الخاصة باستجابات (المدربيا) على عبارات المحور األو  :التخطيط  ,وجود فروق م نوية بيا إجابات
م ظم عبارات المحور .
تتف تتق هت ت ه النت تتائج م تتع م تتا أش تتار إليت ت ك تتال م تتا ن تتازب مص تتطفى و مه تتا محم تتد ( ) 2116و احم تتد خم تتي
( )2112أا الرقابتتة ت تبتتر وظيفتتة أساستتية لستتائر ال مليتتات اإلداريتتة كتتالتخطيط والتنظتتيم والتنفي ت و لتتب لكتتوا
الرقابتتة تهتتتم بضتترورة ستتير ال مت فتتي هت ه المجتتاالت طبقتاً لألنظمتتة أو اللتوائح أو الخطتتط التتتي وضت ت لهتتا,
فالرقابة تكتش

األخطاء ما أج تصحيحها وتطويرهتا فضتالً عتا المحاستبة عليهتا حتتى ال تتكترر ممتا وقتع

فيهتتا ولكتتي يرتتتدع غي تره متتا ارتكابهتتا .ففتتي مجتتا التخطتتيط يكتتوا دور الرقابتتة الت كتتد متتا أا متتا قتتام بوضتتع
الخطتتة قتتد حتتدد األهتتدا

والسياستتات واإلجتراءات والمتتدة الزمنيتتة لتنفيت الخطتتة ,وأنت قتتد ارعتتى ال وامت المتتؤيرة

على عملية التخطيط بما في لب البيئة الخارجية ,وأن تم تحديد أسلوس التنفي السليم والص وبات التي يمكا
أا تواج الخطة قب وأيناء التنفي والحلو المقابلة ل لب)23 – 22 :1 ( )52 :18 (.
ويتفق ه ا مع ما يوضح فريد النجار ( )2112أا التخطيط االستراتيجي يجس أا يركز على كيفية
تحلي ت نقتتاط القتتوة ونقتتاط الض ت

بغتترن تحقيتتق أكبتتر قتتدر متتا فتترص القضتتاء علتتى الم وقتتات المختلفتتة.

( )17: 15
ويتفتق البتاحيوا متتع متا أشتار إليت عبتد اللطيت

بختتاري وحمتادة ال نتبلتي ( )2113أا تخطتتيط الجتودة يتتم فتتي

سياق التخطيط الكلي لادارة وهو تخطيط طوي المدع بحيو يراعي احتياجات المستفيديا فتي المستتقب إلتي
جانس احتياجاتهم الحالية)123:9( .
المحثور الثثاني( التنظثثيم)  :ويتضتح متا جتدو ( )3والختاص بتتالتكرار والنستبة المئويتة والتدالالت اإلحصتتائية
الخاصتتة باستتتجابات (المتتدربيا) علتتى عبتتارات المحتتور اليتتاني  :التنظتتيم  ,وجتتود فتتروق م نويتتة بتتيا إجابتتات
م ظم عبارات المحور.
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يوضتتح أيمتتا علتتي ( )2111أا تطبيتتق الجتتودة الشتتاملة واالستتتمرار فتتي تحستتيا الجتتودة يمي ت تغيي ت ار
ج ريا فتي يقافتة المؤسستات ,حيتو أا تحستيا الجتودة المستتمر يتطلتس طريقتة جديتدة إلدارة ال مت ,ال تنطتوي
علي مجرد إصدار األوامر لل امليا ,ولكتا يجتس أا يتطلتس متنهم التفكيتر والمشتاركة فتي عمليتة تنظتيم ال مت
,و لب الا جميع أعضاء المؤسسة وفقا لمبتادئ الجتودة الشتاملة قتد تتم تتدريبهم داخت المؤسستة ,وبالتتالي فانت
يتوقع منهم أا يحللوا ال مليات واا ي ملوا سويا ما اج التحسيا والتطوير)39:2(.
المحتتور اليالتتو( مهتتارات االتصتتا )  :ويتضتتح متتا جتتدو ( )4والختتاص بتتالتكرار والنستتبة المئويتتة والتتدالالت
اإلحصتتائية الخاصتتة باستتتجابات (المتتدربيا) علتتى عبتتارات المحتتور اليالتتو  :مهتتارات االتصتتا  ,عتتدم وجتتود
فروق بيا م ظم إجابات عبارات المحور.
وه ا يتفق مع نتائج دراسة عبير محفوظ ( )2117متا أهتم المتطلبتات األساستية التتي تستاعد اإلدارة
علتتى تطبيتتق الجتتودة الشتتاملة متتا يلتتي  :نشتتر يقافتتة الجتتودة الشتتاملة  ,مراقبتتة تطبيتتق الجتتودة الشتتاملة  ,القيتتادة
الف الة  ,التطوير التنظيمي  ,تشكي فرق ال م  ,التدريس المستمر  ,تقويم أداء ال امليا  ,االتصتا الف تا ,
تخطيط الجودة.
وما الم وقات التي ت يق تطبيق متطلبات الجودة الشاملة في اإلدارة عدم وضوب رسالة الجودة الشاملة لتدع
القي تتادات ال لي تتا ,االفتقت تار إل تتى وج تتود ف تترق عمت ت تست ت ى لتحقي تتق أه تتدا

الج تتودة ,ضت ت

أس تتاليس تق تتويم أداء

ال امليا ,وغياس التخطيط المستقبلي لتطبيق الجودة)66 :11(.
المح تتور ال ارب تتع ( تحس تتيا الج تتودة باس تتتمرار)  :ويتض تتح م تتا ج تتدو ( )5والخ تتاص ب تتالتكرار والنس تتبة المئوي تتة
والت تتدالالت اإلحصت تتائية الخاصت تتة باست تتتجابات (المت تتدربيا) علت تتى عبت تتارات المحت تتور الست تتاد

 :تحست تتيا الجت تتودة

باستمرار ,عدم وجود فروق م نوية بيا إجابات م ظم عبارات المحور .
المحور الخام ( مشاركة المستفيديا)  :ويتضح ما جتدو ( )6والختاص بتالتكرار والنستبة المئويتة والتدالالت
اإلحصائية الخاصة باستجابات (المدربيا) على عبتارات المحتور الستابع  :مشتاركة المستتفيديا  ,وجتود فتروق
م نوية بيا إجابات م ظم عبارات المحور .
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وه ا يتفق مع راشد الحمالي ( )2113أا ما أهم مبادئ الجودة الشاملة المحافظة على رضا المستفيد ما
خت تتال الوفت تتاء باحتياجات ت ت س ت تواء كت تتاا ه ت ت ا المست تتتفيد داخليت تتا أو خارجيت تتا .أا ت م ت ت علت تتى إشت تتباع حاجت تتاتهم
وتوق اتهم)25 : 8 ( .
المح تتور الس تتاد

(أس تتاليس القي تتا

والتق تتويم)  :ويتض تتح م تتا ج تتدو ( )7والخ تتاص ب تتالتكرار والنس تتبة المئوي تتة

والدالالت اإلحصائية الخاصة باستجابات (المدربيا) على عبارات المحتور اليتاما  :أستاليس القيتا

والتقتويم

 ,وجود فروق م نوية بيا إجابات م ظم عبارات المحور .
وتتفق ه ه الدراسة مع ما توصلت إلي ميادة السيد( )2119إلي عدم اهتمام أفراد عينة الدراسة ب مليات
القيا

والتقويم قبت وأينتاء وب تد البرنتامج التتدريبي وعتدم التوعي ب هميتة استتخدام القيتا

والتقتويم وفقتا لألست

والمبادئ ال لمية ما اج التطتوير والتحستيا المستتمر ,كمتا تؤكتد أا هنتاب حاجتة ملحتة الهتمتام اتحتاد الل بتة
بإقامتتة دورات تدريبيتتة بصتتفة مستتتمرة الطتتالع المتتدربيا علتتي ك ت متتا هتتو حتتديو فتتي أستتاليس القيتتا

والتقتتويم

لتحسيا مستويات أداء المدربيا)112:17(.
اسثثتنتاجات البحثثث :جتتاءت أعلتتى نستتبة الستتتجابات (المتتدربيا) علتتى عبتتارات المحتتور األو

التخطتتيط علتتي

النحو التالي :
 -تتحقق أهدا

اللجنة الفنية ما خال المستفيديا بشك نسبى.

 تلتزم اللجنة الفنية بتنفي اللوائح الموضوعة ما قب اتحاد الل بة بشك نسبى. ال تتضما سياسة اللجنة الفنية إقامة مؤتمرات وندوات لدراسة شؤوا الل بة. عدم تحديو منظومة اللجنة الفنية باستمرار. عدم االست انة اللجنة الفنية بالخبراء المتخصصيا لرسم سياسة الل بة. عدم توافر خطط طويلة المدع تشم برامج التدريس للمراح السنية المختلفة لجميع عناصر الل بة. ال تشر اللجنة الفنية على المسابقات في المؤسسات الت ليمية. قلة االهتمام على اللوائح الموضوعة ما قب اإلدارة ال ليا باللجنة الفنية. -اإلجراءات اإلدارية للجنة الفنية م قدة.
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مع اإلمكانات المتاحة .

 عدم توافر المساحات المناسبة للتوسع في األنشطة بحيو يسمح بممارسة جميع أنواع الجمباز. جتتاءت أعلتتى نستتبة الستتتجابات (المتتدربيا) علتتى عبتتارات المحتتور اليتتاني التنظتتيم علتتى النحتتو
التالي:
 -يوجد هيك تنظيمي محدد للوظائ

باللجنة الفنية بشك نسبى .

 تنسق اللجنة الفنية مع المؤسسات الدولية والقارية لتطوير أداءها بشك نسبى. ال تضع اللجنة الفنية م ايير الختيار لجاا المنتخبات الوطنية. ال تطبق اللجنة الفنية م ايير الجودة في الت ام مع األندية والمؤسسات الرياضية األخرع. ال يوجد ت اوا بال م في اللجنة الفنية بيا اللجاا الفرعية ات االرتباط بالمستفيديا. ال يوجد تنسيق بيا إدارة اللجنة الفنية والمؤسسات الرياضية األخرع لتحقيق األهدا . ال يوجد هيك تنظيمي واضح في ال القة األفقية والراسية. ال يوج تتد نظ تتام ف تتا للت تتر عل تتى ش تتكاوي ومقترح تتات المس تتتفيديا (الحك تتام /الم تتدربيا  /اإلداري تتيا/الالعبيا /وجميع المهتميا بالل بة).
 ال تضع اللجنة الفنية م ايير الختيار لجاا المستفيديا (الحكام/المدربيا/اإلدارييا/الالعبيا). عدم مراعاة االختيار األفض ل ضوية اللجنة الفنية. جتتاءت أعلتتى نستتبة الستتتجابات (المتتدربيا) علتتى عبتتارات المحتتور اليالتتو مهتتارات االتصتتا علتتى
النحو التالي .
 تقوم اللجنة الفنية باستخدام وسائ اتصا متنوعة مع و ازرة الشباس والرياضة بشك نسبى. يوجد مقر مجهز للجنة الفنية بشك نسبى . -أا أعضاء اللجنة الفنية لي

لديهم القدرة على استخدام وسائ االتصا الحديية مي الكمبيوتر.

 ال ت م اللجنة الفنية على نشر الل بة بالتواص مع الجماهير. ال تقت ت تتوم اللجنت ت تتة الفني ت ت تتة باست ت تتتخدام وس ت ت تتائ اتصت ت تتا متنوع ت ت تتة مت ت تتع اللجن ت ت تتة االولمبيت ت تتة والمس ت ت تتتفيديا(الحكام/المدربيا/اإلدارييا/الالعبيا) .
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 ال تتص الجنة الفنية باللجنة الفنية باالتحاد الدولي لالستفادة منها في تطوير الل بة عدم اتصا اللجنة الفنية باللجاا القارية لالستفادة منها فى تطوير الل بة قلة اجتماع اللجنة الفنية للتشاور بشاا تنمية وتطوير الل بة . جتتاءت أعلتتى نستتبة الستتتجابات (المتتدربيا) علتتى عبتتارات المحتتور ال اربتتع تحستتيا الجتتودة باستتتمرار
على النحو التالي :
 يوجد لدع المستفيديا قناعة تامة ب همية التحسيا و التطوير بشك نسبى. قيام اللجنة الفنية بت دي خدماتها لتتناسس مع خدمات المستفيديا بشك نسبى. ال تقتتوم اللجنتتة الفنيتتة بتقتتديم خدمتتة جيتتدة للمستتتفيديا (الحكتتام  /المتتدربيا  /اإلداريتتيا  /الالعبتتيا)- .توجد قناعة لدع أعضاء اللجنة الفنية ب همية التحسيا و التطوير.
 ال يوجد خطط لتحسيا م ايير األداء. عدم مراقبة اللجنة الفنية مدع التقدم تجاه يقافة الجودة. عدم تدرب اللجنة الفنية اا فلسفة الجودة تحتاج الى تحو شام للنمط الحالي. ال يوجد برامج تدريبية لتطوير وتحسيا مهارات المستفيديا وفقا لفلسفة الجودة الشاملة . جاءت أعلى نسبة الستجابات (المدربيا) على عبارات المحور الخام

مشاركة المستفيديا على

النحو التالي :
 -مشتتاركة المستتتفيديا بمقترحتتات فتتي وضتتع أهتتدا

اللجنتتة الفنيتتة وفقتتا لفلستتفة الجتتودة الشتتاملة بشتتك

نسبى.
 مشاركة المستفيديا في ح المشكالت التي قد تط أر بشك نسبى. -عدم تركيز اللجنة الفنية على األس

ال لمية السليمة في ال م .

 ال تقام ورش عم بشك دوري لناقشة السلبيات وااليجابيات المت لقة باللجنة الفنية. ال يتميز المستفيديا باللجنة الفنية بالقدرة علي ح المشكالت. ال يقوم المستفيديا بتطوير الخدمات في ضؤ م ايير الجودة وفقا الحتياجات األندية المشاركة. -عدم مشارب المستفيديا في مناقشة تقييم ال م .
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أساليس القيا

والتقويم

على النحو التالي :
 -تستخدم اللجنة الفنية أساليس متطورة لقيا

وتقويم األداء الفني للمستفيديا بشك نسبى.

 تقوم اللجنة الفنية بتقويم خطة البرنامج التدريبي علتى فتترات بينيتة أينتاء البرنتامج المنفت بالف ت بشتكنسبى.
 عدم مشاركة المستفيديا فى وضع الخطة. قلة مشاركة المستفيديا في مناقشة تقييم ال م . ال يتم التقويم باخ رأي المستفيديا في البرامج التدريبية المقدمة. ال يقتتوم ب تتالتقويم خب تراء متخصص تتيا فتتي مج تتا التتتدريس واإلدارة ك تتال حستتس تخصصت ت وفقتتا لفلس تتفةالجودة الشاملة.
 -ع تتدم وج تتود لجن تتة متخصص تتة للتق تتويم والقي تتا

للبت ترامج التدريبي تتة للمس تتتفيديا (الحك تتام  /الم تتدربيا /

اإلدارييا  /الالعبيا) .
 عملية التقويم ال تتم بصورة مستمرة علي مدار الموسم الرياضي .توصيات البحث  :فتي حتدود أهتدا

البحتو وفترون وعينتة البحتو واإلجتراءات واألدوات المستتخدمة

واالستنتاجات التي تم التوص إليها يوصى الباحيوا بما يلي:
 ال م على إقامة مؤتمرات وندوات لدراسة شؤوا الل بة ما ضما سياسة اللجنة الفنية . أا تتناسس البرامج التدريبية واحتياجات المستفيديا والمستويات الفنية للمراح السنية . ال م على تحديو منظومة اللجنة الفنية بصفة مستمرة . وضع م ايير الختيار لجاا المنتخبات الوطنية . تف ي عملية اتصا اللجنة الفنية باللجاا القارية لالستفادة منها في تطوير الل بة. إقام تتة دورات تدريبي تتة عل تتى المس تتتوييا الفن تتي واإلداري لتنمي تتة مه تتارات المس تتتفيديا وتحس تتيا الخدم تتةالمقدمة.
 -مراقبة اللجنة الفنية مدع التقدم تجاه يقافة الجودة .
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 وضع خطط لتحسيا م ايير األداء . -ال م على مشاركة المستفيديا بمقترحات في وضع أهدا

اللجنة الفنية وفقا لفلسفة الجودة الشاملة.

 وضع إلية لمتاب ة نتائج عمليات التقويم . ال م على زيادة عدد األجهزة واألدوات المساعدة فى التدريس مع االحتياجات التدريبية. ال م على توضيح حقوق وواجبات المستفيديا بدقة وموزعة توزي ا سليما. ال م على زيادة أدوات تقويم البرامج التدريبية ما خال المستوي المهاري والم رفي للمدربيا. حرص اللجنة الفنية على توفير شبكات للم لومات بالمواقع االلكترونية للمدربيا. -أا ترتكز اللجنة الفنية على األس

ال لمية السليمة فى ال م .

 ال م على مشاركة المستفيديا فى وضع الخطة. ال م على توفير سجالت ورقية والكترونية عا نشاط الل بة وما يت لق بها. -ال م على إقامة ورش عم بشك دوري لمناقشة السلبيات وااليجابيات المت لقة باللجنة الفنية.

ً
اوال  :املراجع العربية

بوعركى

( : )2112تقي تتيم واق تتع الرقاب تتة عل تتى األندي تتة و االتح تتادات الرياض تتية بدول تتة

1

احمد خمي

2

ايما على عمر

3

حسا احمد الشاف ي

( : )2111تطبيقات م اصرة فى اإلدارة فى التربية البدنية والرياضية دار

4

تتتتتتتتتتتتتتتتتتت

( : )2116م ايير تطبيق إدارة  ,الجودة الشاملة فى المؤسسات الرياضية

5

تتتتتتتتتتتتتتتتتتت

( : )2113ادرأه الجتودة الشتاملة فتتى التربيتة البدنيتتة والرياضتية  ,دار الوفتتاء

6

صالح علي بدير

( : )1999االعتمتاد رؤيتة لجام تة المستتتقب  ,متؤتمر تطتوير الت لتيم

الكويت  ,المجلة ال لمية ل لوم التربيتة البدنيتة والرياضتة  ,ال تدد
 18مار  ,كلية التربية الرياضية  .جام ة المنصورة  ,مصر.

( : )2111مقدمة في مداخ وتطبيقات الجودة  ,الطب ة االولي  ,منشاة
الم ار  ,اإلسكندرية .

الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  ,االسكندرية .

بالمجتمع ال ربى  ,دار الوفاء الدنيا الطباعة والنشر ,

اإلسكندرية .

للطباعة والنشر  ,االسكندرية .
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سميرة الشرقاوي

7

صالب الديا محمود عالم

8

راشد محمد الحمالي
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الجام ي ,نهضة مصر للطباعة والنشر ,الجزء األو  ,القاهرة

( : )2113التقتويم التربتوي المؤسستي – أسست ومنهجياتت وتطبيقاتت  ,دار
(: )2113

الفكر ال ربي ,القاهرة.

إدارة الجتتودة الشتتاملة فتتي المكتبتتات وم اركتتز الم لومتتات ,مجلتتة

المكتبت تتات والم لومت تتات ال ربيت تتة ,ال ت تتدد  , 1الست تتنة  , 23دار

9

عبداللطي

بخاري

حمادة عيد ال نتبلي

المريخ للنشر.

( : )2113تطبيقتتات الجتتودة الشتتاملة فتتي المجتتا الرياضتتي (االتحتتادات –
األندي ت ت تتة – االكاديمي ت ت تتات  .والم ت ت تتدار ) ,منشت ت ت ت ة الم ت ت تتار ,
االسكندرية .

( : )2117متطلبتتات تطبيتتق الجتتودة الشتتاملة فتتي اإلدارة المدرستتية بمرحلتتة

11

عبير محفوظ محمد

11

على السلمي

12

عمر نصر اهلل قشط

13

غازي با عبيد مدني

14

محفوظ احمد جودة

( : )2115إدارة الج تتودة الش تتاملة – مف تتاهيم وتطبيق تتات  ,الطب تتة االول تتى ,

15

فريد راغس النجار

( : )2112إدارة الجام ت تتات ب تتالجودة الشت تتاملة  ,كليتتتة التجت تتارة  ,جام تتتة بنهت تتا ,

16

مفتى إبراهيم حماد

( : )2111التدريس الرياضى للجنسيا فى الطفولة وفى المراهقة  ,دار

17

ميادة على السيد

الت ليم اليانوي ال ام بالمملكة ال ربيتة الست ودية فتي ضتوء الفكتر

اإلداري الم اصر  ,رسالة دكتوراه  ,غير منشورة  ,كلية التربيتة
للبنات ب بها  ,جام ة الملب خالد  ,المملكة ال ربية الس ودية .

( : )2112إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات الت هي لأليزو  ,دار الغريس
للطباعة والنشر  ,القاهرة .

( : )2111است ت تتتراتيجية تطبيت ت تتق ادارة الج ت ت تودة الشت ت تتاملة كمت ت تتدخ للتت ت تتدريس
الرياضتتي باالتحتتادات الرياضتتية الفلستتطينية  ,الطب تتة االولتتي ,

دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  ,االسكندرية .

( : )2114محاضرات فى إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسات الت ليمية
بالريان  ,الريان  ,الس ودية .
وائ للنشر والتوزيع  ,االردا .

إيتراب للنشر والتوزيع  ,مصر .

الفكر ال ربى  ,القاهرة  ,داخ الرسالة .

( : )2119نمو ج مقترب لتف ي

برامج تدريس الناشئيا فى كرة اليد
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باستخدام م ايير الجودة الشاملة  ,رسالة ماجستير غير منشورة

 ,كلية التربية الرياضية للبنات  ,جام ة االسكندرية.
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( : )2116اإلدارة ف ت ت ت تتي المج ت ت ت تتا الرياض ت ت ت تتي  ,دار الجام ت ت ت تتة للطباع ت ت ت تتة ,
اإلسكندرية .

مها محمد حسا الصغير

)1993( The Strengths and Weakness of Total
Quality Management in Higher

Deming Edward

19

Education . U.S.A. Alabama , Hazard
Terry

)2113( : Service Quality Customer Satisfaction

and Customer Behavioral Internationals
in Higher

6

Ham Carrie Lergenia

21

جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية العدد :الثاين العرشون

اجملدل :السادس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جامعة الزاوية

ليبيا 2019

تأثير تمرينات القوة المميزة بالسرعة في تطوير االرتقاء لدى العبي الكرة الطائرة لفئة الناشئين بنادي
أساريا الجامعي بالزاوية
*د .خديجة يوسف ابوخري
المقدمة مشكلة البحث:

اكتسبت ل بة الكرة الطائرة ش بية كبيرة ما حيو اإلقبا على ممارستها وحضور

مبارياتها في المالعس و القاعات على نطاق واسع في الداخ والخارج واالهتمام اإلعالمي الكبير بها نظ ار
لما حققت ما تطور في المستوع البدني و المهاري والخططي لالعبيا.
وترع الباحية إا المتطلبات الحديية في ه ه الل بة خلقت الحاجة الكبيرة إلى إعداد الالعبيا إعدادا
بدنياً عالياً ,السيما واا تغيرات اإلنجاز الكروي المتتالية ترتبط بتسريع األداء الدفاعية والهجومية تحت
ظرو

الل س المختلفة ووفق الخطط التكتيكية المتجددة  ,فتقدم المستويات الرياضية ال الية في السنوات

األخيرة جاء نتيجة لرؤية سليمة وتخطيط علمي متطور ب ساليس تدريس حديية وباستخدام األدوات واألجهزة
والمالعس المناسبة لك نشاط واالهتمام بتطوير المدربيا وت هيلهم علمياً وعملياً وعلى ه ا األسا

فاا

اإلعداد البدني يجس أا يبنى على المتطلبات الخاصة بالنشاط الحركي لل بة ,ال ي ي د القاعدة المهمة عند
تطوير الواجبات المهارية والخططية لالعبيا ,ول لب يجس اختيار التماريا الخاصة باإلعداد البدني بحيو
يكوا محتواها وسرعتها متطابقيا مع الحركة التي يؤديها الالعس في المل س وقت المباراة ,وت د القوة المميزة
بالسرعة واحدة ما ال ناصر األساسية التي ي تمد عليها اإلعداد البدني لالعس الكرة الطائرة ,ألنها تؤير ت يي اًر
كبي اًر في تغير سرعة الحركة ويواج المدربوا الرياضيوا أيناء عملهم ص وبات جمة عند اختيارهم لطريقة
التدريس ونوع التمرينات المناسبة التي تحقق لهم ما يصبوا ألي  ,لب ألا لك تمريا هد

ويبقى تطوير

مستوع الالعبيا ما عدم على اختيار المدربيا لتلب التمرينات والطرق التدريبية المختارة.
وما هنا كاا الواجس على المدرس الرياضي أا ينوع في طرق التدريس والتمرينات التي تخدم الهد
ال ي يس ى الوصو ألي  ,وفقا لقدرات العبي واإلمكانات المتاحة لدي حيو اا تنوع طرق التدريس ت م
على زيادة اإليارة لدع الالعبيا ب ك

ما إ ا كاا التدريس منحص اًر في طريقة او اينتيا.
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واللياقة البدنية تترابط عناصرها وتتداخ في تزاحم ظهورها أيناء األداء الرياضي ,كمتطلبات بدنية خاصة
بنوع األداء الممار

ا ال تكاد تخلو إي ف الية رياضية ما غالبية تلب ال ناصر البدنية ولكنها تختل

حيو ظهور ه ه الصفة البدنية او تلب على غيرها ما يج

ما

تلب الف الية تصطبغ بتصنيفها على الصفة

األكير وضوحاً في األداء و لب ال ينفي الحاجة الى باقي الصفات البدنية وتواجدها أيناء األداء في مختل
مياديا المنافسة الرياضية ( .) 18 :7
وت د القوة المميزة بالسرعة إحدع الصفات البدنية التي تندرج ضما المتطلبات البدنية لل بة الكرة
الطائرة ,ما يحتم على الالعس اا يمتلكها حتى تج
وتؤدي الهد

أدائ للمهارات المختلفة خال زما المباراة ف ّالة

منها ,فضالً عا أنها تكوا األرضية والقاعدة الضرورية ألداء المهارات الخاصة بالقوة

المطلوبة .
كما ت تبر تمرينات القوة المميزة بالسرعة عامالً أساسيا في اغلس الف اليات الرياضية ولها الدور
الفاع في أداء المهارات األساسية بالكرة الطائرة فهي تمكا الالعس ما تنفي الواجس الحركي وبالتالي تحقق
الهد

من .

والقوة المميزة بالسرعة هي ما المتطلبات البدنية واألدائية المهمة في ل بة الكرة الطائرة والتي كانت وما زالت
موضوعاً للكيير ما الدراسات والبحوو التي تهد

الى تسليط الضوء على ه ه الصفة المهمة والتي هي مكونة

ما صفتي السرعة والقوة بنسس مختلفة ( .)151 : 6
فالعس الكرة الطائرة يحتاج الى ه ه الصفة البدنية كوا أداء الل س توايقاع باألسا

يطغى علي

صفتي القوة والسرعة ممتزجتيا كقدرات خاصة بل بة الكرة الطائرة وه ه الصفة متالزمة مع أدائ للمهارات
الخاصة بالل بة ,ونظ ار ألهمية عنصر االرتقاء فى مهارة الضربة الساحقة ل ا قامت الباحية بوضع برنامج
تدريبية يستند على مجموعة ما تمرينات تهد

لتطوير االرتقاء لدع العبي الكرة الطائرة لفئة الناشئيا بنادي

أساريا الجام ي بالزاوية ليتسنى للمدربيا توجي البرامج التدريبية بما يخدم وي زز ما تطوير تمرينات القوة
المميزة بالسرعة ل ضالت الرجليا وتحسيا األداء المهاري لالعبيا في الكرة الطائرة.
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التالي:

 الت ر على ت ييرتمرينات القوة المميزة بالسرعة على تطوير االرتقاء لدع ل بي الكرة الطائرة بفريق
الناشئيا بنادي أساريا الجام ي بالزاوية.
 -فرض البحث هناب فروق ات داللة إحصائية فى ت يير تمرينات القوة المميزة بالسرعة على تطوير االرتقاء في
االختباريا القبلي و الب دي ولصالح الب دي لدع أفراد ال ينة قيد البحو.
مصطلحات البحث :القوة المميزة بالسرعة :هي قدرة الرياضي في التغلس على المقاومات بانقباضات عضلية
سري ة)326 :5 ( .
تمرينات القوة المميزة بالسرعة  :هي تمرينات بدنية تتكوا ما صفتي القوة والسرعة إلخراج نمط حركي توافقي
جديد) 45 : 4 ( .
الدراسات المشابهة:
 دراسة شهباء احمد ( ) 3 ( )2002بعنوان بعض القدرات البدنية الخاصة وعالقتها بدقة أداء المهارات الهجوميةلالعبثي الكثثرة الطثائرة وهتتدفت الد ارستة إلتى تحديتتد أهتم الصتفات البدنيتتة الخاصتة والمهتارات الهجوميتتة لالعبتي التتدوري
الممتاز بالكرة الطائرة .والت ر على ال القة بيا أهم الصفات البدنية الخاصة مع ب ضها وعالقة دقة أداء المهارات
الهجوميتتة متتع ب ضتتها عنتتد العبتتي التتدوري الممتتتاز بتتالكرة الطتتائرة .كمتتا هتتدفت التتى الت تتر علتتى انجتتاز ال ينتتة فتتي
الصتتفات البدنيتتة وأدائهتتم للمهتتارات الهجوميتتة بتتالكرة الطتتائرة .والت تتر علتتى عالقتتة ك ت صتتفة بدنيتتة لتتدع أف تراد عينتتة
البحو بدقة أدائهم للمهارات الهجومية منفردة .وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها ( )82العباً ه ا وقد استخدمت
الباحية المنهج التجريبي وكانت أهم نتائجها أا صفة القوة االنفجارية للترجليا لهتا ارتبتاط م نتوي متع صتفتي المرونتة
والرشاقة وهناب ارتباط قتوي بتيا القتوة االنفجاريتة والقتوة المميتزة بالسترعة وسترعة رد الف ت والقتوة االنفجاريتة ل ضتالت
ال راعيا .كما واا صفة الرشاقة لها ارتباط م نوي مع صفتي المرونة ورد الف ت فتي حتيا لتم يؤشتر ارتبتاط بتيا هت ه
الصتفة وبتتيا والقتوة المميتزة بالستترعة و القتوة االنفجاريتتة ل ضتالت الت راعيا  .كمتتا أظهترت الد ارستتة عالقتة ارتبتتاط بتتيا
مهارة اإلرسا والضرس الساحق في حيا لم تظهر عالقة ارتباطي بيا اإلرسا وك ما حائط الصد واإلعداد .

9
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 -دراسة آمال صبيح سلمان ( ) 1 ()2002بعنوان

القوة العضلية وبعض القدرات الوظيفية الالأوكسجينية

وعالقتهما بدقة أداء المهارات الهجومية بالكرة الطائرة بهد
لألط ار
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الت ر

على القوة ال ضلية للمجاميع ال ضلية

ال املة وتحديد أهم القدرات الوظيفية الالأوكسجينية  ,باإلضافة إلى الت ر

على عالقة القوة ال ضلية

وب ن القدرات الوظيفية الالأوكسجينية ودقة أداء المهارات الهجومية بالكرة الطائرة .وقد استخدمت الباحية المنهج
التجريبي وكانت أهم النتائج عدم إسهام تطور القوة االنفجارية ل ضالت األط ار

ال ليا في تطور القوة المميزة

بالسرعة وك لب م د النبن وقت الراحة واالستشفاء ولم تسهم في تطوير مهارتي اإلرسا واإلعداد .بينما كانت قوة
الق بضة مؤشر وظيفي مهم لل ينة البحيية فيما يخص عالقتها بالقوة االنفجارية لألط ار

ال ليا والسفلى ومهارة

اإلرسا  ,في حيا لم تسهم قوة القبضة في القوة المميزة بالسرعة وم د النبن في وقت الراحة واالستشفاء ب د (3
و ) 5دقائق وك لب مهارتي اإلعداد والضرس الساحق .كما توصلت الدراسة إلى أا القوة االنفجارية ل ضالت
الرجليا مؤشر بدني يشم جميع الحركات والمهارات له ه الف الية إال أنها لم ترتبط بالقوة المميزة بالسرعة وم د
النبن وقت الراحة واالستشفاء ب د ( 3و )5دقائق .
( )2بعنوان تأثير استخدام تمرينات البليومترك في تطوير القوة العضلية لعضالت

 -دراسة باهرة علوان

الرجلين لالعبي الكرة الطائرة وهدفت ه ه الدراسة إلى م رفة أير تدريبات البليومترب في تطوير القوة ال ضلية
ل ضالت الرجليا لدع العبي الكرة الطائرة ,واستخدمت الباحية المنهج التجريبي على عينة ما العبي الدرجة
األولى لنادي الطلبة ,وقد استنتجت الباحية أا تدريبات البليومترب أدت إلى تحسيا الويس األفقي وال مودي وسرعة
الركن لمسافة

م (وأوصت الباحية باستخدام تدريبات البليومترب في الجزء الرئيسي بما يتناسس مع مستوع

الالعس والل بة
إجراءاته البحث
 -منهج البحث :استخدمت الباحية المنهج التجريبي ب سلوس القيا

القبلي و الب دي لمجموعة واحدة

لمالئمت لطبي ة البحو.
 عينة البحث :يتكوا مجتمع البحو ما العبي الكرة الطائرة بنادي أساريا بالزاوية وكاا اختيارال ينةالعس ,والجدو
بالطريقة ال مدية  ,تميلت في العبي فئة الناشئيا والبالغ عددهم (( 16
ً

األوساط الحسابية لل مر والوزا والطو ألفراد عينة البحو.
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جدول ( )1التوصيف اإلحصائي للمتغيرات األساسية (الطول – العمر -الوزن) واختبار الوثب العمودي واالختبار المهاري
للضربة الساح في الكرة الطائرة قيد البحث .ن= 12
م

املتغريات

1
2
3
4
5

العمر
الوزن
الطول
الوثب العمودي
الاختبار املهاري

الاحنراف املعياري

املتوسط احلسايب

1.310
13.058
8.601
5.600
1.209

15.625
56.000
172.125
28.812
2.562

معامل الالتواء
-.210
.389
-.403
-.602
-.554

ما الجدو ( )1نالحظ أا قيم م امالت االلتواء كلها قريبة ما الصفر وهو ما القيم المقبولة لم ام
االلتواء ( )3_+وبالتالي تحقق اليبات واتساق مقبو لغرن البحو ال لمي ,حيو تشير ه ه النسبة الى
مستوع جيد في الشك ال ام للبيانات التي تم جم ها ما خال القياسات التي أجريت على ال ينة قيد البحو.
 األدوات المستخدمة في البحث: المصادر ال ربية واألجنبية.-

االختبارات المستخدمة قيد البحو.

-

استمارة تسجي نتائج االختبارات المستخدمة.

 حائط أمل-

ال يق ارتفاع عا 4م

شريط قيا  .ساعة توقيت.

 كرات طائرة عدد-

مقاعد سويدية مختلفة االرتفاعات.

-

مل س كرة طائرة  ,مراتس.

-

شواخص  -صافرة  -شريط الصق  ,طباشير.
 االختبارات المستخدمةاستخدمت الباحية االختبارات اآلتية:
 اختبار الويس ال مودي ما اليبات ( سارجينت ). -الغرض من االختبار  :قيا

القدرة ال ضلية للرجليا

 وصف األداء : -تيبيت المسطرة على الحائط أو شريط القيا

و لب لقيا
6

مسافة الويس ال مودي بيا ال المتيا .

جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية العدد :الثاين العرشون
 -يق

اجملدل :السادس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جامعة الزاوية

ليبيا 2019

المختبر جانبا بجوار الحائط حافي القدميا ممسكا بيده قط ة ما الطباشير (في اليد بجوار الحائط

 يفرد يده على كام امتدادها ب قصى ما يستطيع ليضع عالمة على الحائط بالطباشير . -يقوم المختبر بيني الركبتيا كامال مع احتفاظ ب راع ألعلى وال أر

والظهر على استقامة واحده .

 يبدأ المختبر في الويس ال مودي ألعلى ب قصى ما يستطيع ليضع عالمة بالطباشير في أعلى نقطةيص إليها .
حساب درجات االختبار :
 ي طى المختبر يالو محاوالت وتسج أفض محاول ل . -تم القيا

ما ال المة األولى حتى ال المة اليانية بالسنتيمتر)463 ,462 :11(.

 اختبار دقة الضربة الساحقة القطرية والمستقيمة: -الغرض من االختبار :قيا

دقة مهارة الضرس الساحق في االتجاه القطري والمستقيم.

 وصف االختبار:يقوم المختبر ب داء مهارة الضربة الساحقة القطرية ما مركز(
وعلى المختبر أداء خم

ويقوم المدرس باإلعداد ما مركز

,

ضربات ساحقة أخرع نحو االتجاه المستقيم على المرتبة.

طريقة التسجي
) نقاط لك ضربة ساحقة صحيحة تسقط فيها الكرة على المرتبة .
( )3نقاط لك ضربة ساحقة صحيحة تسقط فيها الكرة على المنطقة المخططة.
) نقطتاا لك ضربة ساحقة صحيحة تسقط فيها الكرة في المنطقة (أ ,س(
)صفر ( نقطة لك ضربة ساحقة فاشلة)218 - 217: 8 ( .
الدراسة االستطالعية :قامت الباحية ب جراء الدراسة االستطالعية يوم  2117/1/28على مل س الكرة الطائرة
بنادي أساريا الجام ي بالزاوية على عينة ما الالعبيا ما نف
تدريباتهم اليومية لمراعاة الباحية ظرو

مجتمع البحو وعددهم  4العبيا ,أيناء

التجربة نفسها ما حيو المكاا والزماا واألدوات .وك لب تم الت ر

على فريق ال م المساعد ,واألدوات الالزمة واألجهزة المطلوس توفيرها باإلضافة إلى م رفة مدع فهم وقدرة
الالعبيا لتطبيق التمرينات المقترحة.
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االختبارات القبلية :تم إجراء االختبارات القبلية ل ينة البحو في يومي

-

ليبيا 2019
بمل س نادي

أساريا الجام ي بالزاوية ,وتم أخ قياسات ال مر والوزا والطو واختبار الويس ال مودي في اليوم األو  ,أما
في اليوم الياني فقد تم إجراء اختبار دقة مهارة الضربة الساحقة قيد البحو.
الدراسة األساسية:
البرنامج التدريبي المستخدم :أعدت الباحية البرنامج التدريبي الخاص بتمرينات القوة المميزة بالسرعة
ل ضالت الرجليا وربطها بدقة أداء مهارة الضرس الساحق بالكرة الطائرة ,ونف ها مدرس الفريق تحت إش ار
الباحية ما خال وحدات البرنامج التدريبي ضما تدريبات الفريق ,مراعية ب لب اإلمكانيات والفروق الفردية
بيا الالعبيا ,إ حرصت أا تنسجم التمرينات المختارة مع التدريبات المقررة والم دة سابقا للفريق ,واستندت
الباحية عند وض ها لمحتويات البرنامج التدريبي على مبادئ علم التدريس الرياضي ,وك لب عرضها على
مجموعة ما الخبراء المختصيا في مجا علم التدريس ,والكرة الطائرة  ,والمبينة أسمائهم بالمرفق ( )1وقد
اشتم البرنامج التدريبي على
التدريبية بلغ

وحدة تدريبية بواقع يالو وحدات تدريبية باألسبوع ,وأا زما الوحدة
ساعة ,وتم تنفي الوحدات التدريبية في

دقيقة وبزما كلي للوحدات التدريبية

القسم الرئيسي خال فترة اإلعداد الخاص .مرفق ()2
وتم تطبيق البرنامج التدريبي في المدة الواق ة بيا يوم ( )2117 / 2 / 12الى يوم ( ) 2117/ 4 /17
االختبارات البعدية
تم إجراء االختبارات الب دية ل ينة البحو بمل س نادي أساريا الجام ي بالزاوية ب د االنتهاء ما مدة التطبيق
للبرنامج التدريبي ال ي استغرق

أسابيع ,حيو كاا لب بتاريخ  2117 / 4 / 18وقد حرصت الباحية

على توفير كافة الظرو  ,لالختبارات الب دية تواجراءاتها المتب ة.
المعالجة اإلحصائية:
استخدمت الباحية الوسائ اإلحصائية األكير مالئمة مع أهدا
هد

وعينة البحو والتي ت تقد الباحية أنها تحقق

البحو وفرض وتتماشى م هما بشك علمي ومنطقي وهي كآالتي-:

الوسط الحسابي  -االنح ار

الم ياري – م ام االلتواء  -واختبار).(T -Test
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عرض النتائج ومناقشتها  -:قامت الباحية باستخدام اختبار (ت) للفروق بيا المتوسطات في االختباريا
القبلي و الب دي قيد البحو والجدو (  ) 2يوضح قيمة ( ت ) ومستوع الداللة.
جدول () 2داللة الفرو فى اختبار الوثب العمودي واالختبار المهاري للضربة الساحقة بين القياسين القبلي والبعدي
ألفراد عينة البحث ن = 12
االختبارات

القيا

القبلي

المتوسط

القيا
المتوسط

االنح ار

ألب دي
االنح ار

الفرق بيا

قيمة ت

مستوع الداللة

المتوسطات

الويس ال مودي

28.8125

5.6112

34.1625

8.59821

5.2511

2.357

1.132

الضربة الساحقة

2.5625

1.2193

6.2511

1.29199

3.6875

14.539

1.111

يتبيا ما الجدو ( )2اا المتوسط الحسابي للقيا
 28.81بانح ار

م ياري قيمت  5.61والقيا

المتوسطيا يساوع  5.2511ولصالح القيا

القبلي للويس ال مودي ألفراد ال ينة قيد البحو هو

الب دي متوسطة  34.16وانح ار

م ياري 8.59وبفارق بيا

الب دع وبلغت قيمة (ت)المحسوبة  2.357وهى ات داللة

إحصائية وه ا واضح ما خال قيمة مستوع الداللة وال ي يساوع  1.132وهو أق ما  1.15وبالتالي
الفرق الظاهر هو فرق م نوي ودا إحصائيا وه ا التطور ت زي الباحية الى التمرينات البدنية التي تم تطبيقها
في البرنامج التدريبي المقترب لتطوير االرتقاء  .وهو ما يؤكده (لي

تشنكو )- Levchenkoحيو يشير الى

إا ما الوسائ التي ت د ات ت يير ايجابي في تنمية القدرة االنفجارية ب ق جهد ووقت هي تمرينات القفز
المتنوعة التي تدخ ما ضمنها تماريا القفز ال ميق ,وهي التماريا التي ت تمد أساسا على السقوط ما
المكاا ال الي برج واحدة أو بكلتا الرجليا إلى األرن تليها عملية قفز عمودي إلى األعلى أو الى اإلمام
بقوة وسرعة عاليتيا( )73 :11
كما يتبيا ما الجدو نفس إا متوسط القيا
وانح ار

القبلي لمهارة الضربة الساحقة القطرية يساوع2.562

م ياري  1.21بينما كاا المتوسط الحسابي للقيا

 1.291وبفارق بيا المتوسطيا  3.687ولصالح القيا

الب دع  6.2511وبانح ار

م ياري قدره

الب دي ,ه ا و بلغت قيمة (ت) المحسوبة

 14.539وهى ات داللة إحصائية ,وه ا واضح ما خال قيمة مستوع الداللة وال ي يساوع  1.111وهو
أق ما  1.15وبالتالي الفرق الظاهر هو فرق م نوي ودا إحصائيا ولصالح القيا

الب دي وت زي الباحية

لب إلى أا تمرينات القوة المميزة بالسرعة المستخدمة في البرنامج التدريبي المقترب قيد البحو قد ساهمت في
تطوير عنصر االرتقاء ودقة األداء المهاري للضربة الساحقة القطرية لدع عينة البحو وال يا خض وا
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للتدريس اعتمادا على األسلوس ال لمي الصحيح المقنا في وضع مفردات البرنامج التدريبي ,إ احتوت على
تمرينات كانت موجهة لتنمية القوة المميزة بالسرعة في توزيع الحم التدريبي وهو ما يؤكده( ) Gambitsا
يشير الى اا التقنيا السليم للتدريس ي م على زيادة القدرة االنفجارية للرجليا التى تتطلبها مهارة األداء,
وخاصة إ ا كانت التمرينات مميلة لطبي ة أداء المهارة وفى خط سيرها وطبي ة أداءها التى تتطلس إدماج
السرعة مع القوة لتحقيق قدرة أداء عالية)312 : 9( .
االستنتاجات :فى ضوء موضوع البحو وأهداف وحدود ال ينة ونتائج البرنامج التدريبي التي تم التوص إليها
تم استنتاج التالي:
 البرنامج التدريبي المقترب باستخدام تمرينات القوة المميزة بالسرعة يطور االرتقاء لدع ناشم الكرة
الطائرة.
 تمرينات القوة المميزة بالسرعة المستخدمة في البرنامج التدريبي المقترب قيد البحو قد ساهمت في
تطوير صفة االرتقاء ودقة األداء المهاري للضربة الساحقة القطرية لدع ناشم الكرة الطائرة.
التوصيات :في ضوء النتائج التي تم التوص إليها توصى الباحية بما يلي : الت كيد على االهتمام بتطوير القوة المميزة بالسرعة لتطوير االرتقاء لالعبي الكرة الطائرة.
 االستفادة ما التمرينات المقترحة قيد البحو في تطوير القوة المميزة بالسرعة ل ضالت الرجليا
لالعبي الكرة الطائرة.


الت كيتد علتى أستلوس التتدريس البتدني والمهتاري الشتتام فتي ل بتة الكترة الطتائرة واستتبدا األستاليس القديمتتة
في التدريس التي تدعو إلى فصلهما .

6

جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية العدد :الثاين العرشون

اجملدل :السادس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جامعة الزاوية

ليبيا 2019

المراجع :
 1آما صبيح التميمي:

القوة ال ضلية وب ن القدرات الوظيفية الالوكسجينية
وعالقتهما بدقة أداء المهارات الهجومية بالكرة الطائرة

 ,رسالة ماجستير  ,جام ة بغداد.2114 ,
 2باهرة علواا الجميلي:

ت يير استخدام تمرينات الباليومتريك

في تطوير

القوة ال ضلية ل ضالت الرجليا لالعبي الكرة
الطائرة ,بحو منشور في مجلة كلية التربية

 3شهباء احمد:

الرياضية ,جام ة بغداد 2115 ,

ب ن القدرات البدنية الخاصة وعالقتها بدقة أداء

المهارات الهجومية لالعبي الكرة الطائرة  ,رسالة

ماجستير  ,كلية التربية الرياضية للبنات  ,جام ة

بغداد.)2112 ,
 4عبد علي نصي ,

المهارات والتدريس في رفع األيقا  ,مطب ة الت ليم

 5قاسم حسا حسيا وآخروا:

التدريس ب ل اس الساحة والميداا  ,دار الحكمة,

 6كما درويش ,وعماد الديا عبا

الدفاع في كرة اليد ,مركز الكتاس للنشر,

صباب عبدي:

أبوزيد  ,سامي محمد علي:
 7ليو إبراهيم الغريري :

ال الي ,بغداد.1988 ,
بغداد.1991 ,

القاهرة .1999,
القوة الخاصة وعالقتها بقوة ودقة التصويس خال

مستويات مختلفة ما الجهد البدني لالعبي كرة اليد

الشباس ب عمار ,مجلة علوم التربية الرياضية ,ال دد
 8محمد صبحي حسانيا و حمدي
عبد المن م

اليالو  ,المجلد الياني ,ال راق.2119,
األس

ال لمية للكرة الطائرة وطرق القيا  ,,ط 2

دار الكتاس ال ربي ,القاهرة,

66

.

2019 ليبيا

السادس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جامعة الزاوية: اجملدل

 الثاين العرشون:جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية العدد

9 - Gambits, V Ply metrics for Beginners, Basis Consideration, New Studies in
Athletics, March, 1989
10 - Levchenko, A, and Maven, A-speed-strength training for jumpers, soviet
sports Review, vole, 24, no, 4. 1989
1 - dr-hamdy elnawasry بواسطة29th March
التصنيفات:

تم النشر قب

االختبارات والمقايي
https://sportphd.blogspot.com/2017/03/blog-post_91.html

6

اجملدل :السادس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جامعة الزاوية

جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية العدد :الثاين العرشون

ليبيا 2019

الذكاء االنفعالي للطالب المعلم وعالقته بمستوى األداء في التدريب الميداني
د .فاطمة جمعة الشيباني بن سعود
المقدمة ومشكلة البحث :لم ي د ُّ
فا التدريس يقوم على الفطرة والموهبة والتمريا كما كاا الحا في الماضي
فنها ,فقد أصبح التدري عْل ًما ل أصول وقواعده,
فحسس توانما أضي إلى لب ت لم أصو المهنة وقواعد ّ
ول فلسفت واتجاهات التي تقوم على نظريات التربية وعلم النف واإلرشاد التربوي والمهني إلى جانس التدريس
ال لمي على التدري

وتحوي النظريات واألس

وعمل الفني )7 : ( .

ال لمية إلى مهارات ت ليمية يظهر أيرها في أداء الم لم

والتدريس الميداني ي تبر وسيلة ف الة لمساعدة الطالس على اكتساس قدرات ومهارات جديدة لم يكا
يمتلكها ,وتم ّكا ه ه المهارات الطالس الم لم ما توسيع مفاهيم وت دي
االبتكار واإلبداع والتجديد ) ( .

اتجاهات وترسيخ قدرت على

فالتدريس الميداني يمي مجا الخبرة األولى للطالس الم لّم ما خال ما ت لم في البيئة الحقيقية

الواق ية ,وي طي ل فرصة الت ام مع مختل

ال م .

الضغوط التي يواجهها ويت رن لها عند االنخراط في سوق

أهم عناصر إعداد الم لم ,حيو يساعد على تهيئة
وتؤكد سهام عفّت ( )2111أا التدريس الميداني ّ
تخرج  ,وهو جوهر عملية إعداد الم لّميا ,وهو السبي الرئيسي
الطالس الم لّم لحياة المدرسة والمجتمع قب
ّ
التخرج )27 : ( .
لتدعيم كفاية الطالس الم لّم المهنيةت تواعداده لتحم مسؤوليات كاملة عند
ّ

وانف االت اإلنساا وتطوير طرق وأساليس دراستها؛ ألنها ت بر جانبا

اهتم البحو ال لمي ب واط
و ّ
أساسيا ما جوانس السلوب اإلنساني ,وهي ات صلة وت يير كبير في حياة اإلنساا وشخصيت  ,وتختل
باختال

الفرد وشخصيت وسلوك والبيئة التي ي يش فيها ,فمنهم ما لدي نضج عاطفي وانف الي ول القدرة

على التكي

مع أفراد المجتمع ,ومنهم ما لي

والتوافق توادارة ال القات مع اآلخريا( .

)2 :

التكي
غالبا ما ي اني ما مشكالت في ّ
لدي نضج وهو ً
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وت كر سهاد المللي ( )2111نقالً عا جولماا أا ال كاء االنف الي أكير أهمية لنجاب الفرد في الحياة

دور هاما في النجاب في ال م
قياسا بال كاء الم رفي ,إ أن يل س ًا
( )138 :
حيو ي ر

بار أوا  )2111( Bar . Onال كاء االنف الي ب ن منظومة ما القدرات االنف الية

التكي
والشخصية واالجتماعية ,تمنح الفرد القدرة على ّ

مع الص وبات المحيطة والضاغطة( .

ويرع إبراهيم المغازي ( )2113أا مستوع ال كاء االنف الي يختل
ال ي لدي

والدراسة والحياة االجتماعية.

)8 :

لدع األفراد فيما بينهم ,ويتميز الفرد

كاء انف الي بقدرت على تحديد انف االت وفهمها توادارتها بشك جيد ,وباستطاعت تسهي إدارة

انف االت ما أج التفكير الجيد ال ي يساعده على تحقيق أهداف ( .

)15 :

فال كاء االنف الي أحد المفاهيم النفسية ال ي يرتبط بالجو االنف الي ال ي يصن

نوع الم املة ,وتظهر

أهمية التنشئة األسرية إا كانت سلبية أم إيجابية ,وما هنا تتضح لنا أهمية ال كاء االنف الي ال ي ل دور
إيجابي في السيطرة على االنف االت وضبطها ,فبزيادة ال كاء االنف الي يساعد الفرد على ضبط ال ات وفهم
مشاعر اآلخريا( .

)

وأشارت ال ديد ما الدراسات الحديية التي تناولت ه ا المجا إلى أن منظومة مركبة تشم ال القة بيا
ال ق والقلس واالنف ا  ,وتؤير في مستوع األداء النظري والتطبيقي لألفراد ,وما ه ه الدراسات دراسة محمد
مرواا () ( )2118ت ودراسة مهند عبا

( ,) ( )2117ودراسة نزار الويسي (( )2116

المللي (  ,) ( )2111ودراسة غادة الجندي ()2116
(

 ,ودراسة ويتزوسكي

) ,ودراسة سهاد

)2114(Wiottase ws

) ,ودراسة باركر  ,)12( )2994(Parkerحيو اتفقت جميع ه ه الدراسات على األهمية الكبيرة

لل كاء االنف الي في النجاب في الحياة وال م المهني.
ونتيجة لضغوط الحياة االجتماعية على ص يد ال م والبيت والبيئة المحيطة تظهر على الفرد سلوكيات
وأف ا عديدة منها ما ينحصر في الجانس السلبي ,ومنها ما ينحصر في الجانس اإليجابي ,وهنا يبرز لنا
مفهوم ال كاء االنف الي ,وهو المسؤو عا التحكم ب قوا وأف ا األفراد.
ونتيجة للظرو

نمر بها ما أمور سياسية واجتماعية واقتصادية  ....إلخ  ,وظهرت لدينا
الراهنة التي ّ

حالة ما السلوكيات واالنف االت تختل

ما بيا األفراد ,حيو ت تمد ه ه ال وام على قوة شخصية الفرد إزاء
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المتغيرة والبيئة المحيطة والتربية واألخالق وغيرها ,إما بصورة خاصة ,وعلى مستوع ص يد الدراسة

تظهر لدينا مجموعة ما الضغوط الخاصة بالدراسة وعملية تكويا عالقات اجتماعية خصوصا مجا دراسة
التربية البدنية نظ ار لما يتميز ب ه ا التخصص ما طابع متميز متميال في إقامة عالقات اجتماعية جيدة مع
ك األفراد المحيطيا ,والتدريس الميداني يكسس الطالس الم لم كافة االتجاهات السلوكية التي ينبغي أا
يص

بها و لب ما خال ت امل مع الواقع المدرسي وحتى يستطيع النجاب في مهنت .
ونظ ار ألهمية موضوع ال كاء االنف الي ما جهة وأهمية التطبيق الف لي للتدريس الميداني أرادت الباحية

الق يام بمي ه ه الدراسة وم رفة مستوع ال كاء االنف الي وعالقت بمستوع األداء في التدريس الميداني للطالس
الم لميا بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ,وه ا ما ي ود بالفائدة على مجتمع الدراسة ,وك لب ت زيز ودعم
وتطبيق لمادة التدريس الميداني على واقع المدار .
أهمية البحث :يستمد ه ا البحو أهميت ما مجاليا اينيا ,أولهما األهمية النظرية ,ويانيهما األهمية ال لمية,
وتكما األهمية النظرية له ا البحو في حداية موضوع  ,والحاجة للبحو في  ,والمتوقع له ا البحو ما نتائج
للم رفة ال لمية في ه ا المجا  ,أما األهمية ال ملية له ا البحو فتكما في النقاط التالية:
ال كاء االنف الي وت زيزه لتحقيق مستوع أفض ما

 1ت مساعدة م لمي التربية البدنية في حسا توظي

األداء يمكا الطلبة خال التطبيق الواق ي للتدريس الميداني.
 2ت يساعد ه ا البحو في تحديد مستوع ال كاء االنف الي لطالس كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ,وبالتالي
وال م على عالجها .

الت ر على جوانس القوة وت زيزها ,وجوانس الض

 3ت يساهم ه ا البحو في فتح آفاق عديدة أمام الباحييا للبحو في موضوع ال كاء االنف الي وعالقت
بمواضيع مختلفة في مجا التربية البدنية والرياضية .
أهداف البحث :يهد

ه ا البحو إلى:

 1ت الت ر على مستوع ال كاء االنف الي لدع طالس السنة الراب ة بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة .
 2ت الت ر

على ال القة بيا مستوع ال كاء االنف الي ومستوع األداء في التدريس الميداني لطالس السنة

الراب ة بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة .
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تساؤالت البحث:
 1ت ما مستوع ال كاء االنف الي لدع طالس السنة الراب ة بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ؟
 2ت ه توجد عالقة دالة إحصائياً بيا مستوع ال كاء االنف الي ومستوع األداء في التدريس الميداني لدع

طالس السنة الراب ة بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ؟
إجراءات البحث:

نظر لمالءمت طبي ة ه ا البحو.
منهج البحث :استخدمت الباحية المنهج الوصفي ًا
للطالس الم لميا بالسنة الراب ة بكلية التربية

عينة البحو بطريقة المسح الشام
عينة البحث :تم اختيار ّ
البدنية وعلوم الرياضة ت جام ة الزاوية ت وعددهم ( )41طالباً ب د استب اد الطلبة ال يا تم تطبيق الدراسة
االستطالعية عليهم.
أدوات البحث:
 -مقيا

األداء االنف الي:

لتحقيق أهدا

البحو است انت الباحية بمقيا

مستوع ال كاء االنف الي ال ي تم تطبيق ما قب

الباحييا قاسم  ,وحمزة ( ,)6( )2114يحتوي على ( )58عبارة موزعة على خمسة مجاالت هي :
ْ
 مجا إدارة االنف االت ويتكوا ما ( )15عبارة. -مجا الت اط

ويتكوا ما ( )11عبارة.

 -مجا تنظيم االنف االت ويتكوا ما ( )13عبارة.

 مجا الم رفة االنف الية ويتكوا ما ( )11عبارات. -مجا التواص االجتماعي ويتكوا ما ( )9عبارات.

تم تحديد يالية مستويات للحكم على
وب د الرجوع إلى المصادر والمراجع ال لمية والدراسات السابقة ّ
مستوع ال كاء االنف الي لدي طالس السنة الراب ة بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جام ة

الزاوية على النحو التالي:

 ما  2.33 : 1.11ض ي . ما  3.66 : 2.34متوسط. -ما  5.11 : 3.67مرتفع.
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على عينة بلغ عددها ( )8طالس ما خارج عينة

البحو األصلية يوم األحد الموافق 2118/4/29م.
المعامالت العلمية للمقياب:
على مجموعة ما الخبراء وهم أعضاء

تم عرن المقيا
الصد  :استخدمت الباحية صدق المح ّكميا ,حيو ّ
هيئة التدري بقسم المناهج وطرق التدري بكلية التربية وعلوم الرياضة وعددهم ( )6خبراء ,وتراوحت النسبة
المئوية آلرائهم ما بيا ( %85و  )%111ما يشير إلى صد ٍ
ق عا ٍ للمقيا .
ثبات المقياب :تم إيجاد م ام يبات المقيا

باستخدام التجزئة النصفية ,وقد بلغ م ام االرتباط للمقيا

( )1.853وه ا يد ُّ على م ام يبات عا ٍ لمحتويات المقيا  ,وب لب أصبح المقيا
تم توزيع وجمع استمارات المقيا
الدراسة األساسيةّ :

يتّسم باليبات .

في الفترة ما  2118/5/1إلى 2118/5/11م.

المعالجة اإلحصائية :للتوص إلى النتائج قامت الباحية بتحلي البيانات باستخدام الم الجات اإلحصائية
التالية :ت المتوسطات الحسابية .ت االنحرافات الم يارية ت م ام االرتباط (بيرسوا).
عرض النتائج :
جدول ( )1يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومستوى التقييم لمجال( إدارة االنفعاالت )
ت

العبارات

املتوسط احلسايب

الاحنراف املعياري

مس توى التقيمي

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

مشاعري السلبية جزء مساعد يف حيايت الشخصية.
مشاعري الصادقة تساعدين عىل النجاح
اس تطيع التحمك يف تفكريي السليب
اس تطيع الس يطرة عىل نفيس بعد أي أمر مزجع
أس تطيع التحمك يف مشاعري وترصفايت .
أن هادي حتت أي ضغوط أتعرض اإلهيا .
أس تطيع نس يان مشاعري السلبية بسهوةل .
أس تطيع التحول من مشاعري السلبية اإىل الإجيابية بسهوةل .
أن قادر عىل التحمك يف مشاعري عند مواهجة أي خماطر .
عادة أس تطيع ما أحتاجه عاطفيا إابراديت .
أس تطيع اس تدعاء الانفعالت الإجيابية اكملرح والفيهة بيرس .
أفقد الإحساس ابلزمن عند تنفيذ املهام اليت تتصف ابلتحدي .
تساعدين مشاعري عىل اختاذ قرارات هامة يف حيايت .
يظل دلي المل والتفاؤل أمام هزامئي .
أجد صعوبة يف مواهجة رصاعات احلياة ومشاعر القلقل والإحباط.

3.60
4.70
4.28
4.05
3.85
3.78
4.05
4.05
4.05
4.20
4.10
3.95
3.36
3.03
3.48

1.30
0.46
0.78
1.18
0.83
0.86
0.75
0.78
0.85
0.69
1.01
0.64
1.29
1.56
0.85

متوسط
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متوسط
متوسط
متوسط

يتبيا ما الجدو ( )1أا قيمتة المتوستط الحستابي تراوحتت بتيا ( )4.71 : 3.13وانحت ار

م يتاري تتراوب

ب تتيا ( , )1.56 : 1.46كم تتا يب تتيا الج تتدو أا ال ب تتارات م تتا ( )12 : 2كان تتت ف تتي مس تتتوع مرتف تتع  ,بينم تتا

ال بارات ( )15_14_13 _1كانتت فتي المستتوع متوستط وكانتت أعلتى مستتوع وفقتاً للمتوستط الحستابي هتي
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ال بارة رقم ( )2والتي نصت على (مشاعري الصتادقة تستاعدني علتى النجتاب) ,بينمتا أقت مستتوع كتاا لل بتارة
رقم ( )14والتي تنص على (يظ لدي األم والتفاؤ أمام هزائمي

جدول ( )2يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومستوى التقييم لمجال (التعاطف )
املتوسط
احلسايب

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

أن حساس لحتياجات الآخرين .
أن فعال عند الاس امتع ملشالك الآخرين .
أوجيد فهم مشاعر الآخرين.
أن قادر عىل قراءة مشاعر الناس من تعبريات وجوههم .
أن حساس لالحتياجات العاطفية للآخرين .
أن متنامغ مع أحاسيس الآخرين .
أس تطيع فهم مشاعر الآخرين بسهوةل .
عندي قدرة عىل الإحساس ابلناحية الانفعالية للآخرين .
أشعر ابلنفعالت واملشاعر اليت ل يضطر الآخرون الإفصاح عهنا.
اإحسايس مبشاعر الآخرين جيعلين مشفقا علهيم .
أس تطيع الشعور بنبض امجلاعة واملشاعر اليت ل يفصحون عهنا .

3.53
4.05
4.35
3.33
3.55
3.03
2.83
3.48
3.70
4.15
3.45

مس توى التقيمي

الاحنراف
املعياري
1.18
1.30
0.66
1.40
1.34
1.31
1.38
1.13
0.72
0.83
1.50

متوسط
مرتفع
مرتفع
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
مرتفع
مرتفع
متوسط

يتبيا ما الجدو ( )2أا قيمة المتوسط الحسابي تراوحت بيا ( )4.35 : 2.82وانح ار

م ياري تراوب بيا

( , )1.51 : 1.66كما يبيا الجدو أا أغلس ال بارات كانت في مستوع متوسط  ,ماعدا ال بارات (_2
 )11_9_3كانت في المستوع مرتفع وكانت أعلى مستوع وفقاً للمتوسط الحسابي هي ال بارة رقم ( )3والتي
نصت على (أو اجيد فهم مشاعر اآلخريا) ,بينما أق مستوع كاا لل بارة رقم ( )7والتي تنص على

(أستطيع فهم مشاعر اآلخريا بسهولة) .

جدول ( )3يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومستوى التقييم لمجال(تنظيم االنفعاالت)
ت

العبارات

املتوسط احلسايب

الاحنراف املعياري

مس توى التقيمي

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

أس تطيع أن أاكئف نفيس بعد أي حدث مزجع .
أن صبور حىت عندما ل أحقق نتاجئ رسيعة .
عندما أقوم بعمل فأنين أس متتع هبذا العمل .
أحاول أن أصون مبتكرا مع حتدايت احلياة .
أتصف ابلهدوء عند اإجنازي لي معل أقوم به .
أس تطيع اإجناز العامل املهمة بلك قويت .
أس تطيع اإجناز املهام وتركزي عال .
يف وجود الضغوط ندرا ما أشعر ابلتعب .
أس تطيع حتقيق النجاح حىت حتت الضغوط .
أس تطيع أن أهنمك يف اإجناز أعاميل رمغ التحدي .
أس تطيع تركزي انتبايه يف العامل املطلوبة مين .
أس تطيع أن ألقي بعواطفي جانبا عندما أقوم ابإجناز أعاميل .
أس تطيع احتواء مشاعر الاجهتاد اليت تعوق أدايئ لعاميل .

2.70
3.38
3.15
3.80
3.88
4.25
4.07
3.38
3.30
4.03
3.78
4.38
3.73

1.68
1.35
1.31
1.36
0.88
1.19
0.57
1.08
1.32
0.70
0.99
0.67
1.30

متوسط
متوسط
متوسط
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متوسط
متوسط
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

يتبيا ما الجدو ( )3أا قيمة المتوسط الحسابي تراوحت بيا ( )4.38 : 2.71وانح ار

م ياري تراوب بيا

( , )1.68 : 1.57كما يبيا الجدو أا أغلس ال بارات كانت في مستوع مرتفع  ,عدا ال بارات (_2_1
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 )9_8_3كانت في المستوع متوسط  ,وكانت أعلى مستوع وفقاً للمتوسط الحسابي هي ال بارة رقم ()12
والتي نصت على (أستطيع احتواء مشاعر االجتهاد التي ت وق أدائي ألعمالي ) ,بينما أق مستوع كاا

لل بارة رقم ( )1والتي تنص على (أستطيع أا أكافم نفسي ب د أي حدو مزعج) .
جدول ( ) 2يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومستوى التقييم لمجال (المعرفة االنفعالية)
ت

العبارات

المتوسط

الحسابي

المعياري

.1

استخدم انف االتي اإليجابية والسلبية في قيادة حياتي .

4.21

1.65

مرتفع

.2

تساعدني مشاعري السلبية في تغيير حياتي .

3.68

1.83

مرتفع

.3

أستطيع مواجهة مشاعري السلبية عند اتخا قرار يت لق بي .

3.48

1.11

متوسط

.4

ترشدني مشاعري السلبية في الت ام مع اآلخريا .

3.51

1.45

متوسط

.5

أستطيع إدراب مشاعري الصادقة أغلس الوقت .

4.13

1.17

مرتفع

.6

أستطيع الت بير عا مشاعري .

3.83

1.87

مرتفع

.7

أعتبر نفسي مسئوال عا مشاعري .

3.31

1.16

متوسط

.8

ال أعطي لالنف االت السلبية أي اهتمام .

3.73

1.34

مرتفع

.9

أدرب أا لدي مشاعر رقيقة .

4.18

1.58

مرتفع

3.53

1.24

متوسط

 .11يغمرني المزاج السيم .

االنحراف

مستوى التقييم

يتبيا ما الجدو ( )4أا قيمة المتوسط الحسابي تراوحت بيا ( )4.21 : 3.31وانح ار

م ياري تراوب بيا

( , ) 1.58 : 1.65كما يبيا الجدو أا أغلس ال بارات كانت في مستوع مرتفع  ,عدا ال بارات (_4_3
 )11_7كانت في مستوع متوسط  ,وكانت أعلى مستوع وفقاً للمتوسط الحسابي هي ال بارة رقم ( )1والتي

نصت على (استخدم انف االتي اإليجابية والسلبية في قيادة حياتي) ,بينما أق مستوع كاا لل بارة رقم ()7

والتي تنص على (أعتبر نفسي مسئوال عا مشاعري)

جدول ( ) 5يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومستوى التقييم لمجال (التواصل االجتماعي)
ت

العبارات

املتوسط احلسايب

الاحنراف املعياري

مس توى التقيمي

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ندرا ما أغضب اإذا ضايقين الناس بأس ئلهتم .
أن عىل دراية ابلإشارات الاجامتعية اليت تصدر من الآخرين .
ل أجد صعوبة يف التحدث مع الغرابء .
عندي القدرة عىل التأثري يف الآخرين .
أعترب نفيس موضع ثقة عند الآخرين .
أس تطيع الاس تجابة لرغبات وانفعالت الآخرين .
أمتكل تأثريا قواي عىل الآخرين يف حتديد أهدافهم .
يراين الناس فعال جتاه أحاسيس الآخرين .
عيل اإشارات الغضب .
عندما أغضب ل تظهر ٌ

3.30
3.60
3.75
3.58
4.23
3.73
4.58
4.20
3.25

1.26
1.17
1.35
0.87
0.58
1.09
0.59
0.52
1.60

متوسط
متوسط
مرتفع
متوسط
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متوسط
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م ياري تراوب

يتبيا ما الجدو ( )5أا قيمة المتوسط الحسابي تراوحت بيا ( )4.58 : 3.25وانح ار

بيا ( , )1.61 : 1.52كما يبيا الجدو أا أغلس ال بارات كانت في مستوع مرتفع  ,عدا ال بارات

( )9_4 _2_1كانت في مستوع متوسط  ,وكانت أعلى مستوع وفقاً للمتوسط الحسابي هي ال بارة رقم ()7

والتي نصت على (أمتلب ت يي اًر قوياً على اآلخريا في تحديد أهدافهم) ,بينما أق مستوع كاا لل بارة رقم ()9

علي إشارات الغضس) .
والتي تنص على (عندما أغضس ال تظهر ٌ

جدول ( )2يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومستوى التقييم لمجاالت المقياب
املتوسط احلسايب

املعاجلات

مس توى التقيمي

الاحنراف املعياري

اجملالت
3.90
3.58
3.68
3.75
3.80
3.75

جمال اإدارة الانفعالت
جمال التعاطف
جمال تنظمي الانفعالت
جمال املعرفة الانفعالية
جمال التواصل الاجامتعي
املقياس كلك

0.39
0.68
0.44
0.50
0.46
0.38

يتبيا ما الجدو ( )6أا قيم المتوسط الحسابي واالنح ار

مرتفع
متوسط
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

الم ياري لمجاالت مقيا

ال كاء االنف الي

للطالس الم لميا عينة البحو تراوحت بيا ( )1.68 : 1.38( )3.91 : 3.58على التوالي  ,كما يبيا
الجدو أا أغلس المجاالت كانت في مستوع مرتفع  ,عدا مجا الت اط

فقد كاا في مستوع متوسط ,

وكاا أعلى مستوع وفقاً للمتوسط الحسابي مجا إدارة االنف االت  ,بينما أق مستوع كاا لمجا الت اط

 ,كما يتبيا ما الجدو أا مستوع ال كاء االنف الي للطالس الم لميا عينة البحو في مستوع مرتفع حيو

بلغ المتوسط الحسابي للمقيا

كك ( )3.75وه ه القيمة تندرج تحو مستوع مرتفع.

جدول ( )7يبين معامل االرتباط بين مجاالت الذكاء االنفعالي و ومستوى أداء الطالب المعلمين في التدريب الميداني
اجملالت
اإدارة الانفعالت
التعاطف
تنظمي الانفعالت
املعرفة الانفعالية
التواصل الاجامتعي
املقياس كلك
درجة الداء

اإدارة الانفعالت

التعاطف

درجة الارتباط
مس توى ادللةل
درجة الارتباط
مس توى ادللةل
درجة الارتباط
مس توى ادللةل
درجة الارتباط
مس توى ادللةل
درجة الارتباط
مس توى ادللةل

0.101
0.535
**0.587
0.000
*0.395
0.012
**0.597
0.000

**0.665
0.000
**0.538
0.000
*0.358
0.014

درجة الارتباط
مس توى ادللةل
درجة الارتباط
مس توى ادللةل

**0.658
0.000
-0.059
0.719

**0.736
0.000
0.165
0.310

تنظمي الانفعالت

املعرفة الانفعالية

التواصل الاجامتعي

املقياس كلك

درجة الداء

1
1
1
1

**0.512
0.001
**0.650
0.000

**0.841
0.000

1

**0.883
0.000
0.195
0.229

**0.809
0.000
0.028
0.862

**0.841
0.000
-0.041
0.800

1
0.089
0.583
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يبتتيا جتتدو ( )7مصتتفوفة االرتبتتاط بتتيا مجتتاالت الت كاء االنف تتالي و ومستتتوع أداء الطتتالس الم لمتتيا فتتي

التدريس الميداني  ,كمتا يتضتح متا الجتدو أا هنتاب عالقتة ارتبتاط دالتة إحصتائيا تحتت مستتوع داللتة 1.11
ب تتيا كت ت م تتا  :مج تتا تنظ تتيم االنف ت تاالت ومج تتا إدارة االنف تتاالت ومج تتا الت تتاط
االنف اليت تتة ومجت تتا الت ت تتاط

 ,وب تتيا مج تتا الم رف تتة

ومجت تتا تنظت تتيم االنف ت تتاالت  ,وبت تتيا مجت تتا التواص ت ت االجتمت تتاعي ومجت تتا إدارة

االنف االت ومجا تنظيم االنف االت ومجا الم رفة االنف الية  ,وبيا المقيا

كك وجميع مجاالت المقيا ,

كمتتا يبتتيا الجتتدو أا هنتتاب عالقتتة ارتبتتاط دالتتة إحصتتائياً تحتتت مستتتوع داللتتة  1.15بتتيا كتتال متتا  :مجتتا
الم رفة االنف الية ومجا إدارة االنف االت ,وبيا مجا التواص االجتماعي ومجا الت اط

عالقتتة ارتبتتاط دالتتة إحصتتائياً بتتيا ك ت متتا مجتتا الت تتاط

 ,بينما ال توجتد

ومجتتا إدارة االنف تتاالت  ,ك ت لب ال توجتتد عالقتتة

ارتبتتاط دالتتة إحصتتائياً بتتيا درجتتة أداء الطتتالس الم لمتتيا فتتي التتتدريس الميتتداني وجميتتع مجتتاالت مقيتتا

الت كاء

االنف الي للطالس الم لميا عينة البحو .

مناقشة النتائج :
أوالً /مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل األول والذي ن

على  :ما مستوع ال كاء االنف الي لدع طالس

السنة الراب ة بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ؟

أظهرت نتائج الجدو ( )2و ( 29و ( )3و ( )4و ( )5والجتدو ( )6أا المتوستطات الحستابية إلجابتة
أفراد ال ينتة تراوحتت بتيا ( 3.58ت ت  ,)3.91حيتو جتاء فتي المرتبتة األولتى إدارة االنف تاالت متوستط حستابي

( )3.91ودرجتتة تقيتتيم مرتف تتة ,وفتتي المرتبتتة اليانيتتة جتتاء التواصت االجتمتتاعي بمتوستتط حستتابي ( 81ت ت )3
ودرجة تقييم مرتف ة ,وفي المرتبة اليالية جاءت الم رفة االنف اليتة بمتوستط حستابي ( 75ت  )3ودرجتة تقيتيم

مرتف ة ,يم جاء في المرتبة الراب ة تنظيم االنف االت بمتوسط حسابي ( 68ت  )3ودرجة تقييم مرتف تة ,وفتي

المرتبة الخامسة جاء الت اط

بمتوسط حستابي ( 58ت  )3ودرجتة تقيتيم متوستطة ,وبلتغ المتوستط الحستابي

لتتألداة ككت ( 75ت  )3بدرجتتة تقيتتيم مرتف تتة ,وهت ا يتتد علتتى وجتتود مستتتوع مرتفتتع متتا الت كاء االنف تتالي لتتدع
الطالس الم لميا بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.

وتُرِجع الباحية ه ه النتيجة إلى االرتباط ال الي بيا ال كاء االنف الي واألنشطة الرياضية ,وما يت رن
ل الطالس خال دراستهم في الكلية ما مواق متغيرة تساهم في تنمية مفهوم ال ات وتقدريها لديهم ,حيو

أشارت عديد ما الدراسات كدراسة ( ,)13( Gary.etal )2112ودراسة ()14( Martin.et al . )2111
إلى أا اشتراب الطالس في ال ديد ما األنشطة الرياضية يؤير إيجابيا في تحسيا تقدير ال ات ومفهوم ال ات

واالتزاا االنف الي لديهم.

6

جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية العدد :الثاين العرشون

اجملدل :السادس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جامعة الزاوية

ليبيا 2019

كما تُرجع الباحية ارتفاع مستوع ال كاء االنف الي للطالس الم لميا بالكلية ما خال قدرتهم على
إدارة انف االتهم ونسبة التواص السائدة بيا الطالس وقدرتهم على تنظيم انف االتهم وتواصلهم االجتماعي
وزيادة م رفتهم االنف الية ,ويمكا أيضا تفسير ه ه النتيجة ما طبي ة الجو االجتماعي ال ي يسود كليات

التكي
التربية الرياضية ,حيو يسود التواص والمشاركة الوجدانية والت اط وقدرتهم على التفاع و ّ
االجتماعي خاصة الطالس الم لميا ال يا يقوموا بتطبيق مادة التدريس الميداني على الواقع المدرسي,
وتوسيع مفاهيمهم وت دي سلوكهم ,وترسيخ قدراتهم ع االبتكار والتجديد والت بير عا مشاعرهم بشك

إيجابي وم رفة وفهم مشاعر اآلخريا.

وه ا ما أشار إلي ال لواا ( )2( )2111إلى أا ارتفاع مستوع ال كاء االنف الي لدع طالس الجام ة
والحوار والتواص

بصفة عامة ُي َزع إلى طبي ة البيئة الجام ية ,إ أنها بيئة اجتماعية يسودها الت اط
االجتماعي ,ما يمنح الطلبة القدرة على اكتشا مشاعر وأحاسي أصدقائهم ,وفهم مشاعر األفراد

المحيطيا بهم ,وأا لديهم القدرة على التواص مع اآلخريا.

ثانيا /مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني الذي ن ّ على:
ً
ه توجد عالقة دالة إحصائياً بيا مستوع ال كاء االنف الي ومستوع أألداء في التدريس الميداني لدع
طالس السنة الراب ة بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ؟

يظهر ما الجدو رقم ( )7أن ال توجد عالقة ات داللة إحصائية عند مستوع ( )1.15بيا ال كاء االنف الي
لدع الطالس الم لميا بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ومستوع األداء في التدريس الميداني.
االستنتاجات :في ضوء أهدا

الباحية إلى االستنتاجيا التالييا:

استنادا إلى الم الجات اإلحصائية وتحلي النتائج توصلت
البحو وأسئلت  ,و ً

 1ت إا مستويات ال كاء االنف الي للطالس الم لميا (السنة الراب ة) بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
جاءت مرتف ة في مجاالت إدارة االنف االت والتواص االجتماعي والم رفة االنف الية وتنظيم االنف االت
وبمستوع متوسط في مجا الت اط .
 2ت توجد عالقة ارتباط دالة إحصائياً بيا مجاالت مقيا

ال كاء االنف الي للطالس الم لميا عينة البحو

 ,وال توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا بيا مستوع ال كاء االنف الي ومستوع األداء في التدريس الميداني
لطالس السنة الراب ة بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة .
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التوصيات :في ضوء نتائج الدراسة فإا الباحية توصي بما ي تي:
 1ت نشر يقافة الموضوعات المت لقة بال كاء االنف الي في أوساط المتخصصيا في كليات التربية البدنية
والرياضة ,وتوضيح دوره في إنجاب الطلبة ت ليميا .
 2ت ضرورة الت كيد على إعطاء محاضرات خاصة بالمهارات االجتماعية ,ك لب الت ام
المواق

السلبية والمتغيرة ,والت كيد على تدعيم الش ور بالتصر

الصحيح مع

ال قالني ,والتحكم في حاالت الغضس

والتشاؤم ,وعدم بيانها ف ليًّا أو لفظيًّا ما خال محاضرات اإلرشاد التربوي الخاص بالجام ات.
 3ت قيا

ال كاء االنف الي بشك دوري ,وتنظيم انف االت الطالس بطريقة تساعد على التحكم في ال ات,

وتكويا سلوكيات متوافقة وناجحة في جميع المواق

الضاغطة.

المراجع العربية:
 1ت إبراهيم محمد المغازي :ال كاء االجتماعي والوجداني والقرا الواحد وال شريا ,بحوو ومقاالت ,المنصورة,
مكتبة اإليماا2113 ,م.

 2ت أحمد ال لواا :ال كاء االنف الي وعالقت بالمهارات االجتماعية وأنماط الت لق والنوع االجتماعي للطالس,
المجلة األردنية في ال لوم التربوية2111 ,م.

 3ت سهاد المللي :ال كاء االنف الي وعالقت بالتحصي الدراسي لدع عينة ما المتفوقيا وال ادييا  ,مجلة

جام ة دمشق ,المجلد  ,26ال دد اليالو2111 ,م.

 4ت سهام عبد ارحما عفت :التدريس الميداني في التربية الرياضية ,الطب ة اليالية ,دار الم ار  ,القاهرة,
2111م.
 5ت غادة مظهر الجندي :الفروق في ال كاء االنف الي بيا الموهوبيا والطلبة ال ادييا وعالقتهم بالتحصي
األكاديمي ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جام ة عماا ال ربية ,عماا2116 ,م.
 6ت قاسم خويلة ,حمزة عدناا الطراونة :دراسة تحليلية لمستوع ل كاء االنف الي لدع العبي فرق كرة القدم في

جام ات الجنوس ,المؤتمر ال لمي الدولي الساد  ,كلية التربية الرياضية ,جام ة اليرموب2114 ,م.

 7ت محمد إبراهيم بال وآخروا :دلي م لم التربية الرياضية وطالس التربية ال ملية في التطبيقات ال ملية ت
تقنيات التدري  ,مطابع روز اليوس

 8ت محمد مرواا :أهمية التدري

الجديد ,القاهرة1998 ,م.

الميداني للطالس2118 ,م. Mawdoo3 . com ,
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ال كاء االنف الي وعالقت بالمهارات االجتماعية لدع طالس كلية

 دراسة مقارنة:جم ة

 ت مهند عبا9

.م2117 , جام ة القادسية,التربية الرياضية

 ال كاء االنف الي وعالقت بالمستوع الرقمي لف الية الويس الياليي لدع طلبة كلية التربية: ت نزار الويسي11

31 المجلد,) مجلة جام ة النجاب لألبحاو (ال لوم اإلنسانية, بحو منشور,الرياضية في جام ة اليرموب

.م2116 ,)5(
:المراجع األجنبية
11-Bar – On (2001) Emotional intelligence and self – Actualization In j ciarrochi,
psychology press Philadelphia.
12- Parker . j;D (2004) Emotional intelligence and academic success; examining
the translation from high school to university Available on . line : ebsco host .
htm

13-Gary N . Burns , Dale Jasinski, Steven C. Dunn .& Duncah Fletcher. (2012).
Athlete identity and athlete Satisfaction . the nonconformity of exclusivity.
Personality and individual differences, 2 (52).

14-Martin, Andrew J. liem, Gregory Arief D . Coffy, leandra, Martinez, Carissa.

Parker. Philip. Marsh, Herbert w. and Jackson, Susan.A (2010) what happenes.

To physical activity behavior, motivation . self . concept, and flow after completing
school ? A longitudinal study. Jurnal of Applied sport psychology, 22 (4) 437 15- Woltasewski, et at (2004) the contribution of emotional to the intelligence to
the social and academic success of gifted adolescents as measured by the
multifactor emotional intelligence, scale, adolescenc version . vol (27) (1)
.pp6.25
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دور أخصائي إعادة التأهيل الحركي كما يدركه المعالج الطبيعي خريج قسم العالل الطبيعي بكلية التقنية
*د .بشير محمد الحاراتي

الطبية

**أ .محمد علي خليفة

***د سعاد اسماعيل الفقيه

مقدمة البحث :انتشرت في اآلونة األخيرة ال ديد ما األمران والمشاك الصحية والتي ت ر

ب مران قلة

الحركة (  ) Hypokinetic Diseasesنتيجة خفن وقلة الجهد البدني والحركي لك المجتم ات االنسانية
نتيجة للتطور التقني الكبير وانتشار الوسائ الميكانيكية واألجهزة االلكترونية في مختل

جوانس وأوج

الحياة وله ا كيرة التدخالت الطبية وال الجية لح وعالج مي ه ه المشاك الصحية ومنها أعادة الت هي

الحركي حتي أضحى ضرورة ملحة ما ضروريات ال الج .
وتتلخص أهدا

أعادة الت هي الحركي األساسية في است ادة القدرة الحركية والوظيفية للجسم وخاصة

ال ضو المصاس بإعاقة ومساعدت للوصو ب الى أقصى كفاءة جسمية ممكن وم الجة األلم الناتج ما
ب ن األمران وج
األط ار

المرين قاد اًر على رعاية نفس ب قصى طاقة ممكنة ,خاصةً فيما يت لق بحركة

وحماية جسم المرين ما مضاعفات األمران المزمنة على جهازه الحركي )2112 -8(.

وي تمد أع ادة الت هي الحركي على فريق طبي يشر

على وضع الخطة ال الجية المناسبة إلعادة ت هي

المرين وفقا لحالت .
ويشترب أخصائي إعادة الت هي الحركي مع الم الج الطبي ي ما حيو األهدا

واألدوار وتختل

الطريقة في تنفي ها  ,فينظر أخصائي إعادة الت هي الحركي للمصاس أو المرين بنظرة شمولية فهو يهتم
بالمشاك

الحركية والمشاك

اإلدراكية وال قلية كص وبات الت لم ميال والمشاك

الطبي ي يستخدم الحركات اليدوية والماء والكهرباء لتحقيق ه ه األهدا

النفسية  ,بينما الم الج

.

وال يقتصر إعادة الت هي الحركي على عمر محدد ب يت ام مع جميع الفئات واألعمار وجميع
اإلصابات التي تؤير على القدرات الحركية وال قلية واألمران التي تصيس الجهاز ال صبي وال ظام
وال ضالت إما الم الج الطبي ي يصنع الجبائر البالستيكية الح اررية لت دي التشوهات أو من ها أو ت وين
ب ن الحركات المفقودة  ,حيو يتبنى إعادة الت هي الحركي األنشطة ال الجية الم دلة التي تجمع بيا

1
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المهارات الحركية والحسية والقدرات اإلدراكية وال قلية في آا واحد  ,وهو شخص متخصص في الت ام مع
مشاك القصور الحركي .
والت هي الحركتي متا المحتاور االساستية فتي عتالج ال ديتد متا االصتابات ألنت يهتد
الخل الوظيفي للجزء المصاس عا طريق ال ناية بمظاهر الض

إزلتة حتاالت
التى ا

فتي ب تن ال ضتالت واالربطتة والمفاصت

( ) 2117 – 2
ويتتري البتتاحيوا أنت غالبتاً متتا يتتتم الخلتتط بتتيا مجتتا أخصتتائي أعتتادة الت هيت الحركتتي والم تتالج الطبي تتي
على الرغم ما أا كال الدوريا ي مالا على أعادة الت هي للمرين لمساعدت على اداء مهام اليوميتة بشتك
يحقق ل نوعا ما االستتقاللية اال اا لكت منهمتا استلوبا مستتقال ومتنوعتا فتي عتالج ومستاعدة المترين لل تودة
لحالت الطبي ية .
أا الفتترق األساستتي بتتيا ال تتالج الطبي تتي تواعتتادة الت هي ت الحركتتي هتتو أا الم تتالج الطبي تتي يركتتز علتتى
تحسيا قدرة المرين على إداء الحركة الطبي ية للجسم بينما اعادة الت هي الحركي ي م علتى تحستيا االداء
الحركي وال ودة ألداء انشطة الحياة اليومية للمرضى كما كانوا قب المرن أو االصابة – ( .

.

وكما يري الباحيوا ان في الغالس ما يساء فهم ال الج الطبي ي تواعادة الت هي الحركي باعتبارهمتا نفت
الشتتيء علتتى التترغم انهمتتا تخصصتتاا متشتتابهيا متتا حيتتو التركيتتز علتتى شتتفاء االصتتابات واالم تران اال أا
االختال

واضح بينهما فال الج الطبي ي ي م على تحسيا الحالة الصحية للمرضى وتخفي

بينما ي م أخصائي أعادة الت هي على تحسيا الوظائ

االلم أو ازالتت

الحركية أيناء االصابة وب تدها وحتتى ال تودة للحالتة

الطبي ية .
فهو ي م على منع فقداا الحركة للمرين قبت وقوعهتا متا ختال تطتوير بترامج اللياقتة البدنيتة والتوجيت
ألنمتتاط حياتيتتة صتتحية أكيتتر نشتتاطا واستتتخدام البترامج ال الجيتتة الت هيليتتة المخططتتة الستتت ادة أقصتتى قتتدرة متتا
الحركة والقدرة الوظيفية والمحافظة عليها وتطويرها ) 1993 – 11( .
ورغم ه ا االختال

في الوظائ

اال أا هناب نقاطاً يلتقيتاا عنتدها ممتا يستبس االلتبتا

وعتدم الفهتم فكالهمتا

ي مالا على مساعدة المرضى في تحسيا قتدرتهم علتى أداء االنشتطة اليوميتة متا ختال التتدريس وال تالج اال
أا لك ت طتتر أستتلوب عنتتد التنفي ت  ,في م ت أخصتتائي الت هي ت الحركتتي علتتى تحستتيا قتتدرة المرضتتي وتتتدريبهم

جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية العدد :الثاين العرشون

اجملدل :السادس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جامعة الزاوية

ليبيا 2019

لل ودة للحالتة الطبي يتة بينمتا يركتز الم تالج الطبي تي علتى سترعة الشتفاء والتتخلص متا االلتم  ,وخيتر دليت أا
المرين يلج للم تالج الطبي تي ليخلصت متا االلتم يتم ب تدها يلجت التى اخصتائي الت هيت الحركتي حتتى يتتمكا
ما ت هيل بدنيا وحركيا لي ود لحالت الصحية قب االصابة.
أا ال تتالج بالحركتتة والتمرين تتات المقننتتة الهادف تتة بواستتطة أخصتتائي ت هي ت

و خب ترة عالي تتة هتتي أح تتدع

الوسائ الطبي ية في مجا الت هي الحركي حيو ت تبر ه ه المرحلة ات أهمية إلعادة الفرد المصاس لحالت
الطبي يتتة وت تمتتد عمليتتة ال تتت هي علتتى التمرينتتات البدنيتتة المختلفتتة بكافتتة انواعهتتا وحستتس خصتتائص مت تتددة .
(

)

-

وت تبر التمرينات الت هيلية المحور األساستي وال امت المشتترب فتي عتالج اإلصتابات وهتى أحتدع الوستائ
الطبي ية الهامة في مجا ال الج المتكامت لاصتابة  ,وي تمتد الت هيت علتى التمرينتات بمختلت
تتوقت

أنواعهتا وهتى

علتتى نتتوع اإلصتتابة والتشتتخيص و لتتب متتا ختتال برنتتامج يتفتتق والطريقتتة المستتتخدمة فتتي الت هيت و لتتب

الست ادة الجزء المصاس لحالت قب اإلصابة ورفع كفاءت الوظيفية في أسرع وقت ممكا .
وي نتتي الت هي ت الحركتتي االستتتخدام ال لمتتي لحركتتات الجستتم وشتتتى الوستتائ المبنيتتة علتتى أس ت
والفسيولوجي وال لوم التربوية والنفسية ألغران وقائية وعالجية بهد

– (1997
علتتم التش تريح

المحافظتة علتى ال مت التوظيفي تواعتادة

ت هي النسيج قب وأيناء وب د االصابة وب لب ف ا ال الج الحركتي ي تمتد وستيلة هتي االكيتر ف اليتة بتيا القتوع
الطبي ية (( الحركة )) ما أج الوقاية وال الج والت هي عند االصابة والمرن او االعاقة (
وته تتد

) 2116-

هت ت ه الد ارس تتة إل تتي إلق تتاء الض تتوء عل تتي دور أخص تتائي إع تتادة الت هيت ت الحرك تتي والت تتر عل تتي

ال قبتتات التتتي تواجه ت فتتي عمل ت و أراء الفريتتق ال الجتتي حتتو وعتتيهم للتتدور ال ت ي يقتتوم ب ت أخصتتائي إعتتادة
الت هي الحركي ومدي فاعليت  ,مما يقل ما نقاط الخال
الحركي اا يقوم ب مل بكفاءة وفاعلية عالية وظرو

حو ه ا الدور وحتى يستتطيع أخصتائي الت هيت

نفسية مالئمة .

حيتتو ي تبتتر موضتتوع الرضتتا التتوظيفي متتا المواضتتيع الهامتتة فتتي مجتتا ال م ت وي تبتتر رضتتا الفتترد عتتا
وظيفت عامال هاما في تحقيق توافق النفسي واالجتمتاعي ويشتير التب ن التى وجتود عالقتة ستببية بتيا الرضتا
واالداء فالرضا عا ال م ي ك
واالهما (.

-

)

جا بيت لبيئة ال م وبالتالي يقل ما فرص ترب ال م والتغييس والتمتارن
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وي م ت أخصتتائي أعتتادة الت هي ت الحركتتي ضتتما فريتتق مت تتدد التخصصتتات ( االطبتتاء – الممرضتتيا –
مساعدي االطباء – الم الجيا الطب ييا) لمساعدة المرضي ما االلم وال ودة للحياة الطبي ية وال م .
وفي حقيقة االمر اا اخصتائي الت هيت الحركتي والم تالج الطبي تي لتي
كتتاا نوع ت دوا اش ت ار

لهمتا الحتق فتي تقتديم اي عتالج مهمتا

الطبيتتس انمتتا متتا صتتميم دورهمتتا هتتو تنفي ت توجيهتتات الطبيتتس الم تتالج وت ليمات ت متتع

أمكانيتتة المشتتاركة فتتي وضتتع الخطتتة ال الجيتتة كت حستتس دوره وال تنفت اال بت ا الطبيتتس حتتتى نظمتتا حصتتو
المرضي على مستوع عالي ودقيق ما ال الج .
وم تتا النق تتاط ال ام تتة ل تتدورهما ه تتي  :تنفيت ت الخط تتة ال الجي تتة الموض تتوعة م تتا الطبي تتس  ,م ارع تتاة تقس تتيم
المجموعتات وفتق التقتارس فتي التشتتخيص واالهتدا

ال الجيتة  ,م ارعتاة الظتترو

الصتحية واللياقتة البدنيتة لكت

مرين داخ المجموعة  ,ابالغ الطبيس ب ية تطورات سلبية في ستير ال تالج  ,عتدم تغييتر البرنتامج ال الجتي
دوا علم الطبيس ( .

-

)

مشكلة البحث  :في مجا ال تالج الطبي تي يتكتوا فريتق ال مت متا عتدد متا المتخصصتيا أو المهنيتيا ميت
أخصت تتائي إعت تتادة الت هي ت ت الحركت تتي  ,والم ت تتالج الطبي ت تتي  ,واألخصت تتائي االجتمت تتاعي  ,واألخصت تتائي النفست تتي
اإلكلينيكي  ,ولكي يؤدي ه ا الفريق عمل على أكم وجت يجتس علتى كت عضتو أا يكتوا لديت فهتم صتحيح
للمهام واألدوار التي يؤديها أعضاء الفريق اآلخريا .
حيو ي م الم الجوا الطبي ييا وأخصائيو الت هي الحركي جنبنا الى جنس ويت املوا متع حتاالت ممايلتة
باستخدام طرق وأدوات عالج ممايلة وقد يص س التفريق بينهما ويري الباحيوا ان نتيجة التطور الكبير والكم
الغزيت تتر مت تتا الم لومت تتات واالست تتاليس المختلفت تتة فت تتي االداء يمكننت تتا مت تتا تحديت تتد االخت تتتال
التخصصيا فالتركيز االساسي للم الج الطبي ي هو تحسيا الوظيفة الحركية وتحفي

تواظهت تتار الفت تترق بت تتيا
االلم باستخدام التقنيات

الحدييتة ويركتتز أخصتائي الت هيت الحركتي بشتتك كبيتر علتتى ميكانيكتا الجستتم وكيفيتة تت يير أنظمتة الجستتم علتتى
الحركة والتحكم وتحسيا القوة والتوازا ومدي الحركة .
ونظ اًر له ا التشاب في األدوار التي يؤديها ك منهما ,فإا ب ن الم الجيا ال امليا في مجا ال تالج
الطبي تي ربمتتا يتروا أا قيتتام أخصتائي إعتتادة الت هيت الحركتتي بممارستة الت هيت وال تالج وكت لب المستاهمة فتتي
وضتع تواعتتداد بترامج الت هيت المختلفتة اعتتتداء علتتى المهتتام التتتي ال يمكتا أا يمارستتها ستتوع الم تتالج الطبي تتي,
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أخصائي إعادة الت هي الحركي ب ا دوره غير مفهوم ما قب بقية أعضاء الفريق

ال الجي وعلى وج الخصوص ما قب الم الج الطبي ي ال ي غالبتاً يتتولى رئاستة الفريتق ال الجتي  ,قتد يولتد
لدي ب ن اإلحباطات والضغوط النفسية التي قد ت يق عا أداء دوره كما ينبغي  ,ورغم فتح أقسام علمية في
كليات مختلفة إلعادة الت هي الحركي وتمنح شهادات علمية متقدمة اال ان ولألس

الشديد ال يوجتد توصتي

قتتانوني يتتنظم عم ت ك ت ه ت ه التخصصتتات ويحتتدد ادوار ومهتتام ك ت تخصتتص وبالتتتالي يضتتما حتتق الفتترد فتتي
ال م وفقاً للقانوا .
إا عتتدم فهتتم دور أخصتتائي إعتتادة الت هيت الحركتتي متتا قبت عامتتة النتتا

وقلتتة وضتتوب هت ا التتدور متتا

قب ت بقيتتة أعضتتاء الفريتتق ال الجتتي وخصوص تاً الم تتالج الطبي تتي يطتترب قضتتية رئيستتية يحتتاو البحتتو الحتتالي
بحيها وهي م رفة مدع إدراب الم الج الطبي ي لدور أخصائي إعادة الت هي الحركي ,ومتا قتد تت تي بت نتتائج
البحتو متا توجيهتات واقت ارحتات تستاعد فتي ترتيتس وجهتات النظتر حتو دور أخصتائي إعتادة الت هيت الحركتي
وكت لب المستتاهمة فتتي وضتتع قتتانوا لتنظتتيم مزاولتتة مهنتتة ال تتالج الطبي تتي فتتي ليبيتتا يتتتم فيت التوصتتي

الواضتتح

لدور أخصائي إعادة الت هي الحركي في المستشفيات ومراكز ال الج الطبي ي .
أهمية البحث
 األهميت تتة النظريت تتة  :تكمت تتا فت تتي تحديت تتد دور أخصت تتائي إعت تتادة الت هي ت ت الحركت تتي بم اركت تتز ال ت تتالج الطبي ت تتيبالمستشتتفيات ال امتتة و م اركتتز ال تتالج الطبي تتي الخاصتتة بمدينتتة طترابل

وتستتليط الضتتوء علتتى واقتتع الممارستتة

اإلكلينيكية في تلب المراكز.
 األهمية ال مليتة :تكمتا فتي التوصتيات والمقترحتات التتي تخلتص لهتا نتتائج البحتو لتوضتيح األدوار والمهتاموك ت لب تطتتوير مهنتتة إعتتادة الت هي ت الحركتتي وال تتالج الطبي تتي بم اركتتز ال تتالج الطبي تتي بالمستشتتفيات ال امتتة
ومراكز ال الج الطبي ي الخاصة.
أهداف البحث
 - 1الت ر علي المهام التي يقوم بهتا أخصتائي إعتادة الت هيت الحركتي الت ي ي مت بم اركتز ال تالج الطبي تي
بالمستشفيات ال امة ومراكز ال الج الطبي ي الخاصة ما وجهة نظر الم الج الطبي ي.
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 - 2الت تر علتي التدور الت ي يقتوم بت أخصتائي إعتادة الت هيت الحركتي الت ي ي مت بم اركتز ال تالج الطبي تي
بالمستشفيات ال امة ومراكز ال الج الطبي ي الخاصة ما وجهة نظر الم الج الطبي ي.
 - 3الت ر علي الم ار والمهارات المهنية المتوفرة لدع أخصائي إعادة الت هي الحركي.
 - 4مقارنة بيا وجهة نظر أخصائيو إعادة الت هي الحركي والم الج الطبي تي فتي المهتام واألدوار التتي يقتوم
بها أخصائي إعادة الت هي الحركي والم ار والمهارات المتوفرة .
فروض البحث
 - 1ما هي المهام التي يقوم بها أخصائي إعادة الت هي الحركي في مراكز ال الج الطبي ي بالمستشفيات
ال امة ومراكز ال الج الطبي ي الخاصة ؟
 - 2ما هو الدور ال ي يقوم ب أخصائي إعادة الت هي الحركي في مراكز ال الج الطبي ي بالمستشفيات
ال امة و مراكز ال الج الطبي ي الخاصة ؟
 - 3ما هي الم ار والمهارات المتوفرة لدي أخصائي إعادة الت هي الحركي في مراكز ال الج الطبي ي
بالمستشفيات ال امة و مراكز ال الج الطبي ي الخاصة ؟
 - 4ه توجد فروق ات داللة إحصائية بيا الم الج الطبي ي ما خريجي قسم ال الج الطبي ي بكلية
التقنية الطبية وأخصائيو أعادة الت هي الحركي ما خريجي كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة حو الوعي
بدور أخصائي إعادة الت هي الحركي ؟
إجراءات البحث
مننجج البحنث :انطالقًتا متا طبي تة الد ارستة وأهتدافها والتستاؤالت التتي تست ى إليهتا ,أستتخدم الباحيتاا المتنهج
الوصفي المسحي نظ اًر لمالئمة ه ا المنهج ألهدا

الدراسة الحالية.

مجتمن البحنث  :أشتتم مجتمتع هت ا البحتو علتى جميتع م تالجي ال تالج الطبي تي وأخصتائيو إعتادة الت هيت
الحركتتي ال تتامليا فتتي مجتتا ال تتالج الطبي تتي بم اركتتز ال تتالج الطبي تتي بالمستشتتفيات ال امتتة وم اركتتز ال تتالج
الطبي ي الخاصة بمدينة طرابل .
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عينة البحنث  :تكونتت عينتة البحتو متا م تالجي ال تالج الطبي تي وأخصتائيو إعتادة الت هيت الحركتي ال تامليا
) وتتتم

بم اركتتز ال تتالج الطبي تتي بالمستشتتفيات ال امتتة وم اركتتز ال تتالج الطبي تتي الخاصتتة حيتتو بلتتغ عتتددهم (
اختيارهم بالطريقة ال شوائية ما ال يا استجابوا ألداة الدراسة .
المجنننال المكننناني :تتتم إجتتراء ه ت ا البحتتو فتتي مدينتتة ط ترابل

 -ليبيتتا واشتتتملت علتتي م اركتتز ال تتالج الطبي تتي

بالمستشفيات ال امة ومراكز ال الج الطبي ي الخاصة.
المجال الزمني :طبقت إجراءات ه ا البحو خال ال ام . 2117
أداة البحث
بناء أداة البحث :قام الباحيوا بتصميم أداة البحو الحالي طبقاً للخطوات التالية :تكوا االستبياا ما جزئييا
علي النحو اآلتي :
لجقتم لألول  -:تضما على الم لومات الديموغرافية والتي تتكوا ما عشرة فقرات .
لجقتم لجث

 -:يشتم على الم لومات المت لقة بدور أخصائي إعادة الت هي الحركي كما يدرك الم الج

الطبي ي  ,وتم إعدادها وصياغتها على صورة مقيا

ليكرت الخماسي وقد تضمنت على ( )51عبارة.

وللخروج بنتائج علمية دقيقة له ا البحو قام الباحيوا باستخدام مقيا

ليكرت خماسي األب اد لاجابة عا

أبدا ) ,وتترجم ه ه التقديرات الوصفية إلي تقديرات رقمية على
غالبا,
الفقرات وهي:
نادراً ,
ً
(دائماً ,
أحيانا ً ,
ً
أسا تخصيص األرقام ( )1(,)2(,)3(,)4(,)5لك منها ,وكاا يطلس ما المبحوو قراءة ك بند ما بنود
المقيا

بدقة تم يضع (√) أمام واحدة ما فئات التقدير الموضوعة أمام ك عبارة بحيو ت ك

الموضوعة أمام ال بارات إجابات المبحوييا.
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إجراءات التطبيق :ب دما تم عرن االستبياا علي السادة الخبراء وتصميم في صورت النهائية تم توزي
على مجتمع البحو المتميلة في م الجي ال الج الطبي ي وأخصائيو إعادة الت هي الحركي وب د التطبيق تم
الحصو على ( )61استمارة استبياا صالحة للتحلي اإلحصائي.
تحليل البيانات :تم ترميز إجابات أفراد عينة البحو على أسئلة االستبياا توادخالها إلى الحاسس اآللي و لب
ما خال أوراق ال م الملحقة بالبرنامج اإلحصائي ( SPSSحزمة البرامج اإلحصائية لل لوم االجتماعية)
والم دة خصيصاً له ا الغرن ,وقد تم تقييم دور أخصائي إعادة الت هي الحركي كما يدرك الم الج الطبي ي
للفقرات الواردة باالستبياا ما خال متوسط إجابات الفقرات وقوة ت ييرها وهي كاآلتي:
ع ول ( )وجوسي إع ب أفال عيا البحو جلقي ة ور أخ

ئ إع

لججأهيط لجحاك كل ي ركه

لجلع جج لجا يع
املتوسط املرحج
من
من
من
من
من

1.00
1.75
2.25
3.25
4.25

اإىل
اإىل
اإىل
اإىل
اإىل

النس بة املئوية

1.74
2.24
3.24
4.24
5.00

الرأي السائد
أبدا
ندرا
أحيان
غالبا
دامئا

-

العرض والتحليل اإلحصائي للبيانات :
أوعً  :لججوزيع لججكالري جخ ئص أفال عيا البحو
 .لجراس :الجدو ( )2يوضح النتائج الخاصة بتوزيع أفراد عينة البحو ما حيو الجن

حيو نجد أا

ما نسبت  %51ما إجمالي أفراد عينة البحو هم ما ال كور ,بينما بلغت نسبة اإلناو .%51
ع ول ( ) وزيع أفال عيا البحو ون ةيث لجراس
لجخايرين

ذكا

لجات %

أ ثى

لجات %

قسم العالج الطبيعي (كلية التقنية الطبية)
قسم إعادة التأهيل والعالج الطبيعي
(كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة)
لجلرلوم

%05

%05
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شكل (  ) 1توزي أفراد عينة البحث من حيث الجنس
 لج ئ ت لجعلاي  :الجدو ( )3يوضح النتائج الخاصة بتوزيع أفراد عينة البحو ما حيو ال مر حيو نجدأا ما نسبت
نسبة

 %ما إجمالي أفراد عينة البحو ما الفئات ال مرية (25الي  , )31كما يالحظ أا
 %ما أفراد عينة البحو هم الفئات ال مرية (31الي  ,)41بينما بلغت نسبة الفئة ال مرية

(41الي )51

 , %وهي األق بيا الفئات.
جدول ( )3توزي أفراد عينة البحث من حيث الفئات العمرية
اإرجيني

30 -25

قسم العالج الطبيعي (لكية التقنية الطبية)
قسم اإعادة التأهيل والعالج الطبيعي
(لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة)
اجملموع

10

النس بة %

40- 31

النس بة %

14

شكط ( ) يوضح وزيع أفال عيا البحو ون ةيث لج ئ ت لجعلاي

50 -41
6

النس بة %
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 لجح ج لععجل عي :الجدو ( )4يوضح النتائج الخاصة بتوزيع أفراد عينة البحو ما حيو الحالة االجتماعية  ,حيو نجد أا ما
نسبت

 %ما إجمالي أفراد عينة البحو ما المتزوجوا ,كما يالحظ أا نسبة

 %ما أفراد

عينة البحو كانوا ما ال زاس .
ع ول ( ) وزيع أفال عيا البحو ون ةيث لجح ج لععجل عي
مزتوج

اإرجيني

النس بة %

أعزب

النس بة %

قسم العالج الطبيعي (لكية التقنية الطبية)
قسم اإعادة التأهيل والعالج الطبيعي
(لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة)

لجلرلوم

شكط ( ) يوضح وزيع أفال عيا البحو ون ةيث لجح ج لععجل عي
 -لجلؤهط لجعالل

 :الجدو ( )5يوضح النتائج الخاصة بتوزيع أفراد عينة البحو ما حيو المؤه ال لمي

 ,حيو نجد أا ما نسبت
أا نسبة

 %ما إجمالي أفراد عينة البحو ما ال يا لديهم بكالوريو

 ,كما يالحظ

 %ما أفراد عينة البحو كانت لديهم شهادة ماجستير ,وما كانت لديهم دكتوراه بلغت نسبتهم

.%5

9

جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية العدد :الثاين العرشون

ليبيا 2019

اجملدل :السادس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جامعة الزاوية

ع ول ( ) وزيع أفال عيا البحو ون ةيث لجلؤهط لجعالل
اإرجيني

بيلوريوس

قسم العالج الطبيعي (لكية التقنية الطبية)
قسم اإعادة التأهيل والعالج الطبيعي
(لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة)
اجملموع

25

ماجس تري

النس بة %

النس بة %

دكتوراه

3

النس بة %

2

شكط ( ) يوضح وزيع أفال عيا البحو ون ةيث لجلؤهط لجعالل
 -1لجخ ا  :ما نسبت
يالحظ أا نسبة

 %ما إجمالي أفراد عينة البحو ما ال يا لديهم خبرة ما  5 – 1سنوات  ,كما
 %ما أفراد ال ينة كانت لديهم خبرة ما  11 - 5سنوات ,وما كانت لديهم

خبرة تزيد عا  11سنوات بلغت نسبتهم

.%

ع ول ( )6وزيع أفال عيا البحو ون ةيث لجخ ا
اإرجيني

5-1

قسم العالج الطبيعي (لكية التقنية الطبية)
قسم اإعادة التأهيل والعالج الطبيعي
(لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة)
اجملموع

14

النس بة %

10- 5
12

91

النس بة %

20 -10
4

النس بة %
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شكط ( ) يوضح وزيع أفال عيا البحو ون ةيث لجخ ا
 -6وك ن لجعلط :
الجدو ( )7يوضح النتائج الخاصة بتوزيع أفراد عينة البحو ما حيو مكاا ال م  ,حيو نجد أا ما نسبت
 %ما إجمالي أفراد عينة البحو ي ملوا في مراكز لل الج الطبي ي بالمستشفيات ال امة  ,كما
يالحظ أا نسبة

 %ما أفراد ال ينة ي ملوا في مراكز لل الج الطبي ي الخاصة .
ع ول ( ) وزيع أفال عيا البحو ون ةيث وك ن لجعلط

الخريجين

مراكز وأقسام
العالج الطبيعي
بالمستشفيات العامة

قسم العالل الطبيعي (كلية التقنية الطبية)

20

قسم إعادة التأهيل والعالل الطبيعي
(كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة)

المجموع

9

النسبة

%

مراكز العالج
الطبيعي الخاصة

النسبة

%

جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية العدد :الثاين العرشون

اجملدل :السادس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جامعة الزاوية

ليبيا 2019

20
15
10

شكط ( )6يوضح وزيع أفال عيا البحو ون ةيث وك ن لجعلط
ث ي َ  :لسجخالج وع ييا لج

ق ولجث ت جالسج ي ن:

ما اج اختبار مصداقية ويبات االستبياا وللت كد ما مصداقية المستجوبيا في اإلجابة عا أسئلة
االستبياا  ,ولك متغير علي حده  ,فقد تم استخدام م ام آلفا لتحقيق الغرن المطلوس حيو أا م ام
آلفا ال ي تقع قيمت ما بيا (  ) 1 , 1يبيا مدي االرتباط ما بيا اإلجابات .ف ندما تكوا قيمت صفر فإا
لب يد علي عدم وجود ارتباط مطلق ما بيا اإلجابات أما ا كانت قيمة (  ) 1فإا لب يد على أا
اإلجابات كاملة توانها مرتبطة مع ب ضها الب ن ارتباطا تاما  .وكما يري
المقبولة إحصائيا لم ام آلفا هي  % 61أو أكير .

9

-

) 1فإا القيمة
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ع ول ( ) ج ئج لخج ر أج جال
ت

ق ولجث ت جلح ور لعسج ي ن

فقالت لعسج ي ن

وؤشا لجث ت

1

المهام التي يقوم بها أخصائي إعادة التأهيل الحركي

2

األدوار التي يقوم بها أخصائي إعادة التأهيل الحركي

3

المعارف والمهارات المهنية المتوفرة لدي أخصائي إعادة التأهيل الحركي
0.272

قيل أج لعسج ي ن
ما الجدو ( )8نجد أا قيمة ألفا للمقيا

ليبيا 2019

بلغت ( )1.676وه ا يوضح أا االرتباط بيا اإلجابات

كاا مرتفع ومقبو إحصائيا وفيما يت لق بيبات عينة البحو فيالحظ ما الجدو أا ك م امالت آلفا الفردية
والمت لقة بالمفردات ك علي حده كانت اق ما قيمة اختبار آلفا ال ام وه ا يد علي أا ك المفردات
الموجودة في ه ه المجموعة مهمة واا أي ح
ومصداقية عينة البحو ,أما فما يت لق بمقيا

أو شطس لمفردة منها سو
الصدق وال ي يت لق بقيا

ال ام فاا نتائج ت تبر مقبولة إحصائيا كما ي تبر تبياا المقيا
درجات المقيا

يؤير سلبا علي يبات

درجة ارتباط المفردة بالمقيا

بالنسبة للمفردات لي

كبير كما أا متوسط

ت تبر متقاربة  ,وبالتالي فان يمكا االعتماد علي المجموعة ب كملها دوا ح

المفردات للوصو إلي نتائج مجدية في ه ا البحو .

9

أي ما
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اوال  :مثثا هثثثي المهثثام التثثثي يقثثوم بهثثثا أخصثثائي إعثثثادة التأهيثثل الحركثثثي بمراكثثز وأقسثثثام العثثالل الطبيعثثثي
بالمستشفيات العامة ومراكز العالل الطبيعي الخاصة ؟
ع ول ()9لجلجوسي لجحت ب ولع حالو لجلعي ري ولجات لجلئوي إلع ب ت أفال عيا البحو ف وحور و
ه لجله م لجج يقوم به أخ ئ إع لججأهيط لجحاك بلالكز
وأقت م لجعالج لجا يع ب جلتجل ي ت لجع و و لجخ م
ت
1
2
3
4
0
6
7
8

لجلجوسي
لجلاعح

لجع رلت

دائما

تعريف المصاب أو المريض بمن هو وماذا سيقدم له.
اإلسه ههفام وه ههي موابفه ههة اإلضه ههاباو واهم ه هرا

وه ههي مسه ههتوياتفا

غالبا

المبكرة قبل تطورها.
تبادل االستشهاراو مها اليريهل الطبهي اهول الاهاالو المصهابة

غالبا

والمرضية باستمرار.
تهدري

أخصهائي إعهادة التأهيهل والعهالج الطبيعهي مهن خري هي

غالبا

ال امعاو.

اإلس ههفام و ههي العم ههل الوق ههائي و التوع ههو لت نه ه اإلض ههاباو
واهمرا

غالبا

قبل وقوعفا واستياالفا.

غالبا

إبراء التاويل إلى اهخصائي أو ال فة المناسبة.
اض ههور الن ههدواو والمااضه هراو و ههي ك ههل م هها ي ههت

بإع ههادة

غالبا

التأهيل والعالج الطبيعي.
اسههتقبال الاالههة المرضههية وقههه دخولههه المستشههيى أو مرك ه

غالبا

عالج الطبيعي.
إعه ههداد تقريه ههر ميصه ههل عه ههن االه ههة الم ه هريض الصه ههاية وإرواقه ههه

9

لع حالو
لجلعي ري

وع وط
لعخجالو

لجات
لجلئوي

لجاأي
لجت ئ

غالبا

بههالملف الطبههي ليكههو ب ه ءا منههه يطلهها عليههه الطبي ه المعههال
ووريل الاالة.

15

عقه ههد ابتمه ههام دور مه هها اليريه ههل المعه ههال وإعطه ههائفم ضه ههورة

أايانا

شاملة عن االة المصاب وتأثير ال طة العالبية المتبعة.
إبه هراء البا ههور والدراس ههاو لمعرو ههة ت ههأثير البه هرام العالبي ههة

11

المقتراههة علههى اسههتعادة الكيههاءة الوليييههة وك ه ل ال ههدماو

أايانا

المقدمة وي م ال إعادة التأهيل والعالج الطبيعي وي المراكه

و المستشيياو المت صصة.

غالباً

لج رع لجكالي

9
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الم ياري والنسبة المئوية إلجابات أفراد عينة البحو

حو المحور مرتبة تنازلياً ,ويالحظ ما خال النسس المئوية والمتوسط الحسابي أا إجابات المبحوييا كانت
تشير إلى (ت ري

المصاس أو المرين بما هو وما ا سيقدم ل ) يحت المرتبة األولى بنسبة

 , %ت تي

ب د لب (اإلسهام في مواجهة اإلصابات واألمران في مستوياتها المبكرة قب تطورها) في المرتبة اليانية
وبنسبة

 ,%يليها بالمرتبة اليالية (تباد االستشارات مع الفريق الطبي حو الحاالت المصابة والمرضية

باستمرار) بنسبة

 ,%وقد جاءت ال بارة )إجراء البحوو والدراسات لم رفة ت يير البرامج ال الجية

المقترحة على است ادة الكفاءة الوظيفية وك لب الخدمات المقدمة في مجا ال الج الطبي ي بالمراكز و
المستشفيات المتخصصة) في المرتبة األخيرة وبنسبة مئوية بلغت

 , %واا الرأي السائد للدرجة

الكلية لب د المهام التي يقوم ب أخصائي إعادة الت هي الحركي في المستشفيات ومراكز عالج الطبي ي كاا
يشير إلى (غالباً) وبحسس إجابات أفراد عينة الدراسة بالكام .
ونالحظ ان ما اهم المهام التي يقوم بها أخصائي الت هي الحركي هو تيقي

المصاس وت ريف بحالت

وال الجات التي ستقدم ل والمضاعفات التي ما الممكا اا تحدو وهي ما المهام االساسية لألخصائي
الحركي كما نالحظ دوره الوقائي ما خال مواجهة االمران واالصابات بالتدخ المبكر مما يقل ما تدهور
الحالة وحدوو المضاعفات وهي ما المهام الرئيسة والتي يؤديها االخصائي بمهارة حسس رأي المبحوييا ,
كما نالحظ ايجادت تقديم الرأي ال لمي حو المرين ما خال المساهمة مع الفريق في االستشارات الطبية
والمساهمة في أجراء الدراسات ال لمية حو البرامج المقدمة في مجا التخصص  .كما نالحظ ب ا الدرجة
الكلية للمحور كانت غالبا حسس راي ال ينة وبالتالي ت تبر المهام المدرجة بالمحور ما المهام االساسية
لألخصائي الحركي .
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ثانيا  :ما هو الدور الثذي يقثوم بثه أخصثائي إعثادة التأهيثل الحركثي بمراكثز العثالل الطبيعثي بالمستشثفيات
العامة ومراكز العالل الطبيعي الخاصة ؟ .
ع ول () 1لجلجوسي لجحت ب ولع حالو لجلعي ري ولجات لجلئوي إلع ب ت عيا البحو ف وحور لج ور
لجذي يقوم به أخ ئ إع لججأهيط لجحاك بلالكز ولقت م
لجعالج لجا يع ب جلتجل ي ت لجع و لجخ م
ت
1
2
3

لجع رلت

لجلجوسي لجلاعح

االس ه ههتعداد للتعام ه ههل مه ه هها المص ه ههابين والمرضه ه ههي عل ه ههى اخه ه ههتال

لع حالو
لجلعي ري

وع وط
لعخجالو

لجات لجلئوي

لجاأي
لجت ئ
دائما

ااالتفم.
تع ه ههديل الع ه ههاداو والتوقع ه ههاو غي ه ههر الس ه ههليمة ل ه ههد المص ه ههابين و

دائما

المرضى والتي تؤثر سلبا على سير العالج.
تبصه ههير المصه ههابين والمرضه ههى با ه هاالتفم وإش ه هراكفم وه ههي العمليه ههة

دائما

العالبيههة ومتابعههة الاالههة المصههابة والمرضههية ومههد اسههتيادته مههن
ال طة العالبية.

4

التعر على التاريخ المرضى للمصاب أو للمريض طبيا عن طريهل

دائما

المله ههف أو الم ه هريض نيسه ههه أو اههه ههل واالاتيه هها بمليه ههاو عه ههن
ااالو المصابين و المرضى.

0
6

التنسههيل مهها اههههالي ومتههابعتفم وههي كههل مهها ي ههدم بان ه العههالج

دائما

الطبيعي للمصابين أو المرضى.
تطبيههل اختبههاراو وليييههة ذاو العالقههة بالم ههال وتقيههيم الولههائف

دائما

والقه ه ههدراو الوليييه ه ههة والبدنيه ه ههة للمصه ه ههابين والمرضه ه ههي واليا ه ه ه
والتقدير المالئم للاالة المصابة.

7
8

تقيه ه ههيم السه ه ههلون والااله ه ههة النيسه ه ههية له ه ههد المصه ه ههابين والمرضه ه ههى

غالبا

واكتشا اهوراد المعرضين لتكرار ادور اإلضابة.
التعمههل والتوثيههل العلمههي وههي دراسههة أسههباب اإلضههاباو واإلم هرا

غالبا

وكييي ههة ا ههدوثفا ومتابع ههة م هها يس ههت د و ههي إع ههادة التأهي ههل والع ههالج
الطبيعي

9
15
11
12
13

العمل علي تش ي

غالبا

وإعادة تأهيل المصابين والمرضي.

تقي ه ههيم الس ه ههلون والاال ه ههة النيس ه ههية ل ه ههد المص ه ههابين و المرض ه ههى

غالبا

واكتشا اهوراد المعرضين لتكرار ادور اإلضابة.

غالبا

المرور اليومي ما اليريل العالبي على المصابين والمرضى.
االشههتران مهها اليريههل العالبههي لوضهها ال طههة العالبيههة للمصههابين

أايانا

والمرضي.

الارص على متابعة المرضى والمصهابين بعهد خهروبفم مهن المركه

أايانا

أو المستشيى أو عن طريل العياداو ال اربية.
لج رع لجكالي

غالباً
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الم ياري والنسبة المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة

حو المحور مرتبة تنازلياً ,ويالحظ ما خال النسس المئوية و المتوسط الحسابي أا إجابات المبحوييا
كانت تشير إلى (االست داد للت ام مع المصابيا والمرضي على اختال
بنسبة

حاالتهم) يحت المرتبة األولى

 , %ت تي ب د لب (ت دي ال ادات والتوق ات غير السليمة لدع المصابيا و المرضى والتي تؤير
 ,%يليها بالمرتبة اليالية (تبصير المصابيا

سلبا على سير ال الج) في المرتبة اليانية وبنسبة
ً

والمرضى بحاالتهم تواشراكهم في ال ملية ال الجية ومتاب ة الحالة المصابة والمرضية ومدع استفادت ما

الخطة ال الجية) بنسبة

 ,%وقد جاءت ال بارة )الحرص على متاب ة المرضى والمصابيا ب د

خروجهم ما المركز أو المستشفى أو عا طريق ال يادات الخارجية) في المرتبة األخيرة وبنسبة مئوية بلغت
 , %واا الرأي السائد للدرجة الكلية لب د الدور ال ي يقوم ب أخصائي إعادة الت هي الحركي في
المستشفيات ومراكز ال الج الطبي ي كاا يشير إلى (غالباً) وبحسس إجابات أفراد عينة البحو بالكام .
وما المالحظ قدرة اخصائي الت هي الحركي في الت ام مع جميع الحاالت ودوره الرئيسي في ت دي سلوب
المرضي ال ي يحد ما االستفادة الكاملة ما ال الج ووضوب دوره في تتبع تطور حاالت المرضي ب د ال الج
كما نالحظ ب ا الدرجة الكلية للمحور كانت غالبا حسس راي ال ينة وبالتالي ت تبر االدوار المدرجة بالمحور
ما االدوار االساسية لألخصائي الحركي .
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ثالثثثا  :مثثا هثثي المعثثارف والمهثثارات المهنيثثة المتثثوفرة عنثثد أخصثثائي إعثثادة التأهيثثل الحركثثي فثثي المستشثثفيات
ومراكز العالل الطبيعي؟ .
ع ول (

)لجلجوسي لجحت ب ولع حالو لجلعي ري ولجات لجلئوي إلع ب ت أفال عيا البحو ف وحور

لجلع رو ولجله رلت لجلهاي لجلجوفا ج ي أخ
ب جلتجل ي ت لجع و ولجخ م
ت
1
2
3
4

ئ إع
لجلجوسي
لجلاعح

لجع رلت
المفه ههارة وه ههي إقامه ههة عالقه ههة قويه ههة مه هها المصه ههابين

إلفههار مشههاعر االرتيههاا للمصههاب والم هريض اتههى

دائما

لو لم يتغير.

ع ه ل المشههاكل الش صههية عههن أبههواء العمههل مهها

دائما

المصابين والمرضى.

القههدرة علههى اليفههم واالسههتيادة مههن الباههور ذاو
العالق ه ههة باإلض ه ههاباو واإلمه ه هرا

لع حالو
لجلعي ري

وع وط
لعخجالو

لجات
لجلئوي

لجاأي لجت ئ
دائما

والمرضى.

الطبيعي.
0

لججأهيط لجحاك بلالكز ولقت م لجعالج لجا يع

دائما

وط ه ههر الع ه ههالج

تقدير مشهاعر المصهابين والمرضهى اتهى العدوانيهة

دائما

منفه هها والته ههي تكه ههو بسه ههب اه ههودر اإلضه ههابة أو

المر .
6
7
8
9

مراعههاة اليههرو اليرديههة بههين المصههابين و المرضههى

أثناء التعامل معفم وي عملية إعادة التأهيل.
القدرة على التش ي

الدقيل لإلضابة أو المهر

11
12

غالبا

والقدرة على التيريل بين أنواعفا.

غالبا

االستيسار من المعال الطبيعي عن وضا الاالة.
القههدرة علههى اليفههم واالسههتيادة مههن الباههور ذاو
العالق ه ههة باإلض ه ههاباو واإلمه ه هرا

الطبيعي.
15

غالبا

غالبا

وط ه ههر الع ه ههالج

التعه ههر عل ه ههى اهسه ههباب الرئيس ه ههية وه ههي ا ه ههدور

اإلضابة أو المر

غالبا

والتيريل بينفا.

استش ههارة المع ههال الطبيع ههي و ههي االستش ههارة قب ههل

غالبا

تقديمفا للمصاب أو المريض

استشههارة المت صص ههين و ههي العههالج الطبيع ههي و ههي

غالبا

االستشارة قبل تقديمفا للمصاب أو المريض

9

جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية العدد :الثاين العرشون
13
14
10
16

اجملدل :السادس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جامعة الزاوية

ليبيا 2019
غالبا

االستيسار من اليريل المعال عن وضا الاالة.
التنسيل ما طبي العالج الطبيعي وطبيه الاالهة

غالبا

لتيفم دوره وي العالج.

الق ه ه ههدرة عل ه ه ههى االس ه ه ههتمام ال ي ه ه ههد للمص ه ه ههاب أو

غالبا

المريض.

التعه ههاو مه هها إدارة المستشه ههيى أو مرك ه ه العه ههالج

غالبا

الطبيع ههي لتاقي ههل أكب ههر وائ ههدة ممكن ههة للمص ههابين

والمرضى.
17
18
19
25
21
22

الاه ههرص عله ههى إقامه ههة عالقه ههاو مفنيه ههة قويه ههة مه هها

غالبا

المصابين والمرضى .
القدرة على التش ي

الدقيل لإلضابة أو المهر

غالبا

والقدرة على التيريل بين أنواعفا.

الاهرص علههى تقههدير العوامهل الواقعيههة المؤديههة إلههى

غالبا

تياقم ادور اإلضابة أو المر .

التنسيل ما المعال الطبيعي وطبي الاالة لهتيفم

غالبا

دوره وي العالج.

المشاركة بتاديد اهسالي العالبية للمصهابين و

غالبا

المرضى ما المرضى والمصابين أنيسفم

تقبههل المصههابين والمرضههى لاههالتفم ضههمن واقعفههم

غالبا

االبتمههاعي م هن خههالل إب هراء مقههابالو ورديههة مهها
كل مصاب أو مريض.

23

الارص على التعهاو مها اليريهل الطبهي وهي متابعهة

غالبا

الااالو المصابة والمرضية.

24

المفارة وي طرا اهسئلة المناسبة للاالة.

20

المفارة وي تطبيل االختباراو والقياساو.

%

غالبا
غالبا
غالباً

لج رع لجكالي

الجدو ( )11يوضح المتوسط الحسابي واالنح ار

الم ياري والنسبة المئوية إلجابات أفتراد عينتة البحتو

حتتو المحتتور مرتبتتة تنازلي تاً ,ويالحتتظ متتا ختتال النستتس المئويتتة و المتوستتط الحستتابي أا إجابتتات المبحتتوييا
كانتتت تشتتير إل تتى (المهتتارة ف تتي إقامتتة عالقتتة قوي تتة متتع المص تتابيا و المرضتتى) يحت ت المرتب تتة األولتتى بنس تتبة
 , %ت تي ب د لب (إظهار مشاعر االرتياب للمصاس والمرين حتى لو لم يتغير) فتي المرتبتة اليانيتة
وبنسبة

 ,%يليها بالمرتبة اليالية (عز المشاك الشخصية عا أجواء ال م مع المصابيا والمرضى)
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 ,%وقد جاءت ال بارة )المهارة في تطبيق االختبارات والقياستات) فتي المرتبتة األخيترة وبنستبة
 , %واا الترأي الستائد للدرجتة الكليتة لب تد الم تار والمهتارات المهنيتة المتتوفرة عنتد أخصتائي

إعادة الت هي الحركي في المستشتفيات وم اركتز عتالج الطبي تي كتاا يشتير إلتى (غالبتاً) وبحستس إجابتات أفتراد
عينة البحو بالكام .
متتا المالحتتظ متتا ختتال ه ت ا المحتتور امتتتالب االخصتتائي الحركتتي لك ت الم لومتتات والم تتار والمفتتاهيم التتتي
ت هل لتقديم مهارات مهنية عالية بمحا تخصصت وبالتتالي جتودة الرعايتة للمرضتي وهت ا متا يؤكتده المبحتوييا
في اجاباتهم على ه ا المحور .
رابعاً  :هل توجد فرو ذات داللة إحصائية بين المعالج الطبيعثي مثن خريجثي قسثم العثالل الطبيعثي بكليثة
التقنيثثة الطبيثثة وأخصثثائيو إعثثادة التأهيثثل الحركثثي مثن خريجثثي كليثثة التربيثثة البدنيثثة وعلثثوم الرياضثثة حثثول
الوعي بدور أخصائي إعادة التأهيل الحركي ؟
الختبار الفرضية الرئيسية اليانية للبحو والمت لقتة بوجتود فتروق ات داللتة إحصتائية فتي دور أخصتائي
إع تتادة الت هيت ت الحرك تتي كم تتا يدركت ت الم تتالج الطبي تتي ت تتم اس تتتخدام اختب تتار ت للت تتر عل تتى الف تتروق ب تتيا
متوستتطات إجابتتات مفتتردات أف تراد عينتتة الد ارستتة لمحتتاور دور أخصتتائي إعتتادة الت هي ت الحركتتي كمتتا يدرك ت
الم تتالج الطبي تتي ( كمتغيتتر تتتابع ) علتتى خصتتائص أف تراد عينتتة البحتتو ( كمتغيتتر مستتتق ) متتا حيتتو درجتتة
الت يير عند مستوع داللة م نوية (  )  =1.15أو ( ,)  =1.11فكانت النتتائج كمتا فتي الجتداو التاليتة
حيو كانت :
لج اضي لج

اي  :ال توجد فروق ات داللة إحصائية في الم ار والمهارات المهنية و الدور والمهام الت ي

يقوم ب أخصائي إعادة الت هي الحركي وفقاَ (لخصائص أفراد عينة الدراسة).
وق بط لج اضي لج يال  :توجد فروق ات داللة إحصائية في الم ار والمهارات المهنية و التدور والمهتام الت ي
يقوم ب أخصائي إعادة الت هي الحركي وفقاَ (لخصائص أفراد عينة الدراسة).
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جدو ( )12المتوسطات الحسابية وقيمة ت إلجابات أفراد عينة البحو ما م الجي ال الج الطبي ي خريجي قسم
ال الج الطبي ي بكلية التقنية الطبية وأخصائيو إعادة الت هي الحركي ما خريجي
قسم إعادة الت هي وال الج الطبي ي بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
في الم ار والمهارات المهنية والدور والمهام ال ي يقوم ب
أخصائي إعادة الت هي الحركي
.

وح ور لعسج ي ن

ت

أخ ئيو إع لججأهيط لجحاك ون
خاير كالي لججابي لج ي وعالوم
لجاي ض

وع جر لجعالج لجا يع ون خاير قتم
لجعالج لجا يع بكالي لججقاي لجا ي

لجلجوسي لجحت ب

لع حالو
لجلعي ري

لجلجوسي لجحت ب

لج اق

قيل ت

لع حالو
لجلعي ري

المفههام التهي يقههوم بفهها أخصههائي

-

إعادة التأهيل الاركي
اهدوار التي يقوم بفها أخصهائي

-

إعادة التأهيل الاركي
المعه ههار والمفه ههاراو المفنيه ههة

-

المتههوورة لههد أخصههائي إعههادة

التأهيل الاركي

-

لج رع لجكالي

)**( دال إاصائيا عند مستو داللة (.)5.51

دال إاصائيا عند مستو داللة (

).

ما خال الجدو رقم ( )12يتضح أا :
قيمة اختبار ت للفروق بيا م الجي ال الج الطبي ي ما خريجتي قستم ال تالج الطبي تي بكليتة التقنيتة الطبيتة
وأخصائيو إعادة الت هي الحركي ما خريجي قسم إعادة الت هي وال الج الطبي تي بكليتة التربيتة البدنيتة وعلتوم
الرياضة حو المهام التي يقوم بها أخصائي إعادة الت هي الحركي بلغت (
(

 )-بداللة م نوية محسوبة

) وهي أكبر ما مستوع الم نتوي ( )1.15لت لب نقبت بالفرضتية الصتفرية وهت ا يتد علتى عتدم وجتود

فتتروق ات داللتتة إحصتتائية بتتيا أف تراد عينتتة البحتتو فتتي متتدي إدراكهتتم للمهتتام التتتي يقتتوم بهتتا أخصتتائي إعتتادة
الت هي ت الحركتتي ,ب ترغم أا قيمتتة الفتترق بتتيا المتوستتطيا بل تغ ( )1.158وكتتاا لصتتالح أف تراد عينتتة البحتتو متتا
خريجي قسم إعادة الت هي وال الج الطبي ي بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.

1
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 -1قيمتتة اختبتتار ت للفتتروق بتتيا م تتالجي ال تتالج الطبي تتي متتا خريجتتي قستتم ال تتالج الطبي تتي بكليتتة التقنيتتة
الطبية وأخصائيو إعادة الت هي الحركي ما خريجي قسم إعادة الت هي وال الج الطبي ي بكليتة التربيتة البدنيتة
وعلتتوم الرياضتتة حتتو األدوار التتتي يقتتوم بهتتا أخصتتائي إعتتادة الت هي ت الحركتتي بلغتتت
م نوية محسوبة (

(

 )-بداللتتة

) وهي أكبر متا مستتوع الم نتوي ( )1.15لت لب نقبت بالفرضتية الصتفرية وهت ا يتد

علتتى عتتدم وجتتود فتتروق ات داللتتة إحصتتائية بتتيا أفتراد عينتتة البحتتو فتتي متتدي إدراكهتتم لتألدوار التتتي يقتتوم بهتتا
أخصائي إعادة الت هي الحركي ,برغم أا قيمة الفرق بيا المتوسطيا بلغ (

) وكاا لصتالح أفتراد عينتة

البحو ما خريجي قسم إعادة الت هي وال الج الطبي ي بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.
 -3قيمتتة اختبتتار ت للفتتروق بتتيا م تتالجي ال تتالج الطبي تتي متتا خريجتتي قستتم ال تتالج الطبي تتي بكليتتة التقنيتتة
الطبية وأخصائيو إعادة الت هي الحركي ما خريجي قسم إعادة الت هي وال الج الطبي ي بكليتة التربيتة البدنيتة
وعلتتوم الرياضتتة حتتو األدوار التتتي يقتتوم بهتتا أخصتتائي إعتتادة الت هي ت الحركتتي بلغتتت
م نوية محسوبة (

(

 )-بداللتتة

) وهي أكبر متا مستتوع الم نتوي ( )1.15لت لب نقبت بالفرضتية الصتفرية وهت ا يتد

علتتى عتتدم وجتتود فتتروق ات داللتتة إحصتتائية بتتيا أف تراد عينتتة البحتتو فتتي متتدي إدراكهتتم للم تتار والمهتتارات
المهنيتتة المتتتوفرة لتتدي أخصتتائي إعتتادة الت هي ت الحركتتي ,بتترغم أا قيمتتة الفتترق بتتيا المتوستتطيا بل تغ (

)

وكاا لصالح أفراد عينتة البحتو متا خريجتي قستم إعتادة الت هيت وال تالج الطبي تي بكليتة التربيتة البدنيتة وعلتوم
الرياضتتة .علي ت يتضتتح ب ن ت ال توجتتد فتتروق ات داللتتة إحصتتائية بتتيا الم تتالجيا ال تتامليا فتتي مجتتا ال تتالج
الطبي ي ما خريجي قسم ال الج الطبي ي بكلية التقنية الطبيتة وأخصتائيو إعتادة الت هيت الحركتي متا خريجتي
قستتم إعتتادة الت هي ت وال تتالج الطبي تتي بكليتتة التربيتتة البدنيتتة وعلتتوم الرياضتتة فتتي الم تتار والمهتتارات المهنيتتة
واألدوار والمه تتام الت تتي يق تتوم به تتا أخص تتائيو إع تتادة الت هيت ت الحرك تتي م تتا خرج تتي قس تتم إع تتادة الت هيت ت وال تتالج
الطبي ي بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة داخ مراكز ال الج الطبي ي بالمستشفيات ال امة ومراكز ال الج
الطبي ي الخاصة.
نتائج البحث
يتضح ما اإلجابات الخاصة بموضوع البحو ما قب أفراد عينة الدراسة (الم الجيا ال امليا في مجا
ال تتالج الطبي تتي) متتا خريجتتي قستتم ال تتالج الطبي تتي بكليتتة التقنيتتة الطبيتتة انت هنتتاب فهتتم للتتدور الت ي يقتتوم بت
1
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أخصائي إعادة الت هيت الحركتي داخت م اركتز وأقستام ال تالج الطبي تي بالمستشتفيات ال امتة والخاصتة ويتضتح
هت ا واضتتحاً فتتي اإلجابتتة علتتي م ظتتم ال بتتارات التتتي تتتم عرضتتها علتتيهم فتتي استتتمارة االستتتبياا وكانتتت إجتتابتهم
متقاربتة متع إجابتات أخصتائيو إعتادة الت هيت الحركتي متا خريجتي قستم إعتادة الت هيت وال تالج الطبي تي بكليتة
التربيتتة البدني تتة وعلتتوم الرياض تتة فتتي األدوار والمه تتام والم تتار والمه تتارات الخاصتتة ب خص تتائي إعتتادة الت هيتت
الحركتتي والمتميلتتة فتتي ال بتتارات التتتي تتضتتما ياليتتة محتتاور وهتتي القتتدرة علتتى التشتتخيص التتدقيق لاصتتابة أو
المرن والقدرة على التفريق بيا أنواعها والمهارة في طترب األستئلة المناستبة للحالتة المصتابة وكت لب المشتاركة
بتحديد األساليس ال الجيتة المناستبة للمصتابيا والمرضتى والتنستيق متع الم تالج الطبي تي وطبيتس الحالتة لتتفهم
دوره فتتي ال تتالج ,ومتتا مهام ت الت تتر علتتى األستتباس الرئيستتية لحتتدوو اإلصتتابة أو المتترن والتفريتتق بينهتتا.
ومراعاة الفروق الفردية بيا المصابيا والمرضى أيناء الت امت م هتم فتي عمليتة إعتادة الت هيت  ,واالشتتراب متع
الفري تتق ال الج تتي لوض تتع الخط تتة ال الجي تتة للمص تتابيا والمرض تتي م تتع تطبي تتق اختب تتارات وظيفي تتة ات ال الق تتة
بالمجتتا وتقيتتيم الوظتتائ

والقتتدرات الوظيفيتتة والبدنيتتة للمصتتابيا والمرضتتي والفحتتص والتقتتدير المالئتتم للحالتتة

المصابة.
االستنتاجات
 – 1هناب فهم واضح لدور ومهام أخصائي الت هي الحركي ما قب الم الج الطبي ي .
 - 2امتتتالب أخصتتائي الت هي ت الحركتتي للمهتتارات والم لومتتات التتتي تمنح ت القتتدرة علتتى التشتتخيص التتدقيق
لاصابة أو المرن والقدرة على التفريق بيا أنواعها .
 - 3القدرة علي التواص الجيد مع المرضي والمهارة في طرب األسئلة المناسبة للحالة المصابة.
 – 4القدرة علتي المشتاركة فتي تحديتد األستاليس ال الجيتة المناستبة للمصتابيا والمرضتى والتنستيق متع الم تالج
الطبي ي وطبيس الحالة لتفهم دوره في ال الج .
 - 5القتدرة علتتى تحديتتد الفتتروق الفرديتة بتتيا المصتتابيا والمرضتتى و مراعاتهتتا أينتاء الت امت م هتتم فتتي عمليتتة
إعادة الت هي .
 – 6القدرة علي اجراء االختبارات الوظيفية وتفسير نتائجها ووضع االهدا
 – 7القدرة علي تقيم حالة المرضي والت ر علي درجات تحسا حالتهم .
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 - 8القتتدرة علتتي المستتاهمة واالشتتتراب متتع الفريتتق ال الجتتي لوضتتع الخطتتة ال الجيتتة للمصتتابيا والمرضتتي بمتتا
يتالئم وحالتهم .

التوصيات
 -1ال م على تحسيا وتطوير ال القة المهنيتة بتيا أخصتائي إعتادة الت هيت الحركتي والم تالج الطبي تي متا
خال المؤتمرات والندوات التي تجمع هؤالء المتخصصيا.
 -2إجتراء المزيتد متا الد ارستات والبحتوو المستتقبلية حتو دور أخصتائي إعتادة الت هيت الحركتي فتي م اركتز
ال الج الطبي ي بالمستشفيات ال امة ومراكز ال الج الطبي ي الخاصة.
 -3التنسيق بيا الجام ات توادارة المستشتفيات وم اركتز ال تالج الطبي تي فتي ليبيتا لل مت علتى تطتوير وت هيت
أخصائي إعادة الت هي الحركي ما خال الدورات تدريبية .
 -4الفص بيا دور أخصائي إعادة الت هي الحركي والم الج الطبي تي و لتب بوضتع آليتة عمت جديتدة تحتدد
لك مختص دوره المطلوس من .
 -5توفير المكاتس المناسبة واألجهزة والمقايي

واألدوات الخاصة بتقييم ودراسة الحاالت داخ مراكز ال تالج

الطبي ي بالمستشفيات ال امتة والخاصتة متع تخصتيص وقتت كتا

إلتمتام عمليتة إعتادة الت هيت للمصتابيا

والمرضى ما خال جلساتهم ال الجية .
 -6توضيح الدور ال ي يقوم ب أخصائي إعادة الت هي الحركي للمصابيا والمرضى و ويهم.
 -7وضع قانوا لتنظيم مزاولة مهنة ال الج الطبي ي في ليبيا يتم في التوصي
الت هي الحركي في مراكز ال الج الطبي ي بالمستشفيات ال امة والخاصة.
 -8تحديد دور أخصائي إعادة الت هي الحركي ضما الفريق ال الجي.
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لجلافق ت :

لسج ي ن
ور أخ

ئ إع

لججأهيط لجحاك كل ي ركه لجلع جج لجا يع خايج قتم لجعالج
لجا يع بكالي لججقاي لجا ي

"دراسة ميدانية عيل عينة من أخصائيو اإعادة التأهيل احلريك من خرجيي قسم أعادة التأهيل والعالج الطبيعي بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة
واملعاجلني العاملني يف جمال العالج الطبيعي من خرجيي قسم العالج الطبيعي بلكية التقنية الطبية"
لجلع جج لجا يع  /أخ

ئ إع

لججأهيط لجحاك

..................................... :

لجتالم عاليكم ورةل هللا وباك ه  ,,,وبع

نفيد س يادتمك بأننا نقوم ابإعداد دراسة يف جمال اإعادة التأهيل احلريك والعالج الطبيعي ،حول
(دور أخصايئ اإعادة التأهيل احلريك كام يدركه املعاجل الطبيعدي خدرق قسدم العدالج الطبيعدي
بلكية التقنية الطبية) من خالل اإجراء دراسة مقا نرة عيل عيندة مدن أخصدائيو أعدادة التأهيدل
احلريك واملعاجلني العاملني يف همنة العالج الطبيعي حول نظرهتم لدلور اذلي يقوم به أخصايئ
أعادة التأهيل احلريك يف جمال ختصصه  ،وإاننا أآمل يف ا إلس تفادة مدن خربتدك ورأيدك وذكل
ابلإجابة عن الاس تبيان املرفق .
ش كاين جكم ع و كم ووعجافين برليالكم ووق رين جكم و ذجو ه ون
عه ف س يط إ ر ز هذل لج حث.

لج ةثون
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معاجل طبيعي

أخصايئ اإعادة التأهيل احلريك
مركز عالج طبيعي خاص

مستشفى عام
:

أسم لجلتجل ى أو واكز لجعالج لجا يع

س نة
 -8و علالك ب جلتجل ى:
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لججأهيط لجحاك

فامي ييل مجموعة من العبارات اليت توحض املهام اليت يقوم هبا أخصايئ اإعدادة التأهيدل
احلريك  ،أآمدل حتديدد اإىل أي مددى يقدوم بدلك دور وذكل بوضدع عالمدة (  ( /يف
املين اذلي حيدد وعه ظاك :
م

لجع رلت

1

استقبال الاالة المرضية وقه دخوله المستشيى او مرك عالج الطبيعي.

2

تعريف المصاب أو المريض بمن هو وماذا سيقدم له.

3

إبراء التاويل إلى اهخصائي أو ال فة المناسبة.

4
0
6

لئ ًل

إعهداد تقريهر ميصهل عهن االهة المهريض الصهاية وإرواقهه بهالملف الطبهي

ليكو ب ءا منه يطلا عليه الطبي المعال ووريل الاالة.

تبهادل االستشهاراو مها اليريهل الطبهي اهول الاهاالو المصهابة والمرضهية
باستمرار.

عقد ابتمهام دور مها اليريهل المعهال وإعطهائفم ضهورة شهاملة عهن االهة
المصاب وتأثير ال طة العالبية المتبعة.

إبهراء الباهور والدراسهاو لمعروهة تهأثير البهرام العالبيهة المقتراهة علهى
7

8
9

اسههتعادة الكيههاءة الوليييههة وك ه ل ال ههدماو المقدمههة وههي م ههال العههالج

الطبيعي وي المراك والمستشيياو المت صصة .

اإلسهفام وهي موابفهة االضهاباو واهمهرا
تطورها.

اإلسهفام وهي العمهل الوقهائي والتوعهو لت نه

وقوعفا واستياالفا.

وهي مسهتوياتفا المبكهرة قبهل
االضهاباو واهمهرا

قبهل

 15تدري أخصائيو إعادة التأهيل والعالج الطبيعي من خري ي ال امعاو.

 11اضور الندواو والمااضراو وي كل ما ي ت

بالعالج الطبيعي.
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لججأهيط لجحاك

فامي ييل مجموعة من العبارات اليت توحض الدوار اليت يقوم هبا أخصايئ اإعادة التأهيل احلريك
 ،أآمل حتديد اإىل أي مدى يقوم بلك دور وذكل بوضع عالمة (  ( /يف املين اذلي حيدد
وعه ظاك :
لجع رلت

م

لئ ًل

1

العمل علي تش ي

2

المرور اليومي ما اليريل العالبي على المصابين والمرضى.

3

االشتران ما اليريل العالبي لوضا ال طة العالبية للمصابين والمرضي.

4
0
6
7
8

التعهر

وإعادة تأهيل المصابين والمرضي.

علهى التهاريخ المرضهى للمصهاب او للمهريض طبيها عهن طريهل الملهف أو

المريض نيسه أو اههل واالاتيا بملياو عن ااالو المصابين والمرضى.

تعديل العاداو والتوقعاو غير السليمة لد المصهابين و المرضهى والتهي تهؤثر سهلبا

على سير العالج.

تبصير المصابين والمرضى بااالتفم وإشراكفم وي العملية العالبية ومتابعة الاالهة

المصابة والمرضية ومد استيادته من ال طة العالبية

تطبيهل اختبهاراو وليييهة ذاو العالقهة بالم هال وتقيهيم الولهائف والقهدراو الوليييهة
والبدنية للمصابين والمرضي واليا

والتقدير المالئم للاالة المصابة.

تقييم السلون والاالة النيسية لد المصابين والمرضى واكتشا اهوراد المعرضين
لتكرار لادور االضابة.

9

االستعداد للتعامل ما المصابين والمرضي على اختال ااالتفم.

15

تقيهيم السهلون والاالههة النيسهية لهد المصههابين و المرضهى واكتشهها

11

االستعداد للتعامل ما المصابين والمرضي على اختال ااالتفم.

12

التعمهل والتوثيهل العلمهي وهي دراسهة أسهباب االضهاباو واالمهرا

13

التنسيل ما اههالي ومتابعتفم وهي كهل مها ي هدم ال انه العهالج الطبيعهي للمصهابين

14

الاهرص علهى متابعهة المرضهى والمصهابين بعهد خهروبفم مهن المركه او المستشهيى

المعرضين لتكرار لادور االضابة.

ومتابعة ما يست د وي العالج الطبيعي

اهوهراد

وكيييهة اهدوثفا

أوالمرضى.

أوعن طريل العياداو ال اربية.
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لجلحور لجث جث  :لجلع رو ولجله رلت لجلهاي

فامي ييل مجموعة من العبارات اليت تقيس مدى توفر املعارف واملهارات دلى أخصايئ
اإعادة التأهيل احلريك  ،أآمل قراءة العبارة جيدا ووضع عالمة (  ) /يف املين اذلي
يعكس وعه ظاك:
م

لجع رلت

1

التعر على االسباب الرئيسية وي ادور االضابة او المر والتيريل بينفا.

2
3

لئ ًل

الاهرص علهى التعهاو مها اليريهل الطبهي وهي متابعهة الاهاالو المصهابة

والمرضية.

تقبل المصابين والمرضى لاالتفم ضمن واقعفم االبتمام يمهن خهالل إبهراء

مقابالو وردية ما كل مصاب او مريض.

4

إلفار مشاعر االرتياا للمصاب والمريض اتى لو لم يتغير.

0

ع ل المشاكل الش صية عن أبواء العمل ما المصابين والمرضى.

6

االستيسار من اليريل المعال عن وضا الاالة.

7
8
9
15
11
12

13
14

الاهرص علهى تقهدير العوامهل الواقعيهة المؤديهة إلهى تيهاقم اهدور االضهابة او

المر .

الارص على إقامة عالقاو مفنية قوية ما المصابين والمرضى .

تقهدير مشهاعر المصهابين والمرضهى اتهى العدوانيهة منفها والتهي تكهو بسهب
اودر االضابة او المر .
مراعاة اليرو اليردية بين المصابين و المرضى أثناء التعامل معفم وي عمليهة
إعادة التأهيل.

التعهاو مها إدارة المستشهيى او مركه العالج الطبيعهي لتاقيهل أكبهر وائهدة

ممكنة للمصابين والمرضى.

االستيسار من طبي العالج الطبيعي عن وضا الاالة.
المشهاركة بتاديهد اهسهالي
والمصابين أنيسفم.

العالبيهة للمصهابين و المرضهى مها المرضهى

استش ههارة أطب ههاء الع ههالج الطبيع ههي و ههي االستش ههارة قب ههل تق ههديمفا للمص ههاب او

المريض
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بع لجلحور لجث جث  :لجلع رو ولجله رلت لجلهاي
م

لجع رلت

10

التنسيل ما طبي العالج الطبيعي وطبي الاالة لتيفم دوره وي العالج.

16

17

لئ ًل

غجً

أةي ً

رًل

أب ًل

القه ههدرة عله ههى اليفه ههم واالسه ههتيادة مه ههن الباه ههور ذاو العالقه ههة باإلضه ههاباو

واالمرا

وطر العالج الطبيعي.

القدرة على التش ي

أنواعفا.

الدقيل لإلضابة او المر والقدرة على التيريل بين

عالقة بعض القدرات البدنية الخاصة بمستوي أداء دقة مهارة الرمية الحرة لدى العبي

18

المفارة وي إقامة عالقة قوية ما المصابين و المرضى.

19

المفارة وي تطبيل االختباراو والقياساو.

25

القدرة على االستمام ال يد المصاب او المريض.

كرة السلة تحت " 12سنة".

 21المفارة وي طرا اهسئلة المناسبة للاالة.
*د .تمومين يخلف بن عريبي
22

المفهارة وهي اسهت دام التقنيهاو الاديثهة (االبفه ة اإللكترونيهة والكفربائيهة)

إعادة التأهيل.
إاالطبيعي
العالج
ووسائل
الخاصة ب لم التدريس الرياضي أو بال لوم المساعدة أآلخري ستاعدت
عمليةيات
جميعويالنظر
اسة :
 مقدمة الدر23

المفارة وي كتابة التقرير الطبي.

في تطوير ال ملية التدريبية إ ج لت النتائج والمستويات المتقدمتة للرياضتييا صتفة مميتزة فالتجتارس والبحتوو
القدرة على إقامة ت اوب انيعالي بين المصاب او المهريض والمعهال ولديهه

يا الص تتبغة ال ملي تتة إ كان تتت هت ت ه النظري تتات األس تتا
المقابالوتتماالتمت تر
انباءه تتا أعط ت
 24بمختلت ت
ال لمي تتة
المرضى.
المفارة ويجوإبر
على إبراء الباور اإلكلينيكيهة وهي م هال الت صه
المستويات الالقدرةليا .
20

للوص تتو إل تتي

والقهدرة علهى

المشهاركة وههي وضهها البههرام التأهيليهة ال اضههة بإعههادة التأهيههل للمصههابين أو

المرضي .بعض القدرات البدنية الخاصة بمستوي أداء دقة مهارة الرمية الحرة لدى العبي
عالقة
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عالقة بعض القدرات البدنية الخاصة بمستوي أداء دقة مهارة الرمية الحرة لدى العبي
كرة السلة تحت " 12سنة".
*د .تمومين يخلف بن عريبي
 مقدمة الدراسة  :إا جميع النظريات الخاصة ب لم التدريس الرياضي أو بتال لوم المستاعدة آلختري ستاعدتفي تطوير ال ملية التدريبية إ ج لت النتائج والمستويات المتقدمتة للرياضتييا صتفة مميتزة فالتجتارس والبحتوو
ال لمي تتة بمختلت ت

جوانبه تتا أعط تتت التمت تريا الص تتبغة ال ملي تتة إ كان تتت هت ت ه النظري تتات األس تتا

للوص تتو إل تتي

المستويات ال ليا .
فالترابط الكبير بيا جوانس اإلعداد البدني والمهاري ج

ما الضروري االهتمام بفحوع التدريس ما

حيو الزما والشك فضالً عا الوسائ المستخدمة في ال ملية التدريبية و لب لزيادة ص وبة األداء فيها .
و ل بة كرة السلة ما األل اس التي تتمتع بمكانة مرموقة بيا األل اس األخرع لما تتميز ب ما إيارة وحما
وتطور في األداء المهاري ال ي يتم ما خال تطبيق المبادئ األساسية المهارية في الهجوم والدفاع.
وما بيا ه ه المهارات الهجومية مهارة التصويس ال ي ي د المنف الموص لسلة الفريق المناف
وبالتالي الحصو على النقاط وب سرع وقت ممكا فضالً عا أنها المهارة التي تتطلس التركيز ال الي في
الكيفية األدائية ما جميع النواحي التكنيكية الفردية لالعس) 3 :13 ( .
كما ي تبر التصويس أحد المهارات التي تنا إعجاس الالعبيا في ك المستويات ال مرية ومستويات
المنافسة ,فالالعس صاحس نسبة التسجي ال الية ينا إعجاس ال ديد ما القائميا على عملية التدريس.
وهو ال ام المؤير على نتيجة المباراة ,ل ا أصبح التصويس الشغ الشاغ لل ديد ما المدربيا والالعبيا
حيو يولوا اهتمام كبير في الجرعات التدريبية أو الواجبات اإلضافية في البرامج التدريبي على مدار ال ام.
( ) 47 :19
حيو ت د الرمية الحرة ما المهارات الوحيدة التي تؤدي بدوا إعاقة ما المداف يا ومدربو كرة السلة ي لموا
جيداً أا الفرق يمكا أا تخسر ب ن مبارياتها عند خط الرمية الحرة ويض وا لب في اعتبارهم عند حسابهم

اجملدل :السادس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جامعة الزاوية

جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية العدد :الثاين العرشون

ليبيا 2019

للمكسس حيو أن في عدد كبير ما المباريات لو أا الفريق الخاسر استطاع أا يسج رمايت الحرة الفاشلة
لفاز بنتيجة المباراة)329 :11( , ) 36 : 9 ( .
ويؤكد على ه ا ماجاءت ب في المادة ( )88ما قانوا الل بة كما أا هناب أميلة كييرة لفرق مهزومة
لم تهزم ل باً داخ المل س ولكا خسرت مبارياتها على خط الرمية الحرة خاصة في اليواني األخيرة للمباراة
وغالباً ما يبدو على الالعبيا مظاهر الت س واإلجهاد بصورة واضحة ما قد يحدو إخفاق في التصويس
وخاصة إ ا ما كاا المصوس مطالس بإحراز الرمية الحرة وهو تحت مجهود بدني عالي قد يكوا في احرازها
تحقيق الفوز لفريق .
ويشير عماد الديا أبو زيد 2115م أا المهارات األساسية لك ل بة ما األل اس ترتبط بقدرات بدنية ات
ت يير ايجابي على مستوع تلب المهارات ,فك مهارة تحتاج إلى قدرات خاصة أي ت تمد على تحريب جزء أو
أكير ما أجزاء الجسم وتتطلس عم عضلي بقوة م ينة وتؤدي الحركة بسرعة م ينة وأا يتحم الالعس أداء
المهارة لفترة زمنية محددة ,فالقدرات البدنية األساسية هي التي تشك حجر الزاوية للوصو بالالعبيا إلى
أفض المستويات ال الية) 12 :12 ( .
ويضي

محمد عبد الرحيم (  2116م ) أا كرة السلة تحتاج إلى كمية كبيرة ما المجهود البدني وتتطلس

تنمية ك ما سرعة الحركة وسرعة رد الف

والتوافق والتحم الخاص والقوة المميزة بالسرعة بصفة خاصة

والمرونة والرشاقة وك لب القوة ( ) 48 :21
وي كر محمود حسانيا عا كال ما يا ار وويدا رينولدز 2017) yarra & widen renoldsم) على أا
كرة السلة ما األنشطة التي تحتاج إلى العبيا يتوافر لديهم متطلبات بدنية خاصة تناسس طبي ة األداء
المهاري والخططي وترتبط بطريقة األداء ,كما أنها ت تمد على اإلمكانات الخاصة لالعبيا وأا الطابع المميز
للمهارات الحركية األساس ية هو ال ي يحدد نوعية القدرات البدنية الخاصة الالزمة والتي يجس تنميتها
وتطويرها) 4 : 23 ( .
 مشكلة الدراسة :ت تبر ل بة كرة السلة ما األل اس التي تتميز بالمبادأة والسرعة والتميز المستمرسواء في أنواع المهارات األساسية المختلفة أو الخطط الهجومية والدفاعية ,ونظ اًر لتطور ه ه الل بة تطو اًر
سري اً في جميع جوانبها فإا ك ه ا يحتاج إلى قدرات عالية الكفاءة ما يستخدم المكونات المهارية لل بة
سواء كانت مهارات هجومية أو دفاعية ربما يناسبها ما صفات بدنية ال يمكا أا تتوفر إال إ ا كاا التخطيط
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السليم للتدريس عليها تخطيطاً علمياً مبنياً على التكنيب (النق الحركي) والتكتيب وي ني إستراتيجية التدريس
المالئم لخصوصية النشاط الممار .
حيو يشير حسا أبوعبية ( 1981م) أا التميز البدني يسمح للفريق ب ن يمتلب عنصر المبادرة ال ي
ي م على تنشيط عزيمة الفريق المناف
األخطاء ,ويكوا أق خط اًر عند الهجوم .

والالعس ال ي يفقد عزيمت ال يقوع على الدفاع ويكير ما
( ) 38 : 17

وه ت ا الخط ت يستتتوجس علتتى الالعتتس المنتتاف
نقتتاط أضتتا

أداء رميتتات ح ترة حيتتو أا التصتتويس متتا منطقتتة التتيالو

للرميتتات الح ترة أهميتتة بالغتتة أينتتاء قيتتام الالعتتس بالتصتتويس متتا ه ت ه المنطقتتة ويت تترن ل ت أحتتد

المداف يا في ارتكاس خط شخصتي ,إ ا لتم يتنجح إلحتراز أهتدا

أمتا إ ا نجحتت الرميتة تحتستس بتيالو نقتاط

ورميتتة ح ترة فه ت ه الرميتتة فتتي الحالتتة ال اديتتة تستتاوي هجمتتة ونص ت

وفتتي حالتتة الرميتتة الح ترة والتستتجي تستتاوي

هجمتاا( )11 : 3
وما هنا رأت الباحية أهمية التصويس بصفة عامة والرمية الحرة بصتفة خاصتة  .ميت أي أنت كلمتا أرتفتع
مستتوع األداء المهتتاري لالعتتس فتي تلتتب الواجبتتات أو االداءات المهاريتة تحتتتاج بالتتتالي إلتى مستتتوع عتتالي متتا
الصفات البدنية الخاصة ,ل لب ت تبر الصفات البدنية الخاصتة متا ال وامت األساستية التتي تستهم فتي االرتقتاء
بالمستوع المهاري لالعس كرة السلة  .لت ا أا عمليتة التتدريس الرياضتي الحتديو تتجت إلتى مبتدأ التخصصتية
وانطالقاً ما ه ا المبدأ س ت الباحية إلى ضترورة تحديتد أهتم القتدرات البدنيتة الخاصتة المرتبطتة بمهتارة الرميتة
الحرة لدع العبي كترة الستلة تحتت  14ستنة والتتي ت تبتر أستا

الم ارحت الستنية وهت ا متا يؤكتده محمتد توفيتق

الوليلي (1981م)
إ يوصى بضترورة االهتمتام بالناشتئيا والتركيتز علتى التتدريس البتدني و المهتاري مبكت اًر إلمكانيتة الوصتو إلتى
المستويات ال ليا)3 :16 ( .
حيو تكما مشكلة الدراسة في أا المهارات الهجومية في ل بة كرة السلة تحتاج إلى قتدرات بدنيتة خاصتة
وه ه القتدرات يجتس توظيفهتا لخدمتة وطبي تة األداء المهتاري فتي كترة الستلة وخاصتة مهتارة الرميتة الحترة ولكتوا
الباحيتتة متتا المهتمتتيا فتتي مجتتا الل بتتة الحظتتت ب تتن المتتدربيا ي تمتتدوا علتتى تتتدريس قتتدرات بدنيتتة خاصتتة
ب ض تتها ع تتام ول تتي

لت ت عالق تتة بدق تتة أداء مه تتارة التص تتويس داخت ت الوح تتدات التدريبي تتة أي الب تتد أا تك تتوا تل تتب

التدريبات باتجاه عم األداء الحركي الموج وفق متطلبات ظرو

الل س وه ا اإلغفا أدع إلى عدم إعطتاء
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ه ه الصفات الوقت واالهتمام الكافي خال التدريس أو داخ المؤسستات الت ليميتة لكتوا هت ه المرحلتة انتقاليتة
متتا بتتيا مرحلتتة آلمينتتي باستتكت ومرحلتتة الناشتتئيا ممتتا ارت ت ت الباحيتتة لمي ت ه ت ه الد ارستتة والتتتي قتتد تستتهم فتتي
االرتقتتاء بالمستتتوع المهتتاري له ت ه المرحلتتة والتتتي هتتي ن تواة المستتتقب حيتتو أن ت كلمتتا زادت القاعتتدة كلمتتا ارتفتتع
مستوع الل بة والوصو بها إلى المستويات ال ليا.
أهداف الدراسة

تهدف هذس الدراسة إلي التعرف علي -:

 -1القدرات البدنية الخاصة بمستوي دقة أداء الرمية الحرة لدع العبي كرة السلة تحت  14سنة.
 -2طبي تتة ال القتتة بتتيا القتتدرات البدنيتتة الخاصتتة ومستتتوي دقتتة أداء الرميتتة الح ترة لتتدع العبتتي ك ترة الستتلة
تحت  14سنة.
تساؤالت البحث -:
 -1ماهي القدرات البدنية الخاصة المرتبطة بمستوي دقة أداء الرمية الحرة لدع العبي كرة السلة تحت
 14سنة ؟.
 - 2ماهي طبي ة ال القة بيا القدرات البدنية الخاصة بمستوي دقة أداء الرمية الحرة لدع العبي كرة
السلة تحت  14سنة ؟
الدراسات النظرية :
القدرات البدنية الخاصة لالعبي كرة السلة :لك نشاط رياضي متطلبات البدنية الخاصة ل ا أصبح متا المهتم
تحديتتد أهتتم القتتدرات البدنيتتة الخاصتتة للوصتتو إلتتى المستتتويات ال ليتتا فتتي ل بتتة ك ترة الستتلة والتتتي تتطلتتس قتتدرة
إلنجاز حركات قوية وسري ة ومفاجئة وتلب القدرات ت د ما ال ناصر األساسية والمهمتة لتقتدم الالعتس مهاريتاً
وخططياً ,وأا أي ض

في قدرات البدنية تؤدي بالتالي إلى ض

األداء المهاري والخططي وانخفتان فتي

مستوع الل س ا ال يستطيع الالعس مجاراة متطلبات الل تس الحتديو الت ي يتطلتس القتوة فتي األداء وسترعة رد
الف

الخ ما الصفات البدنية ) 91,89 : 12 ( .
يشتتير أحمتتد بسطويستتي (1999م) أا هنتتاب قتتدرات بدنيتتة خاصتتة وم ينتتة لتفضتتيلها علتتى مكونتتات

أختترع فتتي ضتتوء متطلبتتات النشتتاط الممتتار  ,وهتتي تترتبط ارتباطتاً وييق تاً ب مليتتة تنميتتة المهتتارات الحركيتتة ا ال
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يس تتتطيع الرياض تتي اتق تتاا المه تتارات الحركي تتة ف تتي حال تتة افتق تتاره للق تتدرات البدني تتة الض تترورية والخاص تتة بالنش تتاط
الرياضي) 11 :1 ( .
مفهوم الدقة :ت تبر الدقة عامالً مهما كما ت د إحدع المكونات الرئيسية للياقة البدنية ا يتوق
الهد

وت ني القدرة على توجي الحركات اإلرادية التي يقوم بها الفرد نحو هد

عليها حماية

م يا ) 459 : 18 ( .

حيتتو ي رفهتتا عبتتد ال زي تتز ستتالمة (1983م) ب ن ت أحك تتام األداء المهتتاري وضتتبط و ل تتب بتتدفع وتوجي ت الكتترة
بإم اا وتدقيق اتجاه السلة وخاصة نقطة التنشيا  point of aimالمتناهية الدقتة التتي يركتز عليهتا الالعتس
في تصويبات وأا السرعة ت د الشق الياني المرتبط بالدقة كشرط لنجاب التصويس أيناء التناف

في المباريتات

()13:21
كما عرفها ياسر هاشم (  2111م) ب ن صفة حركية تستخدم لتنفي واجس حركي كما أنها تتطلس سيطرة
كاملة علي ال ضالت ما الجهاز ال صبي محكمة التوجي  ,سواء متا كتاا منهتا موجهتاً ال املتة أو لل ضتالت
المقابلة لها  ,حتي تؤدي الحركة في االتجاه المطلوس وبالدقة الالزمة إلصابة الهد

( ) 13 : 25

مهارة التصويب من الرمية الحرة  :ت د مهارة الرمية الحرة ما المهارات الهجوميتة المهمتة فتي ل بتة كترة الستلة
لمتتا لهتتا متتا أيتتر كبيتتر أينتتاء المبتتاراة والتتتي فرضتتها قتتانوا الل بتتة وهتتي جتزاء الخطت قتتانوني يرتكبت أحتتد العبتتي
الفريقيا المبادريا للحد ما الل س الخطر.
كمتتا أنهتتا فرصتتة ت طتتي لالعتتس متتا أجت تستتجي نقطتتة دوا مضتتايقة متتا الخصتتم ويقتتوم الالعتتس بتنفيت
تصتتويس الكترة متتا منطقتتة ختتط الرميتتة الحترة دوا إعاقتتة متتا العتتس مضتتاد وتل تتس الرميتتة الحترة دو اًر كبيت اًر فتتي
نتائج كرة السلة حيو يكير االحتكاب الشخصي نتيجة السرعة ال الية التي يتميز
بهتتا الل تتس الحتتديو ه ت ا وقتتد متترت الرميتتة الح ترة بت تتديالت كيي ترة ه ت ا التطتتور ي نتتي زيتتادة متوستتط عتتدد
الرميات الحرة في المباراة الواحدة عا الم د السابق وهناب أميلة كييرة عتا فترق مهزومتة لتم تهتزم ل بتاً داخت
المل س ب خسرت مبارياتها علي خط الرمية الحرة ) 315 :21 ( .
أهمية التصويب في لعبثة كثرة السثلة :إا الهتد

متا إجتادة المبتادئ األساستية بكترة الستلة هتو إتاحتة الفرصتة

لالعس للوصو إلي مركز يسه علي التصويس من  ,إ أا الغرن متا المبتاراة هتو إدختا الكترة فتي الستلة
أكير ما الفريق المناف

 ,وه ا يتطلس إجتادة التصتويس نحتو الستلة  .والتتي يقتوم بهتا الالعتس والفريتق تنتهتي
6
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بتستتجي النقتتاط بواستتطة تلتتب المهتتارات وأنواعهتتا وت تبتتر تصتتويب الرميتتة الح ترة  free throwنمو ج تاً جيتتداً
لمواق

التصويس التي تؤدي في المباراة ما اليبات ) 39 : 18 ( .

وقد شهد القرا ال شروا ,اهتماما كبي اًر لمرحلة الطفولة إلى درجة أا الباحييا وال لماء أطلقوا علي عصر
الطف

)145 :8 (.

الدراسات السابقة :
 -1دراسة محمد عبدالوهاب (1891م)  ) 22 ( ,وعنوانها "دراسة بنسبة التسجيل من الرمية الحرة في
الحالة الطبيعية وتحت ظروف أحمال مختلفة لالعبي الميني باسكت من (  12 -8سنة) .
حيو تهد

الدراسة إلى الت ر على نسبة التسجي ما الرمية الحركة في الحالة الطبي ية عنها في ظرو

األحما ال مختلفة لالعبي الميني باسكت استخدم المنهج التجريبي على عينة قوامها ( )11العبي بالطريقة
ال شوائية وال يا يميلوا مجتمع العبي الميني باسكت بمنطقة اإلسكندرية حيو أسفرت نتائج الدراسة.
أا نسبة التصويس للرمية الحرة لدع العبي الميني باسكت تت ير تحت ظرو

االحما المختلفة حسس درجة

الحم فكلما زاد الحم كلما زادت نسبة التصويس.
 -2دراسة عبد العزيز أحمد النمر ( 1882م ) ) 8 ( ,
وعنوانها ت يير أحما بدنية مختلفة الشدة علي الدقة الحركية لدي العبي كترة الستلة حيتو هتدفت التي
الت تتر علتتي الدقتتة الحركيتتة المتميلتتة فتتي نستتبة التستتجي متتا الرميتتات الح ترة  ,علتتي عينتتة عمدي ت باستتتخدام
مجموعة واحدة وأرب ة قياسات ب دية حيتو حتدد مستتويات شتدة الحمت المختلفتة تب تاً ل تدد ضتربات القلتس فتي
الدقيقة والمستتويات هتي – األستا

الهتوائي – ال تبتة الفارقتة –التتدريس الهتوائي  ,وقتد أظهترت أهتم النتتائج أا

الدقتتة الحركيتتة تق ت كلمتتا زادت شتتدة الحم ت البتتدني وأن ت ال توجتتد فتتروق فتتي الدقتتة الحركيتتة بتتيا الحم ت البتتدني
اله توائي المتتنخفن الشتتدة  ,والحم ت اله توائي المتوستتط الشتتدة  ,كمتتا ال توجتتد فتتروق م نويتتة فتتي الدقتتة الحركيتتة
بيا الحم البدني الهوائي والحم الالهوائي المرتفع الشدة .
 -1دراسثثة :تمثثومين يخلثثف بثثن عريبثثي (1882م)  ) 3 ( ,وعنوانهتتا ت ت يير أحمتتا مختلفتتة االتجتتاه علتتى
ب تتن المؤش ترات الكينماتيكيتتة المرتبطتتة بدقتتة التصتتويس متتا اليبتتات فتتي ك ترة الستتلة حيتتو كانتتت تهتتد

هت ه

الدراسة للت ر على ت يير أحما مختلفة االتجاه على م دالت النتبن أينتاء أداء الرميتات الحترة ومتدع تت يير
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تلب األحما على ب ن المتغيترات الكينماتيكيتة أينتاء أداء الرميتة كترة وال القتة بتيا األحمتا المختلفتة االتجتاه
وك ما م دالت النبن وب ن المتغيرات الكينماتيكية حيو استخدمت المنهج الوصفي متا ختال التصتوير
التلفزي تتوني كوس تتيلة قي تتا

لجم تتع البيان تتات عل تتى عين تتة قوامه تتا ( )11ألعيب تتيا كت ترة الس تتلة م تتا ن تتادع االتح تتاد

الس تتكندري والحاص تتليا عل تتى بطول تتة محافظ تتة اإلس تتكندرية  95 -94وكان تتت أه تتم النت تتائج أا كلم تتا زاد الحمت ت
بالتب ية زاد النبن حتى الوصو لمرحلة الت س مما يؤير سلباً على دقتة تصتويس الرميتات الحترة .حيتو تتؤير
الشدة ( )%81ايجابيتاً علتى كت متا سترعة وزاويتة انطتالق الكترة وتتت ير المتغيترات الكينماتيكيتة بتغيتر واتجتاه
األحمت تتا كمت تتا يوجت تتد ارتبت تتاط بت تتيا إنتاجيت تتة الرميت تتات الح ت ترة وزمتتتا مرحلت تتة الخم تتود أينت تتاء توجي ت ت الحم ت ت بشت تتدة
.%81واالختبار الويس للم

اللوحة عند الشدة  %91واختبار عدو مسافة (31 ×5م).

 -2دراسة خنساء صبري ( 2011م) ) 5 ( ,وعنوانها "أثر األلوان في دقة التصويب لكرة السلة"
اعتمدت الباحية في دراستها على المنهج الوصفي ب ستلوس المستحي علتى عينتة تتكتوا متا ( )11العبتات تتم
اختيارها بالطريقة ال مدية وكانت أهم النتائج
-

ضرورة استخدام األلواا في الوسائ الت ليمية والتدريبية الخاصة بتنميتة وتطتوير دقتة التصتويس فتي كترة

السلة وخاصة
-3

األلواا الزاهية في مقدمتها اللوا األحمر.
االنتباه إلى نوعية األلواا المالب

التي يرتديها المت لموا والالعبوا.

دراسثثثة وليثثثد غثثثانم دنثثثون وآخثثثرون (  2017م )  ) 25 ( ,وعنوانهتتا ال القتتة بتتيا ب تتن الصتتفات

البدنية والشغ ال مودي المب و ودقة التصويس الياليي ما القفز في كرة السلة حيث تهدف هذس الدراسة:
إلى الت ر على طبي ة ال القة بيا ب ن الصفات البدنية والشغ ال مودي المب و ودقتة التصتويس الياليتي
ما القفز في كرة السلة .طبقت الدراسة على العبي فتحت جام ة السليمانية بكرة السلة كالطريقة ال مدية ()9
العبيا وكانت أهم نتائج الدراسة:
-

ظهور ارتباط م نوي سالس بيا الشغ ال مودي وبيا صفة القوة المتميزة بالسرعة لل راعيا.

-

وجود ارتباط م نوي موجس بدقة التهدي

-

وجود ارتباط م نوي موجس بيا دقة التهدي

وبيا القوة المميزة بالسرعة للرجليا.
وبيا القوة االنفجارية للرجليا.
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دراسة مازن حسثن جاسثم ( 2019م)  ) 15 ( ,عنوانهتا أيتر استتخدام وستيلة مستاعدة فتي تطتوير

دقة التهدي

الدراسة إلى:

ما الرمية الحركة بكرة السلة حيو تهد

 -1الت ر على أير استخدام وسيلة مساعدة في تطوير دقة التصويس ما الرمية الحرة في كرة السلة.
 -2الت تتر عل تتى الف تتروق ات الدالل تتة اإلحص تتائية ف تتي دق تتة الته تتدي

م تتا الرمي تتة الحت ترة ب تتيا المجم تتوعتيا

التجريبية والضتابطة .استتخدم الباحتو المتنهج التجريبتي علتى عينتة متا العبتي شتباس نتادي الكونتت الرياضتي
بالطريقة ال مدية وتتراوب أعمارهم ما سا  17إلى  18سنة وكانت أهم النتائج:
 -1استخدام الوسيلة المساعدة في تطوير دقة التهدي

متا الرميتة الحترة لت األيتر اإليجتابي فتي تطتوير تلتب

الصفة.
 -2ظهتور فتروق ات داللتتة إحصتائية م نويتة بتتيا نتتائج االختبتارات القبليتتة والب ديتة للمجمتوعتيا التجريبيتتة
والضابطة.
 -3أظهرت المجموعة التجريبية تحسنا ملحوظاً وبشك أفض ما المجموعة الضابطة في نتاج االختبارات
الب دية لدقة التهدي

ما الرمية الحرة.

دراسة اسعد علي أحمد الكيكي ( 2019م) ) 2 ( ,عنوانها ت يير استخدام التدريبات الباليستتية علتى تحستيا
الرمية الحرة في ضوء ب ن المحددات البدنية والكينماتيكية لتدع ناشتم كترة الستلة  .حيتو تهتد

هت ه الد ارستة

للت ر على ت يير استخدام التدريبات البالستية على أداء تحسيا الرمية الحرة في ضوء ب ن القدرات البدنيتة
والكينماتيكية لدع ناشم كرة السلة طبقت الد ارستة علتى عينتة قوامهتا ( )11متا ناشتم االتحتاد الستكندري تحتت
 14سنة بطريقة المجموعة الواحدة التجريبيتة لالئمتت لطبي تة البحتو وكانتت أهتم النتتائج أا تتدريبات المقاومتة
البالستية لها أير ايجابي علي
 -1تحسيا ب ن القدرات البدنية الخاصة قيد البحو لناشم كرة السلة.
 -2تدريبات المقاومة البالستية لها أير ايجابي على دقة أداء الرمية الحرة لناشم كرة السلة.
 -3تتتدريبات المقاومتتة البالستتتية لهتتا أيتتر علتتى ايجتتابي علتتى تحستتيا المحتتددات الكينماتيكيتتة الخاصتتة للرميتتة
الحركة لناشم كرة السلة .
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إجراءات البحث :
أوالً  -مجاالت الدراسة :
 -1المجال البشري :العبي فريق نادي األولمبي بالزاوية تحت 14سنة .
 -2المجال المكاني :مل س النادي األولمبي.
 -3المجال الزمني2119-1-5 :م – 2119-1-11م.
منهج الدراسة  :استخدمت الباحية المنهج الوصفي ب سلوس ال القات االرتباطية لكونها أكير مالئمة لطبي ة
الدراسة .
عينة البحث  :تم اختيار عينة عمدية تحت  "14سنة من مواليد  2116 – 2115م "وبلغ عدد اقراد الةينة
 12العب
جدول (  ) 1يوضح اإلحصاءات الوصفية للمواصفات األساسية لدى عينة الدراسة ن=12
المعالجات اإلحصائية

المتوسط

أصغر قيمة

أكبر قيمة

االنحراف المعياري

السا

13.333

12.41

13.91

1.4978

الطو

1.453

1.43

1.51

1.12229

الوزا

47.416

44.11

53.11

2.2343

الحسابي

المتغيرات

وسائ جمع البيانات:
تم استخدام تحلي المحتوع المصادر ال لمية
االختبارات – استمارة استطالع خبراء م دة (  1996م) مرفق ()1
األجهزة واألدوات المستخدمة:
 -1شريط قيا .
 -2ميزاا الكتروني.
 -3مل س كرة سلة ات مواصفات قانونية للفئة تحت  14سنة.

1
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 -4كرة سلة.
 -5استمارة تسجي بيانات الالعبيا ومتغيرات قيد الدراسة.
 -6ساعة إيقا .
 -7جهاز حاسوس نوع HP
 -8شواخص شريط الصق.
الدراسة االستطالعية األولى :
تم حصر الدراسات المرج ية لتحديد األهمية النسبية للقدرات الخاصة كما تم االست انة بنتائج واستتمارة د ارستة
( )1996( , )3مرفق (. )1
الدراسة االستطالعية الثانية:
تم تحديد االختبارات البدنية لقيا

القدرات الخاصة بالمباراة قيد الدراسة باالعتماد على المصادر والمراجع

ال لمية وهي اختبارات مقننة وفق المواصفات ال لمية وهي:
-1

االختبار األول التصويب تحت السلة لقياب القوة المميزة بالسرعة ( /30ث)
يق

الالعس أسف السلة ممسكاً بالكرة.
عند إعطاء إشارة البدء يصوس الالعس الكرة بيد واحدة أو باليديا.
يصوس الالعس على السلة ب سرع ما يمكا محاوالً تستجي أكيتر عتدد متا اإلصتابات فتي زمتا قتدره

ياليوا يانية) 459 : 18 ( .
االختبار الياني :لقيا

السرعة االنتقالية (  31م/و)) 3 ( , ) 21( :

ما وضع البدء ال الي يق

الالعس خل

خط البداية وعند سماع إشارة البدء يقوم الالعس بالجري ب قصى

سرعة ل حتى خط النهاية علي ب د 31م في نف

الوقت يقوم الميقاتي بتشغي الساعة ويقوم بإيقافها لحظة

عبور الالعس خط النهاية  .الزما .يسج زما الالعس ألقرس ( 11 /1يانية )
االختبار الثالث لقياب الرشاقة ) 3 ( ,)21( :
حيو يقوم الالعس بالمحاورة بالكرة حو الشواخص على شك رقم ( )8ويستمر الدوراا بتكرار  3مرات
بتسجي الزما ألقرس /و
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االختبار الرابع لقياب تحمل السرعة ) 3 ( , )21( :

للم

-

يق

-

عنتتد ستتماع إشتتارة البتتدء ي تتدو الالعتتس ويلمت

خط منتص

الالعس خل

خط البداية (أحد الخطييا النهائييا للمل س)

المل س وي ود مرة أخرع للم

اآلخر ما المل س يم ي ود للم

خط منتص

ختتط الرميتتة الحترة يتتم ي تتود للمت

ختتط البدايتتة يتتم ي تتدو

ختط الرميتة الحترة يتم ي تدو للمت

ختط الرميتة الحترة فتي الجانتس

خط منتص

الختط

المل س يم ي ود للم

المل س يتم ي تدو ويلمت

النهائي اآلخر للمل س.
االختبار الخامب لقياب تحمل األداء :
 يقوم الالعس بحركات الخداع بالكرة -تم يقوم بهجوم م اك

محاو اًر بالكرة

 يقوم الالعس بتصويب سليمة احتساس الوقت المستغرق لألداء .اختبار التصويب من منطقة الرمية الحرة )) 3 ( , )21 ( , (free throw
يمنح ك العس ( )11محوالت تحسس المحاوالت الناجحة ما المحاوالت الكلية تحسس نقطة لك كرة تدخ
السلة وصفر لك كرة لم تدخ السلة.
الدراسة األساسية  :يم إجراء تنفي الدراسة األساسية ما  2119-1-5م –  2119-1-11م
على عينة ما العبيا تحت  14سنة لفريق نادي االولمبي بالزاوية .
 -1يم أداء االختبارات قيد البحو حيو كانت بداية تسلس االختبارات ما التصويس تحت السلة في
المل س المواج وعند االنتهاء ما االختبار األو ينتق

الختبار السرعة يم يطبق اختبار الرشاقة فتحم

السرعة يلي اختبار تحم األداء منتهي بالتصويبة السلمية في هد

سلة المل س اآلخر

 -1يتم احتساس زما ك اختبار علي حدا أي منفرد في جملة مها ارت مركبة ب دها يقوم بتنفي ()11
محاوالت ما الرميات الحرة
 -2يحتسس المحاوالت الناجحة ما إجمالي المحاوالت .
 -3القيا

الياني احتساس زما االختبارات ( مجتم ة) وعالقتها بإنتاجية الرميات الحرة .
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المعالجات اإلحصائية:
يم استخدام الوسائ اإلحصائية اآلتية :
-1

المتوسط الحسابي

 -االنح ار

الم ياري.

 -2أصغر قيمة  .أكبر قيمة  .م ام االرتباط البسيط ( بيرسوا )
عرض ومناقشة النتائج :
جدول (  ) 2يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات الدراسة ن=12
المعالجات اإلحصائية

المتوسط

أصغر قيمة

أكبر قيمة

االنحراف المعياري

4.11

1.1731
1.1264

المتغيرات

الحسابي

إنتاجية الرميات الحرة

2.666

1.11

اختبار الرشاقة

11.423

11.38

11.46

اختبار تحم السرعة

19.716

19.11

21.13

46.467

اختبار تحم األداء

9.634

9.51

9.81

1.1859

4.215

4.17

4.26

1.1253

4.251

2.11

6.11

1.2154

اختبار لقيا

السرعة

اختبتتار التصتتويس تحتتت الستتلة لقيتتا
القوة المميزة بالسرعة

يوضح جدو ( )2المتوسطات الحسابية للمتغيرات المختارة قيد الدراسة والتي أظهرت أا أصغر قيمة
للمتغير إنتاجية الرميات الحرة لل ينة كانت(  ) 1.11بينما كانت أكبر قيمة  4.11ما عشر محاوالت .
كما أظهرت قيم اختبار الرشاقة كمتوسط حسابي لل ينة (/11.423و) أي أا أصغر قيمة لها (/11.38و)
وأكبر قيمة سجلت (/11.46و).
أمتتا فيمتتا يختتص متغيتتر اختبتتار تحم ت الستترعة كانتتت (/19.716و) كمتوستتط حستتابي لل ينتتة وأصتتغر قيمتتة
سجلت بقيمة (/19.11و)  ,وأكبر قيمة له ا المتغير كاا (/21.13و).
كما أظهرت نتائج نف

الجدو ( )2لمتغير اختبار تحم األداء وكانت قتيم المتوستط الحستابي (/9.634و)

وأصغر قيمة (/9.51و) وأكبر قيمة له ا المتغير (/9.81و).
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كما أشارت نتائج لمتغير السرعة أا المتوسط الحسابي بلغ (/14.215و) وأصغر قيمة كانت (/4.17و) ,
وأكبر قيمة سجلت بقيم (/4.26و).
ه ت ا وقتتد أظهتترت نتتتائج الجتتدو أيض تاً قتتيم المتغيتتر القتتوة الممي تزة بالستترعة حيتتو كتتاا المتوستتط الحستتابي له ت ا
المتغير ( )4.251وأصغر قيمة ( )2.11بينما أكبر قيمة للمتغير كانت  6.11تك اررات في زما  31و
جدول (  ) 3يوضح معامالت االرتباط بين إنتاجية الرميات الحرة ومتغيرات قيد الدراسة( منفردة )
معامالت االرتباط مع إنتاجية الرميات الحرة

إنتاجية الرميات الحرة

االختبارات
اختبار

اختبار تحمل

اختبار

اختبار

اختبار القوة

الرشاقة

السرعة

تحمل األداء

السرعة

المميزة بالسرعة

درجة االرتباط r

-1.278

-1.113

1.481

-1.189

1.111

الجدولية

1.381

1.751

1.115

1.783

1.111

الم الجات اإلحصائية

أظهرت نتائج جدو ( )3وال ي يوضح م تامالت االرتبتاط لالختبتارات قيتد الد ارستة متع إنتاجيتة الرميتات الحترة
وهي منفردة حيو تميلتت قتيم االرتبتاط الختبتار الرشتاقة ( ) -1.278وهتي القيمتة المحستوبة بينمتا كانتت قيمتة
( )rالجدوليتتة عنتتد مستتتوع ( ) 1.381( , )1.15حيتتو الحتتظ الباحتتو عتتدم وجتتود ارتبتتاط م نتتوي لقتتيم اختبتتار
الرشتتاقة توانتاجيتتة الرميتتات الحترة والتتتي أظهتترت عنتتد مستتتوي (  ) -1.278( )1. 15قيمتتةٌ  rالمحستتوبة وهتتي
أق ما القيمة الجدولية .
أيض تاً لتتم تظهتتر أي قيمتتة ارتبتتاط عنتتد مستتتوع ( )1.15لمتغيتتر اختبتتار تحم ت الستترعة حيتتو كانتتت قيمتتة ()r
المحسوبة أق ما قيمة ( )rالجدولية  ,وه ا مؤشر ل دم وجود ارتباط م نوي له ا المتغير .
كما أسفرت نتتائج نفت

الجتدو ( )3لم امت االرتبتاط الختبتار تحمت األداء حيتو كانتت قيمتة ( )rالمحستوبة

( )1.481أق ت متتا قيمتتة ( )rالجدوليتتة ( )1.115وه ت ا يقودنتتا إلتتى أا لتتم تظهتتر نتتتائج قتتيم المتغيتتر الرتبتتاط
م نوي توانتاجية الرميات الحرة.
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أيض تاً أستتفرت النتتتائج لم تتامالت االرتبتتاط لمتغيتتر اختبتتار الستترعة حيتتو كانتتت قيمتتة ( )rالمحستتوبة ()1.189
وهي أصغر ما قيمة ( )rالجدولية ( )1.783حيو لم تسفر عتا وجتود ارتبتاط م نتوي علتى ال القتة عتا أداء
نتائج إنتاجية الرميات.
جدول (  ) 2يوضح معامالت االرتباط بين إنتاجية الرميات الحرة ومتغيرات قيد الدراسة ( مجتمعة )
معامالت االرتباط مع إنتاجية الرميات الحرة

إنتاجية الرميات الحرة

االختبارات مجتمعة
اختبثثثثثثثثثثثثثثثثثثار

الم الجات اإلحصائية

التصثثثثثثثثثثويب
تحت السلة

إختبار لقيثاب اختبثثثثثثثثثثثثار
السرعة

الرشاقة

اختبثثثثثثثثثثثثثثثثثار
تحمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل
السرعة

إختبار تحمل
األداء

درجة االرتباط
(  ) rالمحسوبة
درجة االرتباط
(  ) rالجدولية

نالحظ ما الجدو السابق أا قيمة م ام االرتباط بيا إنتاجية الرمية الحرة ومتوسط قيم المتغيرات المستقلة
( مجتم

) كانت القيمة تساوي (  ) 1.413وهو ارتباط م نوي ب القة طردي حيو تتفق ه ه النتيجة مع ما

أشار آلية طلحة حسام الديا
(  1993م) وغانم نوا وآخروا (  2117م) والتي ت زز أا ما متطلبات المهارة أا الدقة تزداد نسبتها
بارتفاع ه ه الصفات البدنية أي أا تداخ ب ن تلب الصفات البدنية ضروري لضماا تحقيق الهد
والتكي

الفسيولوجي ويؤكد الزم عبا

 ,قاسم عبا

2112م أا ه ا التكي

يحدو وصو الالعس لدرجة

عالية ما التركيز وه ا ال يت تى إال إدا مار الالعبيا التصويس في حاالت قريبة قدر اإلمكاا ما حاالت
الل س األساسية ) 77 : 24 ( , ) 16 :25 ( , )77 :14 ( .
حيو يوج عبد الحكيم الطائي (1991م) أا االهتمام بب ن المكونتات اللياقتة البدنيتة ال امتة فتي كترة الستلة
يجتس أا ي ارعتي فيت تنميتة المكونتتات األوليتة لتتألداء البتدني مجتم تة ومنفتتردة  ,دوا تميتز مكونتتات عتا آختتري
ألا ه ه التنمية الشاملة ت ني القاعدة الصلبة التتي تبنتي عليهتا تلتب القتدرات البدنيتة الخاصتة وكت لب المهتارات
األساسية )16 : 6( .
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االستنتاجات والتوصيات :
االستنتاجات - :
في ضوء نتائج الدراسة الحالية وفي حدود الم الجات اإلحصائية المستخدمة توص الدار إلي اآلتي -:
-

لم تظهر قدرات بدنيتة خاصتة وهتي ( مفتردة) بدقتة أداء مهتارة الرميتة الحترة لتدي العبتي كترة الستلة تحتت

 14سنة .
-

لم تظهر أي إرتباط م نوي بيا القدرات البدنية الخاصة توانتاجية الرميات الحرة وهي ( منفردة ) .

-

ظهتترت م نويتتة االرتبتتاط للقتتدرات البدنيتتة الخاصتتة بمستتتوي أداء دقتتة مهتتارة الرميتتة الحترة لتتدي العبتتي كترة

السلة تحت  14سنة وهي مجتم ة .
توصيات الدراسة -:
ظرو

االهتمتتام باإلعتتداد البتتدني الختتاص بالمرحلتتة الستتنية قيتتد البحتتو حتتتي نضتتما التكي ت

الفستتيولوجي متتع

أحما المباراة .

-

تنفي االختبارات المقترحة وهي مجتم ة تحت ظرو

-

ضتترورة اهتمتتام االبحتتاو ال لميتتة بالفئتتة ال مريتتة تحتتت  14ستتنة المبك ترة كونهتتا القاعتتدة وال ارفتتد األساستتي

ال ي يغ ي منتخباتنا الليبية بالالعبيا.

6

أحما مشابهة لظرو

الل س.
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المراجع

ت
-1

-2

إسم المؤل

إسم المرجع

:

أحمد البسطويسي :
أس د علي الكيكي :

أس

ونظريات التدريس الرياضي  ,دار الفكر ال ربي  1999( ,م )

ت ت يير استتتخدام التتتدريبات البالستتتية علتتي تحستتيا الرميتتة الح ترة فتتي ضتتوء
ب تتن المح تتددات البدني تتة والكينماتيكي تتة ل تتدي ناش تتئي كت ترة الس تتلة  ,مجلتتتة
تطبيقات علوم الرياضة  ,ال دد  ,96جام ة االسكندرية (  2118م)

تموميا يخل
-3

با عريبي تت يير أحمتا مختلفتة االتجتاه علتي ب تن المؤشترات الكينماتيكيتة المرتبطتة
:

بدقت تتة التصت تتويس مت تتا اليبت تتات فت تتي ك ت ترة الست تتلة  ,ماجست تتتير  ,كليت تتة التربيت تتة
الرياضية أبوقير  ,جام ة االسكندرية  1996 ( ,م)

-4
-5
-6
-7
-8

حمودات فائز بشير
,مؤيد عبد اهلل
خنساء صبري :

أيتتر األل تواا فتتي دقتتة التصتتويس لك ترة الستتلة  ,مجلتتة القادستتية ل لتتوم التربيتتة
الرياضية  ,بغداد  2111 ( ,م )

سيد أحمد عجاج :

علم النف

النمو ,ط  , 2جام ة الملب فيص  ,الس ودية  ,مركز

التنمية األسرية
عبد الحكيم الطائي :

(  2118م)

دلي التدريس الرياضي في كرة السلة  ,مطابع الت ليم ال الي  ,بغداد
( 1991م )

عبد الرحما ال يسوي :

سيكولوجية الطفولة والمراهقة  ,دار النهضة للطباعة والنشر  ,لبناا ,
(  1995م)

عبد ال زيز أحمد النمر
-9

كرة السلة  ,مطابع و ازرة الت ليم ال الي  ,بغداد 1999( ,م)

:

ت يير أحما

بدنية مختلفة الشدة علي الدقة الحركية لدي العبي كرة

السلة بحو منشور  ,المجلة ال لمية للتربية البدنية والرياضة بالهرم ,
جام ة حلواا  ,ال دد  1992 ( ,15م )
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كرة السلة  ,األسات ة للنشر والتوزيع  ,القاهرة  1998 ( ,م )

مدحت صالح
-11
-12

عبد الكريم محمود :
س د عبد ال زيز
عماد الديا أبوزيد :

دلي

التدريس الرياضي بكرة السلة  ,مطب ة الت ليم ال الي  ,بغداد

(1991م )
التخطيط لبناء تواعداد الفريق في األل اس الجماعية ,منش ة الم ار
اإلسكندرية 2115 ( ,م )

عمر محمد مجيد :
-13

استخدام وسائ المساعدة لتطوير القوة االنفجارية وت ييرها في أداء ب ن
المهارات الهجومية بكرة السلة ب عمار دوا (  ) 18سنة  ,كلية التربية
البدنية وعلوم الرياضة  ,رسالة دكتوراه  ,جام ة بغداد 2116 ,م

-14

طلحة حسام الديا :

علتتم الحركتتة التطبيقتتي  ,الجتتزء األو  ,الطب تتة األولتتي  ,مركتتز الكتتتاس (
)1997

مازا حسا جاسم :
-15

أير إستخدام وسيلة مساعدة في تطوير دقة التهدي

ما الرمية الحترة بكترة

الستتلة  ,مجلتتة علتتوم التربيتتة الرياضتتية  ,ال تتدد الستتابع  ,المجلتتد األو (,
 2118م )

16
-17
-18
19

محمد توفيق الوليلي :
محمد حسا أبو عبي

 :كرة السلة الحديية  ,دار الم ار اإلسكندرية  1981 (,م)

محمد صبحي حسانيا  :القيا

والتقتويم فتي التربيتة البدنيتة والرياضتة  ,الطب تة الياليتة  ,دار الفكتر

ال ربي  ,القاهرة 1996 ( ,م )
محمد عبد الرحيم
إسماعي :

-21

كرة اليد  ,ت ليم -تدريس – تكنب  ,مطب ة دار السالم  1994 (,م )

محمد عبد الرحيم

األساسيات المهارية والخططية الهجوميتة فتي كترة الستلة  ,منشت ة الم تار
 ,ط اليامنة  ,اإلسكندرية ,

(2113م )

كرة السلة تطبيقات عملية  ,ال دد األو  ,منش ة الم ار  ,اإلسكندرية
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 2116 ( ,م )

محمد عبد ال زيز سالمة أير أستخدام ب ن المييرات السم ية والبصرية علي دقة التصويس في
كرة السلة  ,رسالة دكتوراة  ,كلية التربية الرياضية للبنيا  ,األسكندرية ,

-21

:

-22

محمد عبدالوهاس :

1983م
دراسة نسبة التسجي ما الرمية الحرة في الحالة الطبي ية وتحت ظرو
أحما مختلفة لالعبي الميني باسكت ( ما  12 -9سنة )  ,المؤتمر
ال لمي الياني  ,الدراسات وبحوو التربية الرياضة  ,كلية التربية الرياضية
للبنيا  ,جام ة االسكندرية 1981( ,م )
محمود حسانيا ربيع :
-23

ت ت ت يير تنميت تتة الصت تتفات فت تتي ضت تتوء نست تتس مست تتاهمتها علت تتي مست تتتوي األداء
المه تتاري وفقت تاً لم ارك تتز الل تتس المختلف تتة لالعب تتي كت ترة الس تتلة  ,كلي تتة التربي تتة
الرياضية للبنيا بنها  ,دكتوراة 2117( ,م )

الزم محمد عبا
-24

:

لتتدي العبتتي ك ترة الستتلة  ,مجلتتة القادستتية ل لتتوم التربيتتة الرياضتتية  ,المجلتتد

قاسم محمد عبا
وليد غانم دنوا

عالقة القدرات البدنية الخاصة باألداء المهاري وفق مراكز الل س المختلفة
 ,12ال دد 2112 ( , 1 ,م )

:

-25

ال القة بيا ب ن الصفات البدنية والشغ ال مودي المب و ودقة
التصويس الياليي ما القفز في كرة السلة  ,مجلة تطبيقات علوم الرياضة
 ,المجلد ,93
جام ة االسكندرية 2117( ,م )

-26

ياسر حسا هاشم :

تمرينات خاصة لتطوير دقة األداء الحركي والمهاري لالعبي كرة القدم ,
مكتبة المجتمع ال ربي للنشر والتوزيع  ,األردا 2111 ,م
www.epsarabe.com
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