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  أمينة أحمد عبد اهللا العلى  اســم الباحـث
جه العبى الكرة الطائرة بدولة المعوقات التى توا  عـنـوان البحث

  الكويت
  حلوان  جـامـعــــة
  التربية الرياضية للبنات  كـلـيـــــة
  تدريب األلعاب الرياضية  قـســــــم
  )م٢٠٠٨(الماجستير   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

يهدف هذا البحث إلى التعرف على المعوقات التى تواجه الهيكل 
سنة فى ) ١٩( الكرة الطائرة والعبى الكرة الطائرة تحت سن اإلدارى لالعبى

دولة الكويت، من حيث مدى تحقيق األهداف الحالية للعبة الكرة الطائرة، 
ودور القائمون بالتخطيط داخل الهيكل اإلدارى للعبة الكرة الطائرة فى تحقيق 

  .األهداف المرجوة على أكمل وجه
  منهج الدراسة

بخطواته ) الدراسات المسحية(نهج الوصفى استخدمت الباحثة الم
  .وإجراءاته نظرا لمناسبته لطبيعة البحث

  استنتاجات الدراسة
  المعوقات: أوالً 
  :المعوقات التى تواجه الهيكل اإلدارى فى محور األهداف -١
عدم االستناد على أسس ومعايير علمية مقننة عند وضع األهداف للعبة  -

  .الكرة الطائرة
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 .زمنى يحدد الفترة الزمنية لتحقيق األهداف الموضوعةال يوجد برنامج  -
الهيكل اإلدارى الحالى ليس لديه القدرة على إزالة الصعوبات  -

 .والمعوقات التى قد تحول دون تحقيق األهداف الحالية
 .عوقات التى تواجه الهيكل اإلدارى فى محور القائمون بالتخطيطمال -٢
هة ما يستجد من ظروف ال تتسم الخطط الموضوعة بالمرونة لمواج -

 .طارئة
أن عمليات التخطيط المتبعة حاليا ال تشمل على جميع الجوانب التى قد  -

 .تؤثر على العبى الكرة الطائرة
 المعوقات التى تواجه الهيكل اإلدارى فى محور اإلمكانات المادية -٣

  :والبشرية 
  .ةال توجد ميزانية كافية للتعاقد مع مدربين ذو خبرة وكفاءة عالي -
الميزانية المخصصة من النادى للعبة الكرة الطائرة غير كافية لتلبية  -

  .احتياجات ومتطلبات اللعبة
ال توجد ميزانية إلقامة معسكرات داخلية وخارجية أو إقامة مباريات  -

ودية مع فرق خارجية لالرتقاء بالمستوى البدني والمهاري والفني 
  .لالعبى الكرة الطائرة

ية غير كافية لجميع المراحل السنية للعبة الكرة عدد المالعب الحال -
  .الطائرة أثناء فترات التدريب

   المعوقات التى تواجه الهيل اإلدارى فى محور الجانب الصحى -٤
  .ال توجد بطاقة صحية لكل العب فى فريق الكرة الطائرة -
  .ال يوجد طبيب متخصص يالزم الفرق فى فترة التدريب -
ابين بإصابات خطيرة للخارج لتلقى العالج عدم إرسال الالعبين المص -

  .المناسب
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عدم توفير وجبات غذائية تحتوى على المكونات الغذائية األساسية  -
  .لالعبى الكرة الطائرة

ال يقوم المسئولين بالنادى بنشر الوعى الصحى بين االعبين لتجنب  -
  .حدوث أى إصابة

نب االجتماعى  المعوقات التى تواجه الهيكل اإلدارى فى محور الجا-٥
  .والنفسى

ضعف االتصال بين المسئولين فى الهيل اإلدارى والمؤسسات التعليمية  -
  .إلزالة أى عقبات قد تعوق مزاولة الالعب للعبة الكرة الطائرة

عدم االهتمام بتوفير أخصائى إعداد نفسى لالعبى الكرة الطائرة  -
  .وخاصة فى المباريات الحاسمة

  :اإليجابيات : ثانيا 
  :إليجابيات فى محور النهوضا -١
استخدام المدربين كل ما هو جديد وحديث فى العمليات التدريبية التى  -

  .تساعد فى تحسين مستوى الالعبين
حرص المدرب على التعرف إلى أوجه القصور والسلبيات فى أداء  -

 .الالعبين والعمل على عالجها 

صور حرص المدرب على تحليل المباريات للتعرف على أوجه الق -
 .والعمل على حلها وكذلك التعرف على اإليجابيات لتثبيتها وتطويريها

  :اإليجابيات فى محور المتاعبة والتوجيه وأساليب التقويم المستخدمة -٢
استخدام الهيكل اإلدارى ألساليب وطرق متعددة لمتابعة مدى تحقيق  -

 .األهداف الموضوعة
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يم أداء الالعبين بصورة استخدام االختبارات البدنية والمهارية لتقو -
 .دورية لمتابعة مدى التقدم فى مستواهم

قيام الهيكل اإلدارى بمقارنة نتائج الموسم الرياضى ومبارياته مع  -
 .األهداف المخطط لها لمعرفة مدى تحقيق األهداف الموضوعة

الالعبين لديهم القدرة على وضع محكات ومعايير ذاتية للتعرف على  -
 . األداءمدى تقدم مستواهم فى

) ١٩( االستخالصات الخاصة بالعبى الكرة الطائرة تحت سن -ب
  :سنة 

  المعوقات: أوالً 
 سنة فى ١٩المعوقات التى تواجه العبى الكرة الطائرة تحت سن  -١

  :محور اإلمكانات المادية والبشرية
أن النادى ال يقوم بعمل معسكرات داخلية وخارجية لالرتقاء بمستوى  -

  .رةالعبى الكرة الطائ
 ).حافز شهرى(ال يقدم النادى حوافز مادية لالعبين بصفة دائمة  -

عدد الالعبين الحاليين غير كافى لتكوين فرق ذو مستوى عالى للعبة  -
 .الكرة الطائرة

 .ال يوجد مشرف متخصص لصيانة األدوات والتالعب بصورة دورية -

سنة فى ) ١٩(المعوقات التى تواجه العبى الكرة الطائرة تحت سن  -٢
  :حور الجانب الصحى م

  .ال يوجد كشف طبى دورى على العبى  الكرة الطائرة -
 .ال توجد بطاقة صحية لالعبى الكرة الطائرة -
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سنة فى ) ١٩(المعوقات التى تواجه العبى الكرة الطائرة تحت سن  -٣
  :محور الجانب االجتماعى والنفسى 

عند ال يوجد مراعات من المؤسسات التعليمية العبى الكرة الطائرة  -
  .اشتراكهم فى البطوالت والمنافسات الخارجية

 ال يوجد اهتمام بحل المشكالت والصعوبات التى تواجه العبى الكرة  -
 .الطائرة

سنة فى ) ١٩(المعوقات التى تواجه العبى الكرة الطائرة تحت سن  -٤
  :محور دور وسائل اإلعالم 

لكرة عبة اال يوجد اهتمام من قبل وسائل اإلعالن بنقل مباريات ل -
  .الطائرة سواء كانت هذه المباريات على المستوى المحلى أو الخارجى

ال تقوم وسائل اإلعالم بتوجيه نقد إيجابى بناء لفريق الكرة الطائرة فى  -
 .حالة الهزيمة

فى محور ) ١٩(المعوقات التى تواجه العبى الطائرة تحت سن  -٥
  :المتابعة والتوجيه وأساليب التقويم المستخدمة 

 إجراء اختبارات بدنية بصفة دائمة ومستمرة للتعرف على الحالة ال يتم -
  .البدنية لدى العبى الكرة الطائرة

ال توجد بطاقة تقويمية تكشف عن الوضع الراهن ألعضاء فريق الكرة  -
 .الطائرة

  اإليجابيات: ثانياً 
  :االيجابيات فى محور المحصلة المعرفية البدنية والمهارية  -١

  .محصلة معرفية بدنية ومهارية عالية يتمتع الالعبين ب-
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   االيجابيات فى محور المحصلة المعرفية القانونية -٢
  . يتمتع الالعبين بمحصلة معرفية قانونية عالية-

 االستخالصات الخاصة الستجابات الالعبين وفقا لمستواهم داخل األندية -٣
  :التابعين لها 

ور اإلمكانات المادية  تفوق كل من نادى كاظمة ونادى العربى فى مح-
  .والبشرية

  . تفوق نادى كاظمة والقادسية فى محور الجانب الصحى-
  . تفوق نادى القادسية والساحل فى محور الجانب االجتماعى والنفسى-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


