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 مقدمة ومشكلة البحث

  
ف به حتر اآلن )كوظيفة رسمية( إال أنه مهنة لها تق بالرغم من أن التدريب الرياض  ها دليالم يعتر

، وقواعد سلوكية محددة.  ةالخاص  
ف به، ولها هيئات للعضوية ونمو مهت   (9: 2) بها، ولها كيانها المعتر

ام شدة المنافسة العالمية لتدارك مخرجات ذات طابع ممت   خاص تضمن للفرق الحصول ومع احتد
داء المهاري لل  ت، كانت الحاجة ماسة إىل استخدام قواعد تكنولوجية لرفع مستوى اإلنجاز عىل أفضل المعدال 

 أو للمهارات الجماعية.  الفرد سواء للمهارات الفردية عىل مستوى 

  إذ 
 
 ت

 
 ست

 
  األداء الكىل  للمهارات الحركية لوضع أنسب الحلول العلمية خد

 
م منظومة لرصد األخطاء ف

  بالفورمة الرياضية لالعب حيث تؤمن هذه والتجريبية إلصالح األخط
ر
اء المهارية وإعادة صياغة الرف

 
 
، لذا كانت الحاجة ماسة إىل إيجاد  المنظومة جسورا  

  المجال الرياض 
 
متينة ورسيعة لرفع مستوى اإلنجاز ف

  المحافل الر 
 
ياضية المسئول عن تحقيق هذه العملية حيث تظهر الحاجة إىل تطوير مستوى األداء المهاري ف

 هداف بالنتائج العلمية ميدالربط األ
 
  نيا

ا
  رة عىل أللسيط حيث يكون الدارس مؤهال

دوات جمع البيانات التر
بية البدنية والرياضية.    مجال التر

 
 تعتتر نادرة ف

اد التكنولوجيا الرياضية الحديثة توجه  ومن خالل اإلدراك العلم   ومواكبة التطور والحد من استت 
  الفرق الرياضية والمنتخبات القومية القادر 

 
  الميكانيكا الحيوية ف

 
الباحث إىل محاولة استحداث وظيفة أخصائ

  مجال التحليل الحرك  من استخدام آالت التصوير وكيفية أدائها و 
 
عىل أجهزة عىل استخدام فنون التقنية ف

  رصد وتثبيت وت
 
   ثم كيفية استخدام كمبيوتر  –دد الصورة ر الكمبيوتر ومدى استخدامها ف

 
التحليل وكيفية  ف

مع جزئيات البحث العلم  وكذا الحصول  ملاعمدخالت تتجه المختلفة والتدريب عىل برمجة التعامل مع برام
 عىل المخرجات المطلوبة. 

  تواجه الرياضة بشكل عام الخطوة اإليجابية لوضع ويعتتر التعرف عىل المشكالت المت
نوعة التر

حات وحلول لمواجهة هذه المشكالت من خالل دراسات وبحوث علمية من شأنها تحقيق النجاح  مقتر
بية الرياضية.    قطاع التر

 
ا للعاملي   ف   تمثل تحديا كبت 

 ومواجهة كافة التحديات التر

بية الرياضية  أبد لقيام برسالتهم خت  قيام ال من ا وحتر يتمكن خريجر  التر
 
 ن ي
 
أ لهم اإلعداد المناسب ي  ه

 
 
بية الرياضية، وهذا يتطلب أن ت   توفر أفضل الحلول لمشكالت القطاع العمىل  للتر

 واألبحاث العلمية التر
 
أ ي  ه

من خالل برامج موضوعة عىل أسس علمية ذات أهداف واضحة ومحددة، وأن تتاح لهم الفرصة  صر فللهم ا
ة وبذلك يكون قد  الستغالل كل قدراتهم وإمكاناتهم لك   تحقق أهدافهم حتر تصل إىل نتائج مرضية ومتمت  

  تربية ال
 
. أسهموا بشكل جدي فيما هو منوط بهم، باعتبارهم أحد العوامل الهامة المؤثرة ف  ناش  

المراكز البحثية( أن تعمل عىل تطوير  –لذا وجب عىل المؤسسات المعنية بالبحث العلم  )الجامعات 
مة مخرجات وحداتها التدريبية مع احتياجات سوق العمل باعتبار ئبرامجها وخططها التدريبية بما يحقق موا

 
 
  ذلك عنرصا

 
امج والخطط التدريبية لضمان لمتطلبات التنمية والعمل عىل إعداد وتصميم وتطو  أساسيا ير التر

  قطاع األعمال ولضلبرامجها  ةر يمسا
 
  تمكنه من ملتقدم الملموس ف

ان إكساب الخري    ج المهارات التقنية التر
 (124:  1) التعامل مع سوق العمل. 

وفتح  وعندما تدخل الرياضة بمختلف مناحيها ووظائفها منظومة االتجاه االقتصادي العالم  
منطلق توفت  موارد  لم  واألسواق العالمية المفتوحة منها باالقتصاد العاجاألسواق واستغالل الرياضة ودم

  تجمعات اقتصادية قوية مالية، وإيجاد طبقات من المستهلكي   وظهرت الش  
 
كات والمؤسسات العمالقة ف
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  تنظم عىل  رياضية العالميةوتحالفات تجارية غت  مسبوقة مستهدفة التجمعات ال
مستوى العالمية التر

 م مردود2000واألولمبية والقارية واإلقليمية والمحلية حيث حققت الواليات المتحدة األمريكية عام 
 
ضخما  ا

  قطاع الصناعة والمرافق العامة ممليار دوالر ( 120.50)من صناعة الرياضة بلغ 
 
تخطية بذلك ضعف الدخل ف

. والزراعة ويساوي سبعة أضعاف الدخ  
 
  قطاع اإلنتاج السينمائ

 
 ل ف

طالع الباحث عىل المسميات التالية الخاصة بالوظائف ومتطلبات شاغلها وواجباته إمن خالل 
تيب الوظائف للعاملي   المدنيي   بالدولة اومسئولي ته ومجاالت عمله وهذا يتفق مع المعايت  الخاصة بتر

 م. 1978لسنة  134بالجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة رقم 

  جمهورية مرص العربية فقد وجد الباحث أن اإلعداد 
 
بية الرياضية ف وباالطالع عىل لوائح كليات التر

  جمهورية مرص العربية، يعمل عىل 
 
بية الرياضية ف األكاديم  عىل مستوى مرحلة البكالوريوس لمتخصص  التر

  ثالث شعب )تدريب 
  رياض 

 
روي    ح( وال يوجد شعبة خاصة ت –إدارة  –تدريس  –تخري    ج طالب بمسم أخصائ

بية الرياضية، واقترص قسم علوم الحركة بدور    ميكانيكا حيوية ثالث بلوائح كليات التر
 
)برنامج( لتخري    ج أخصائ

امج التعليمية األ   خرى. علم  مساعد للتر

 :أسباب تناول مشكلة البحث

  شكل وظيفة بمسم يوميكانيكا حركات ومحدد للتعامل مع الجانب الخاص بعدم وجود دور واضح  
 
الالعب ف

ومتطلبات مهنية تكون قادرة ومؤهلة لتطبيق القياسات الحركية والبيوميكانيكية الموضوعية والمالحظة 

  والمهاري وتوعية ومستوى أدائهم باإلضافة إىل تد
  الجانب الفت 

 
عيم العلمية المقننة وتحديد اإلجراءات ف

 
 
ة لالعب مهاريا   عىل أسس علمية موضوعية الذي ومعالجة ا الجوانب الممت  

ألخطاء الحركية والتدريب المبت 

 
 
  أصبح مطلبا

 
.  أساسيا  وتنمية وتطوير أدائهم الحرك 

  إعداد الالعبي  
 
 ف

   
  الميكانيكا الحيوية ضمن وظائف العاملي   المدنيي   بالدولة، والتر

  لمهنة أخصائ 
عدم تواجد توصيف وظيف 

 دارة بجمهورية مرص العربية. يحددها الجهاز المركزي للتنظيم واإل 

  اإلعداد  
 
بية الرياضية، أقسام علوم الحركة بجمهورية مرص العربية ف قصور اإلعداد األكاديم  بكليات التر

  الميكانيكا الحيوية لعدم وجود برنامج مانح لدرجة بكالوريوس 
( ألخصائ  والتأهيل العلم  )النظري والعمىل 

بية الرياضية شعبة علوم الحركة امج العلمية المعتمدة لم التر رحلة التخصص باألقسام العلمية أسوة بالتر

 تروي    ح(.  –إدارة  –تدريس  –خرى )تدريب األ 

  
 
  التقييم البيوميكانيك  الحرك  يعتتر جزءا

 
  هاما

 
  إعداد الفرد الري وحيويا
 
 ف

 
  إعدادا

  اض 
ا
  شامال

ا
 لمعرفة متكامال

 وعالجها. األجزاء الضعيفة و األجزاء القوية وتدعيمها 

 مختلف األ ندرة اإلنجازات الرياضية ا  
 
  يحققها الالعبون ف

 نشطة الرياضية. لتر

  بية الرياضية بجمهورية   تنظمها كليات التر
  أسفرت إقامة العديد من المؤتمرات العلمية التر

مرص العربية والتر

والتنويه عىل عدم تواجد همية االستناد البيوميكانيك  لتكامل منظومة اإلعداد الشامل لالعبي   عن مدى أ

  الميكانيكا الحيوية للعمل بالفرق الرياضية أو بال
  ألخصائ 

  وال إعداد مهت 
وائح الداخلية لتوصيف وظيف 

 للكليات بمرحلة البكالوريوس وما بعدها. 

 والتوصيف الوظي  
  مجال اإلعداد المهت 

 
  أل عدم وجود دراسات سابقة ف

  الميكانيكا الحيوية عىل الرغمف 
 خصائ 

  هذا المجال. 
 
 من التأكيد عىل أهمية دورة وما يمكن أن يقدمه ف

 دور االهتمام بإعداد وتطوير أوهنا ي  
  الميكانيكا الحيوية بما يساعد عىل تحقيق الهدف المنشود أئر

خصائ 

 بالوصول بالالعبي   إىل المستويات الرياضية العالية. 
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 :حث والحاجة إليهأهمية الب
  هذا البحث إىل أنه س   وف يتناول حاجة الميدان أو س   وق  ترجع األهمية العلمية:

 
االهمية العلمية ف

امج الحالية لم تقيم من قبل.  بية الرياضية حيث أن التر   إعداد برامج التر
 
 العمل وربطها باألسلوب الحديث ف

  األن   دي   ة وال األهميةةة التيبيقيةةة:
 
  ف

   قر فإمك   اني   ة ترش              ي   د الق   ائمي   ب   الت   دري   ب الري   اض 
 
 الوطني   ة ف

 .  تشخيص نواح  القوة والضعف لدى الالعبي   عىل أساس علم 

 هدف البحث: 

 يهدف البحث إىل: 

  الميكانيكا الحيوية وذلك من خالل: 
  ألخصائ 

 اإلعداد األكاديم  والتوصيف الوظيف 

 
ا
   : التعرف عىل اإلعداد األكاديم  أوال

بية الرياضية بجمهورية  والتوصيف الوظيف  لخريجر  كليات التر
 
 
شادا  .  ببعض نماذج الدولمرص العربية استر

 
 
  الميكانيكا الحيوية ضمن منظومة اإلعداد المتكامل بالفرق الرياضية اإل : ثانيا

 
  ألخصائ

عداد المهت 
   –بجمهورية مرص العربية من خالل 

شاد باإلعداد المهت    الميكانيكا الحيويأل االستر
 
ة بجمهورية مرص خصائ

 العربية. 

 تساؤالت البحث:

  لخر  
بية الرياضية بجمهورية مرص العربيةيما هو اإلعداد األكاديم  والتوصيف الوظيف   ؟جر  كليات التر

  منظومة اإلعداد المتكامل بالفرق الرياضية بجمهورية  
 
  الميكانيكا الحيوية ف

  ألخصائ 
ما هو اإلعداد المهت 

 ة؟مرص العربي

 :البحثتعاريف 

 الميكانيكا الحيوية في المجال الرياضي:
  والتمرينات 

  األداء الرياض 
 
ي ف   دراسة حركة الجسم البش 

 
ه  تطبيق مبادئ الميكانيكا الحيوية ف

 (4: 3) البدنية. 

 اإلعدادي المهني ألخصائي الميكانيكا الحيوية:

  علم الميكانيكا الحيوية يشتمل عىل 
 
بوية هو برنامج إلعداد أخصائ ات التر العديد من الختر

  تؤهله للقيام ب
يحية والميكانيكية والتقنية النظرية والتطبيقية التر واجباته المهنية والفسيولوجية والتش 

( فضل وجه ممكن. والتطبيقية عىل أ  
 
 )تعريف إجرائ

 :التوصيف الوظيفي ألخصائي الميكانيكا الحيوية
  الميكانيكا 

 
، الواجبات هو وصف شامل لوظيفة أخصائ  

الحيوية من حيث التسلسل الوظيف 
  شاغلها وأيضا مجا

 
  يجب توافرها ف

وط والواجبات التر الت والمسئوليات والعالقة التنظيمية بينهما وكذا الش 
( . العمل المناسبة لهذه الوظيفة  

 
 )تعريف إجرائ

 :أخصائي الميكانيكا الحيوية بالفرق الرياضية
من خالل اكتساب وتنمية المهارات داء بالفرق الرياضية مستوى األ هو الشخص المسئول عن تطوير 

  عالج االخطاء الحركية 
 
المتعلقة بعلوم الحركة من تحليل بأنواعه والتوظيف الصحيح للقدرات والمساعدة ف

  حل المشكالت الحركية 
 
  والمساهمة ف

  المجال الرياض 
 
( . وتطوير األداء ف  

 
 )تعريف إجرائ
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 إجراءات البحث 
 :منهج البحث

  
 
  البحث الحاىل   يعتمد الباحث ف

وذلك لمالئمته  Descriptive Method  عىل المنهج الوصف 
 . لطبيعة البحث

 :عينة البحث

بية الرياضية  تم إجراء البحث عىل عينة من أعضاء هيئة التدريس بأقسام علوم الحركة بكليات التر
 ( 20بالجامعات المرصية وقد بلغ عددهم )

 
وط التالي   ة: 1)بمرفق عضوا  -( وه م من توفرت لديهم الش 

   
 
بية الرياضية  الحصول عىل درجة الدكتوراه ف  التر

 
 . وعلوم الحركة كحد أدئ

 ل  
 
ة سنوات ف ة ال تقل عن عش   . المجال الذى يعمل به ديه ختر

   
 
 مجال الميكانيكا الحيوية وعلوم الحركة.  أن يكون قد قام بنش  بحوث ف

 :أدوات جمع البيانات

 : لك للحصول عىل أفضل النتائج وه يستخدم الباحث عدة أدوات لجمع البيانات وذا

ة للح .1   تفيد البحثالمقابلة الشخصية مع المسئولي   وأصحاب الختر
 . صول عىل البيانات والمعلومات التر

بقسم علوم    loughborough university cityاعتمد الباحث عىل الئحة كلية علوم الحركة بجامعة  .2

 -ختيارها: ، وكانت أسباب االحركة

 سهولة الحصول عليه من الشبكة الدولية . 

http://www.lboro.ac.uk/about  

  أفضل جامعة  
 
ا  ف   إنجلتر

 
 . اضة والتخصصات األكاديمية الخاصةمجال علوم الري ف

   نامج الدراش  . واألكاديم   وضوح التر

 (3مرفق )

  اتبعها الباحث إلعداد وتقني   االخطوات  الباحث وفيما يىل   من إعداد   -: ستبياناال  .3
ستبيان حتر ال ستمارة االتر

 . تكون صالحة للتطبيق

 : ع عىل الدراسات والمراجع العلميةطال اال  .أ

  حدود علم الباحث
 
  حدود ما توصل إليه من بحوث، وف

 
  بالتوصيف الوظي، ودراسات مرتبطة ف

 ف 
 من هذه الدراسات تلم 

 
  لتوصيف الوظياتناول أيا

   ف 
 
الميكانيكا الحيوية، لذا فقد لجأ الباحث إىل تحديد  ألخصائ

  الوظي ستبيان التوصيفلرئيسية ال المحاور ا
   ف 

 
 -الميكانيكا الحيوية من خالل ما يل  ى:  ألخصائ

 الوظي حرص المراجع العلمية المتاحة وذات الصلة بالتوصيف  
 . ف 

  بموضوع البحثمراجعة الدراسات والبحوث المرتبطة . 

 ستمارات التوصيف الوظيمراجعة ا  
 ذات الصلة.  ف 

  والخاص بشئون العاملي   المدنيي   بالدولة فيما يخص توصيف  1978لسنة  47مراجعة القانون
 . تماعية بمجموعة الوظائف التخصصيةججموعة النوعية لوظائف الخدمات اال وظائف الم

   التنظيم واإلدارة.  المقابلة الشخصية مع مسئوىل 
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حة لال  .ب  ستبيان: تحديد المحاور والعبارات المقتر

 -ستبيان حيث توصل إىل ثالث محاور وه: محاور اال خطوة السابقة قام الباحث بتحديد من خالل ال

  :لخريجر  التوصيف الوظي -المحور األول  
بية الرياضية بأقسام ع  ف   . الحركة بجمهورية مرص العربيةلوم كلية التر

 المحور الثا  
 
  التوصيف الوظي -: ئ

   ف 
  المهت 

 
الميكانيكا الحيوية ضمن منظومة العمل المتكامل بالفرق   ألخصائ

 الرياضية بجمهورية مرص العربية. 

 بي اإلعداد األكاديم   -: المحور الثالث ح لطالب التر  . ة الرياضية بجمهورية مرص العربيةالمقتر

  ضوء الو
 
  لمحاور القياس  فهم والتحليل النظريف

تم تحديدها قام الباحث بإعداد وصياغة  التر
  العبارات المرتبطة بكل محور وإعدادها 
 
اء وقد راىع الباحث  ف   شكل استمارة قبل عرضها عىل السادة الختر

 
 ف

 -صياغة العبارات ما يل  ى: 

 . أن تكون العبارات واضحة ومفهومة .1

 ستجابة. أال توح العبارة بنوع اال  .2

3.  .  أال تشمل العبارة عىل أكتر من معت 

 (2)مرفق ( عبارة. 81ستبيان مكون من ثالث محاور وعدد عبارات )وبذلك يكون اال  .4

 (1جدول )

 محاور االستبيان وعدد عباراته

 عدد العبارات اسم احملور احملور

بأقسام علوم  كلية التربية الرياضية يلخريج فيالتوصيف الوظي األول
 بجمهورية مصر العربية الحركة

23 

الحيوية ضمن  الميكانيكا ألخصائي المهني فيالتوصيف الوظي الثاني
 الرياضية بجمهورية مصر العربية منظومة العمل المتكامل بالفرق 

24 

 34 المقترح لطالب التربية الرياضية بجمهورية مصر العربية اإلعداد األكاديمي الثالث

 :اإلجراءات التنفيذية للبحث
بية ستمارة اال ام الباحث بتطبيق قا ستبيان عىل عينة من البحث من أعضاء هيئة التدريس بكليات التر

  
 
  (20الميكانيكا الحيوية وعلوم الحركة بالجامعات المرصية وبلغ عددهم ) الرياضية المتخصصي   ف

 
 عضوا

  وذلك 
 
ة من يوم األحد الموافق  ف نتهاء م وبعد اال 28/9/2015حتر يوم اإلثني   الموافق  م23/8/2015الفتر

إلحصائية المناسبة لهذه ستبيان تم جمعها وتفري    غ البيانات إلجراء المعالجات استمارة اال من تطبيق ا
 . البيانات

 :المعالجات اإلحصائية
 : SPSSستخدام برنامج لتالية لمناسبتها لطبيعة البحث بااستخدم الباحث المعالجات اإلحصائية ا

1.  .  الوزن النستر 

 األهمية النسبية.  .2

  . 2كا .3
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 عرض ومناقشة النتائج:
 (2)جدول 

 فيالستجابات عينة البحث  2وكاهمية النسبية واأل يوالنسبة المئوية والوزن النسبالتكرار 
التوصيف الوظيفي لخريجي كليات التربية الرياضية أقسام علوم الحركة )األول المحور 

 20ن=        (بجمهورية مصر العربية

أرقام  
 العبارات

الوزن  ال اىل حد ما نعم
 يالنسب

االهمية 
 النسبية

 % ك % ك % ك كا2
 12.10 85.00 51 15 3 15 3 70 14 .1 اسم الوظيفة

 تعريف
 19.90 88.33 53 15 3 5 1 80 16 .2 الوظيفة

متطلبات 
غل اش

 الوظيفة

3. 14 70 2 10 4 20 50 83.33 12.40 
4. 16 80 1 5 3 15 53 88.33 19.90 
5. 16 80 2 10 2 10 54 90.00 19.60 
6. 16 80 1 5 3 15 53 88.33 19.90 
7. 15 75 2 10 3 15 52 86.67 15.70 

واجبات 
 األخصائي

8. 15 75 3 15 2 10 53 88.33 15.70 
9. 15 75 3 15 2 10 53 88.33 15.70 

10. 14 70 2 10 4 20 50 83.33 12.40 
11. 11 55 2 10 7 35 44 73.33 6.10 
12. 15 75 3 15 2 10 53 88.33 19.90 
13. 16 80 2 10 2 10 54 90.00 19.60 
14. 14 70 4 20 2 10 52 86.67 12.40 
15. 16 80 2 10 2 10 54 90.00 19.60 
16. 15 75 3 15 2 10 53 88.33 15.70 

مجاالت 
 العمل

17. 15 75 2 10 3 15 52 86.67 15.70 
18. 17 85 1 5 2 10 55 91.67 24.10 
19. 11 55 2 10 7 35 44 73.33 6.10 
20. 16 80 1 5 3 15 53 88.33 19.90 
21. 12 60 3 15 5 25 47 78.33 6.70 
22. 10 50 2 10 8 40 42 70.00 5.20 
23. 16 80 1 5 3 15 53 88.33 19.90 

 5,991= 0,05الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا
، (0.05المحسوبة أكتر من القيمة الجدولية عند مستوى داللة ) 2كاأن قيم   (2)يتضح من جدول 

تدريس الميكانيكا استجابات أراء أعضاء هيئة  تفاوتمما يدل عىل  غت  دالة( 22العبارة رقم )بينما جاءت 
جبات الوا - الوظيفة – متطلبات شاغل الوظيفة –تعريف الوظيفة  -اسم الوظيفة )عىل الحيوية 

، 70.00تراوحت االهمية النسبية الستجابة افراد عينة البحث ما بي   )، كما مجاالت العمل( -والمسئوليات
بية الرياضية أقسام علوم  %70مئوية  ةبنس ( وقد ارتص  الباحث91,67   لخريجر  كليات التر

للتوصيف الوظيف 
 . الحركة بجمهورية مرص العربية
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بية الرياضية أقسام وبذلك يتضح أن جميع العبارات دالة عىل التوصيف    لخريجر  كليات التر
الوظيف 

 علوم الحركة بجمهورية مرص العربية. 

 (3جدول )

 فيالستجابات عينة البحث  2وكاهمية النسبية واأل يوالنسبة المئوية والوزن النسبالتكرار 
التوصيف المهني ألخصائي الميكانيكا الحيوية ضمن منظومة العمل المتكامل ) يالثانالمحور 

 20ن=     ( بالفرق الرياضية بجمهورية مصر العربية.

أرقام  
 العبارات

الوزن  ال اىل حد ما نعم
 النسىب

االهمية 
 النسبية

 % ك % ك % ك كا2
 19.90 88.33 53 15 3 5 1 80 16 .1 ةاسم المهن
تعريف 
 12.40 86.67 52 10 2 20 4 70 14 .2 المهنة

متطلبات 
 المهنة

3. 16 80 1 5 3 15 53 88.33 19.90 
4. 18 90 1 5 1 5 57 95.00 28.90 
5. 15 75 2 10 3 15 52 86.67 15.70 
6. 18 90 1 5 1 5 57 95.00 28.90 
7. 17 85 2 10 1 5 56 93.33 24.10 
8. 12 60 2 10 6 30 46 76.67 7.60 
9. 11 55 2 10 7 35 44 73.33 6.10 

واجبات 
 لمهنةا

10. 11 55 7 35 2 10 49 81.67 6.10 
11. 11 55 4 20 5 25 46 76.67 4.30 
12. 12 60 3 15 5 25 47 78.33 6.70 
13. 16 80 2 10 2 10 54 90.00 19.60 
14. 16 80 1 5 3 15 53 88.33 19.90 
15. 16 80 1 5 3 15 53 88.33 19.90 
16. 17 85 2 10 1 5 56 93.33 24.10 
17. 16 80 1 5 3 15 53 88.33 19.90 
18. 11 55 2 10 7 35 44 73.33 6.10 
19. 18 90 1 5 1 5 57 95.00 28.90 

مجاالت 
 المهنة

20. 16 80 2 10 2 10 54 90.00 19.60 
21. 15 75 3 15 2 10 53 88.33 15.70 
22. 16 80 2 10 2 10 54 90.00 19.60 
23. 17 85 2 10 1 5 56 93.33 24.10 
24. 17 85 2 10 1 5 56 93.33 24.10 

  5,991= 0,05الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا
(، 0.05المحسوبة أكتر من القيمة الجدولية عند مستوى داللة ) 2أن قيم كا (3)جدول يتضح من 
  بينما جاءت غت  دالة 
 
تدريس الميكانيكا الحيوية  ( مما يدل عىل تفاوت استجابات أراء أعضاء هيئة11) عبارة ف

مجاالت المهنة(، كما تراوحت  -الواجبات والمسئوليات -متطلبات المهنة  –تعريف المهنة  -عىل )اسم المهنة 
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 %70مئوية  ة( وقد ارتص  الباحث نسب95.00، 73.33االهمية النسبية الستجابة افراد عينة البحث ما بي   )
  الميكانيكا ال

 
  ألخصائ

حيوية ضمن منظومة العمل المتكامل بالفرق الرياضية بجمهورية مرص للتوصيف المهت 
  الميكانيكا الحيوية ضمن 

 
  ألخصائ

العربية؛ وبذلك يتضح أن جميع العبارات دالة عىل التوصيف المهت 
 منظومة العمل المتكامل بالفرق الرياضية بجمهورية مرص العربية. 

 (4جدول )
 فيالستجابات عينة البحث  2وكاهمية النسبية واأل يالنسبار والنسبة المئوية والوزن التكر

اإلعداد االكاديمي المقترح لطالب كليات التربية الرياضية بجمهورية مصر ) الثالثالمحور 
 20ن=           العربية(

أرقام  
 العبارات 

الوزن  ال اىل حد ما نعم
 النسىب

االهمية 
 النسبية

 % ك % ك % ك كا2
 1.  16 80 1 5 3 15 53 88.33 19.90 

 2.  17 85 1 5 2 10 55 91.67 24.10 

 3.  9 45 2 10 9 45 40 66.67 4.90 

 4.  17 85 2 10 1 5 56 93.33 24.10 

 5.  11 55 1 5 8 40 43 71.67 7.90 

 6.  11 55 3 15 6 30 45 75.00 4.90 

 7.  14 70 1 5 5 25 49 81.67 13.30 

 8.  15 75 2 10 3 15 52 86.67 15.70 

 9.  16 80 1 5 3 15 53 88.33 19.90 

 10.  18 90 1 5 1 5 57 95.00 28.90 

 11.  8 40 3 15 9 45 39 65.00 3.10 

 12.  9 45 2 10 9 45 40 66.67 4.90 

 13.  9 45 3 15 8 40 41 68.33 3.10 

 14.  17 85 1 5 2 10 55 91.67 24.10 

 15.  18 90 1 5 1 5 57 95.00 28.90 

 16.  16 80 2 10 2 10 54 90.00 19.60 

 17.  16 80 2 10 2 10 54 90.00 19.60 

 18.  15 75 2 10 3 15 52 86.67 15.70 

 19.  10 50 4 20 6 30 44 73.33 2.80 

 20.  11 55 1 5 8 40 43 71.67 7.90 

 21.  16 80 2 10 2 10 54 90.00 19.60 

 22.  6 30 7 35 7 35 39 65.00 0.10 

 23.  17 85 1 5 2 10 55 91.67 24.10 

 24.  12 60 2 10 6 30 46 76.67 7.60 

 25.  10 50 2 10 8 40 42 70.00 5.20 

 26.  15 75 2 10 3 15 52 86.67 15.70 

 27.  16 80 1 5 3 15 53 88.33 19.90 

 28.  13 65 2 10 5 25 48 80.00 9.70 

 29.  15 75 4 20 1 5 54 90.00 16.30 

 30.  7 35 4 20 9 45 38 63.33 1.90 

 31.  11 55 2 10 7 35 44 73.33 6.10 

 32.  16 80 1 5 3 15 53 88.33 19.90 

 33.  18 90 1 5 1 5 57 95.00 28.90 

 34.  11 55 7 35 2 10 49 81.67 6.10 
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  5,991= 0,05الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا

(، 0.05المحسوبة أكتر من القيمة الجدولية عند مستوى داللة ) 2أن قيم كا (4)يتضح من جدول 
  بينما جاءت غت  دالة 
 
فاوت استجابات ( مما يدل عىل ت30، 25، 22، 19، 13، 12، 11، 6، 3)ات التالية عبار ال ف

الواجبات  -متطلبات المهنة  –تعريف المهنة  -تدريس الميكانيكا الحيوية عىل )اسم المهنة أراء أعضاء هيئة 
، 63.33ما بي   )همية النسبية الستجابة افراد عينة البحث مجاالت المهنة(، كما تراوحت األ - والمسئوليات

بية الرياضية  %70مئوية  ة( وقد ارتص  الباحث نسب95.00 ح لطالب كليات التر لإلعداد االكاديم  المقتر
  بجمهورية مرص العربية؛ و 

(، علم الصحة الرياضية 2) يتضح استبعاد المقررات التالية )علم النفس الرياض 
ونية تصاالت، واال وسائل اإلعالم  ،البحث العلم  اإلدارة الرياضية،  (،2) مجة اإللكتر ، 3وأرقامهم كالتاىل  ) (التر

تيب (30، 22، 13، 12، 11  . عىل التر

 االستخالصات:
 :   ضوء هدف البحث وعرض نتائجه يمكن استخالص ما يىل 

 
 ف

بية الرياضية أقسام علوم الحركة بجمهورية  بالنسبة للمحور األول:   لخريجر  كليات التر
التوصيف الوظيف 

 العربية. مرص 

بية الرياضية أقسام علوم    لخريجر  كليات التر
اتفقت آراء أعضاء هيئة التدريس عىل ان التوصيف الوظيف 

 الحركة بجمهورية مرص العربية يشتمل عىل: 

  الميكانيكا الحيوية  :اسم الوظيفة -1
 
 ثالث. أخصائ

 تعريف الوظيفة: -2
بية الرياض   ية  الش   خص الحاص   ل عىل المؤهل العلم     –الخاص بمتطلبات ش   اغل الوظيفة )بكالوريوس التر

س            اب وتنمية من خالل إك يعمل عىل تطوير مس            توى األداء الحرك   ش            عبة علوم الحركة الرياض            ية( والذي
   مهارات التحليل الحرك  

 
  التحلي وبرامج التكنولوجيا ف

 
معالجة األخطاء  ل والمالحظة العلمية والمس              اعدة ف

 . اسبة لظروف حدوث المشكلة الحركيةيجاد طرق الحل المنالحركية وإ

 متيلبات شاغل الوظيفة وتتضمن التالي: -3
  .أن يكون حاصال عىل درجة بكالوريوس تربية رياضية شعبة علوم الحركة 

  .إحدى الرياضات  
 
 أن يكون قد سبق له التنافس ف

  الحصول .  عىل رخصة القيادة الدولية للحاسب اآلىل 

  التصوير. الحصول عىل  
 
 دورة أولية ف

  .بية الرياضية  الحصول عىل دبلوم التحليل الحرك  بخريجر  التر

 ليات وتتضمن التالي:ئوالواجبات والمس -4
         .  القدرة عىل التحليل الحرك  لالعبي  

  .   للفريق للوقوف عىل مستوى الالعبي  
  للمدير الفت 

 القيام بالتحليل الكم  والكيف 

 حركات المعرفة بطرق قياس ال  
 
 المهارات الرياضية.  ف

  أالقدرة عىل وضع  
نامج الرياض   س الحركة الرياضية. اسأعىل  سس التر

 أداء أقص استغالل أ .  مثل لدى الالعبي  

 جهزة. عىل األ  عمل تحليالت بيوميكانيكية للحركات الرياضية 

 :مجاالت العمل -5
 الفرق القومية . 

 الممتاز)أ( يندية فرق الدور أ . 

    نديةباأل قطاع الناشئي . 

  العمل  
 
كات تصنيع األ  ف  . جهزة الرياضيةدوات واأل رس 
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  الميكانيكا الحيوية ضمن منظومة العمل المتكامل بالفرق  :يبالنسبة للمحور الثان
 
  ألخصائ

التوصيف المهت 
 الرياضية بجمهورية مرص العربية. 

  ميكانيكا حيوية بالفرق الرياضية.  :المهنةاسم  -1
 
 أخصائ

 :المهنةتعريف  -2

بية الرياضية  الشخص الحاصل عىل المؤهل العلم   الخاص بمتطلبات شاغل المهنة )بكالوريوس التر
يعمل عىل تطوير مس      توى األداء من خالل إكس      اب وتنمية المهارات الخاص      ة  يش      عبة علوم الحركة( والذ –

   ب التحلي  ل الحرك  
   والكم   الكيف 

 
أخط  اء األداء   مع  الج  ةوالتوظيف الص              حيح له  ذه المه  ارات والمس               اع دة ف

  
 
  حل المشكالت الحركية ف

 
   الحرك  والمساهمة ف

 . المجال الرياض 

 وتتضمن ما يلي: المهنةمتيلبات شاغل  -3

 أ 
ا
 عىل درجة البكالوريوس تربية رياضية شعبة علوم حركة.  ن يكون حاصال

  .  
 أن يكون قد سبق له ممارسة التدريب والتنافس الرياض 

   
 
 التصوير. الحصول عىل دورة متخصصة ف

  .  الحصول عىل رخصة القيادة الدولية للحاسب اآلىل 

  جهزة التحليل الحرك  أنه قادر عىل استعمال أيكون حاصل عىل شهادة تفيد . 

 :اجبات والمسئوليات وتتضمن التاليالو -4

  .القدرة عىل تحليل المشكالت الحركية 

 تحديد خصائص الحركات الرياضية . 

   األمثل. للفرد االستخدام  القدرة عىل استخدام العمل الحرك 

  للمهارات الرياضية إجراء التحليل الحرك  القدرة عىل . 

  البيانات الخام ومعرفة مدلوالتها. القدرة عىل استخراج 

   
  لكيفية اكتشاف وتال  ومهاريالقدرة عىل وضع برنامج رياض 

 
 . خطاء الحركيةاأل  ف

 المهني وتتضمن: مجاالت العمل -5

 : مستوياتها وه  عىل النحو التاىل   واألندية التابعة لها بمختلف العمل مع االتحادات الرياضية

  .الفرق القومية 

  .)أندية فرق الدوري الممتاز )أ 

  .قطاع الناشئي   بالفرق القومية 

  .قطاع الناشئي   باألندية 

  .أندية فرق الدرجة الثانية والثالثة والرابعة 

  .كات تصنيع األدوات واألجهزة الرياضية   رس 
 
 العمل ف
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  علوم الحركة الرياض      ية المقررات الدراس      ية  لنسةةةبة للمحور الثالث:با
 
اإلعداد األكاديم  لمرحلة تخص      ص ف

 الالزمة. 

حة  تم التوصل إىل   المواد المقتر
:)علم كالتاىل    تخصص علوم الحركة وه   كاديم  ن يدرسها األ  يجب أالتر

   -( 1الميكانيكا الحيوية ) - (1الحركة )
 التعلم الحرك   - (1التطبيق العمىل  لرياضة التخصص ) - التدريب الرياض 

الميكانيكا  - (2علم الحركة ) - (2التطبيق العمىل   رياضة التخصص ) - التحليل الحرك   - النمو والتطور الحرك   -
) -برامج التحليل الحرك   - (2الحيوية)  

قات يبتط - (3التطبيق العمىل  لرياضة التخصص ) - (2التدريب الرياض 
   - (4التطبيق العمىل  لرياضة التخصص ) - حليل الحرك  والبيوميكانيك  الت

 
وع التخرج - التصوير السينمائ  مش 

ي    ح – ياء الحيوية - التش     - الفت  
  المجال الرياض 

 
  مجال  - األرجونوميكس ف

 
تطبيقات الميكانيكا الحيوية ف

 التخصص(

  :ـالتوصيات

: من العرض السابق لمنافسة النتائج    توصل إليها الباحث يوض  بما يىل 
 واالستخالصات التر

  لخريجر  اإلعداد األكاديم  و  
بية الرياضية أقسام الوظيف  مهورية مرص العربية والذي علوم الحركة بج كليات التر

بية الرياضية أقسام علوم الحركة، يستلزم؛  تحويل مجال الميكانيكا الحيوية وعلوم الحركة بكليات التر

امج التعليمية المعتمدة بجمهورية  مرص العربية، إىل برنامج مانح لدرجة )بكالوريوس علوم الحركة( أسوة بالتر

 إدارة(. -تدريس-لمرحلة التخصص، باألقسام األخرى )تدريب

  المجال  
 
  ميكانيكا حيوية ثالث( يحتوي عىل مقررات دراسية عملية ونظرية، للعمل ف

  )أخصائ 
بمسم وظيف 

 .  
 الرياض 

  الميكانيكا الحيوية ضمن منظومة العمل المتكامل بالفرق الرياضية التوصيف  
  ألخصائ 

  المهت 
الوظيف 

  الميكانيكا الحيوية ضمن 
بجمهورية مرص العربية والذي يستلزم إنشاء وتفعيل دور ووظيفه مهنة أخصائ 

 منظومة العمل المتكامل بالفرق الرياضية، بجمهورية مرص العربية. 

 المرصية. إنشاء جمعية الميكا  
  المجال الرياض 

 
 نيكا الحيوية ف

 خبحث أعضاء القائمي   عىل األندية الرياضية والمنت  
 
  الميكانيكا الحيوية ف

ات القومية عىل استخدام أخصائ 

 ات القومية. خبالفرق والمنت

 االنتقاء واال خباعتماد القائمي   عىل اختيار المنت  
 
ختيار والتقييم ات والفرق الرياضية عىل النتائج الموضوعية ف

 . ر الميكانيكا الحيوية هذه النقاطوتوف

 نامج طبقا لما أسفرت عنه متطلبات الدراسة  محاولة توفت  اإلمكانات المطلوبة لهذا التر

  بية الرياضية و تحادات المرصية والمركز األوليمتر  مطالبة كل من اال اللجنة األوليمبية المرصية وكليات التر

  الميكانيكا الحيوية جهات المسئولة عن إعداد و ارها الاعتبببالجامعات المرصية 
  -صقل وتأهيل أخصائ 

  الميكانيكا الحيوية إلعدادهم وصقلهم. الو 
 
 مطالبة بإعداد دورات حديثة لهؤالء األخصائيي   ف

 الوظيفة وإعداد التدريب الحديث عىل مسئولياتتعرف أهمية إجراء بحوث قادمة مكملة لهذا البحث لل . 

 بية الرياضية للتعرف عىل كافة ما يواجه سوق العمل  االهتمام بإجراء قنوات اتصال مستمرة مع قطاعات التر

  من مشكالت. 
 الرياض 
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 :المراجع
 :المراجع العربية

مرد ملبشررررررررررع   : دليل مؤشررررررررررعمل  ررررررررررطن ملتنلي ملنعو  ملط    ل  ني  ملنط خرون ان، وأجنادر مر  -1
 .ملهاشني  ملننلك  مألردني 

 - فلسررةي   ر ب ملع اضرر ظطم  مل دم: (2004)حمد عبدالرحمن، سلللوع علالد ن ركرع نبيلة أ -2
 ي ملقاهعة.1ي ط دمر ملةكع ملتعب :إدمر   –بيطميكانيكي   -فسيطلطجي   -نةسي   -تتليني  

 المراجع االجنبية
3- Effat Abdel Hamid, and else Biomechanics (Basic Biomechanics) 5th 

edition, Department of Biomechanics Faculty of physical Therapy 

Cairo University 2005. 

4- http://www.lboro.ac.uk/about/ 

  

http://www.lboro.ac.uk/about/
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 (1مرفق )

 قائمة بأسماء السادة الخبراء الذين تم عرض استمارة االستبيان عليهم

 الوظيفة االسم م
 كلية التربية الرياضية جامعة حلوان –أستاذ مساعد بقسم علوم الحركة  الداليأحمد  1
 كلية التربية الرياضية جامعة حلوان –أستاذ مساعد بقسم علوم الحركة  أحمد السيوري 2
 كلية التربية الرياضية جامعة طنطا –أستاذ الميكانيكا الحيوية  إبراهيم جبر 3
 كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة –أستاذ الميكانيكا الحيوية  أحمد عبدالعظيم 4
 كلية التربية الرياضية جامعة اللقازيق –أستاذ الميكانيكا الحيوية  محمد عبدالحميد 5
 كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة –أستاذ الميكانيكا الحيوية  همحمد يحيى غيد 6
 كلية التربية الرياضية جامعة مد نة السادات –أستاذ علم الحركة  خالد شارع 7
كلية التربية الرياضية جامعة كفر  –أستاذ مساعد بقسم علوم الحركة  وحيد صبحي عبدالغفار 8

 الشيخ
 كلية التربية الرياضية جامعة طنطا –أستاذ علوم الحركة  ياسر غرابة 9

 كلية التربية الرياضية جامعة المنيا –يوية أستاذ الميكانيكا الح عمرو سليمان 10
 كلية التربية الرياضية جامعة المنيا –أستاذ الميكانيكا الحيوية  عمرو حلويش 11
 كلية التربية الرياضية للبنات جامعة حلوان –أستاذ علم الحركة  حنان مالك  وسف 12
المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من  –رئيس قسم التربية الرياضية  محمد عمرو مطاوع 13

 رمضان
 كلية التربية الرياضية جامعة المنيا –أستاذ علم الحركة  شريف محمد عبدالقادر العوضي 14
 كلية التربية الرياضية جامعة حلوان –أستاذ علم الحركة  محمد أمين محمد علي أمين 15
 كلية التربية الرياضية جامعة اللقازيق –أستاذ الميكانيكا الحيوية  عادل مصطفى كمال رهيم 16
 كلية التربية الرياضية جامعة حلوان –أستاذ الميكانيكا الحيوية  طلحة حسين حسام الد ن 17
 كلية التربية الرياضية جامعة بورسعيد –أستاذ ميكانيكا حيوية  إ هاب عادل عبدالبصير 18
 كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة –أستاذ مساعد بقسم علوم الحركة  حسام حسين 19
كلية التربية  –أستاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة  محمود لبيب 20

 الرياضية جامعة جنوب الوادي
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 (2مرفق )
 

            

                     

 

 

 كلية الرتبية الرياضية           

 وعلوم احلركة قسم التدريب الرياضي

 

 استمارة استطالع رأى اخلرباء

 يف جمال علوم احلركة الرياضية

 

 السيد األستاذ الدكتور /

 حتية طيبة وبعد

يقوم الباحث / تامر حسني حممد الشتيحي األستاذ املساعد بقسم التدريب 

اد دراسة الرياضي وعلوم احلركة بكلية الرتبية الرياضية جامعة بنها بإعد

 بعنوان:

 )التوصيف الوظيفي واإلعداد األكادميي واملهين ألخصائي امليكانيكا احليوية(

فنرجو من سيادتكم التكرم بإبداء الرأي حول ما حتتويه االستمارة من 

حيث احملاور والعبارات حتى ميكن االسرتشاد بآرائكم السديدة يف احلصول 

التعرف على التوصيف الوظيفي على نتائج ميكن االستفادة منها يف 

 واإلعداد األكادميي واملهين إلحصاء امليكانيكا احليوية.

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير

 الباحث

 تامر حسني حممد الشتيحى

 وعلوم احلركةأستاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي 

 كلية الرتبية الرياضية جامعة بنها
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بية الرياضية بأقسام علوم الحركة بجمهورية مرص العربية. التوصيف  المحور األول:   لخريجر  كليات التر
 الوظيف 

 ال إىل حد ما نعم   العبــــــارات م
   

بية الرياضية بأقسام علوم الحركة بجمهورية مرص العربية    لخريجر  التوصيف الوظيف   كليات التر

  ميكانيكا حيوية ثالث اسم الوظيفة: 1
 
    أخصائ

 تعريف الوظيفة ه و:  2

الشخص الحاصل على المؤهل العلمي الخاص بمتطلبات شاغل الوظيفة               
شعبة علوم الحركة الرياضية( والذي يعمل على  –)بكالوريوس التربية الرياضية 

تطوير مستوع األداء الحركي من خالل إكساب وتنمية مهارات التحليل الحركي وبرامج 
لتحليل والمالحظة العلمية والمساعدة ري معالجة األخطاء الحركية التكنولوجيا ري ا

 وإيجاد طرق الحل المناسبة لظروف حدوث المشكلة الحركية. 

   

 : عاريف أخرى ترون سيادتكم إضافتها ت 

 ......................................................................................... ............. .... . 

 :متيلبات شغل الوظيفة وهــى 

    شعبة تدريب رياضي –أن يكون حاصاًل على درجة بكالوريوس التربية الرياضية  3

    الرياضات وحقق مستوع متميل ريها إحدع أن يكون قد سبق له التنارس ري 4

    التربية الرياضية يلخريج يالحصول على دبلوم التحليل الحرك 5

    ICDL رخصة الدولية لقيادة الحاسب اآلليعلى الالحصول  6

    التصوير الحصول على دورة أولية ري 7

 : طلبات أخرى ترون سيادتكم إضافتها مت 

 ............................................................................... ...................... 

    الميكانيكا الحيوية واجبات ومسئوليات أخصائي 

    للفريق للوقوف على مستوع الالعبين يللمد ر الفن يوالكيف يالقيام بالتحليل الكم 8

    الخاطئ لدع الالعبين تقديم الحلول لعالج األداء الحركي 9

    ككل يتنظيم مواعيد دورية لقياس األداء الحرك 10

    المناسبة للتصويرتخاذ اللوايا اتنمية مهارات التصوير و  11

    عملية التدريب يستحداث أدوات مساعدة رتنمية مهارات ا 12

    رياضة يأ يستحداث حركات رياضية رتنمية مهارات ا 13

    يتنمية مهارات ودورات وبرامج الحاسب اآلل 14

    بحث شروط وقوانين الحركة  15

ضوء القوانين الميكانيكية  الالعب ري مكانيات البيولوجية لدعستخدام األمثل لإلاال 16
 للوصول بحركة الالعب إلى أقصى كفاءة ممكنة 

   

 واجبات ومسئوليات ترون سيادتكم إضافتها 

 ....................................................................................................... 

 ال ماإىل حد  نعم   العبــــــارات م

 الميكانيكا الحيوية: مجاالت عمل أخصائي 
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    الشباب والرياضة 17

    مراكل الشباب 18

    األكاديميات الرياضية 19

    المركل األولمبي 20

    ات الخاصةجحتيااال ي مؤسسات ذو  21

    مؤسسات لكبار السن 22

    المدارس الرياضية 23

 إضافتها مجاالت ومسئوليات ترون سيادتكم 

 ..................................................... ............................... .... 

   :الثانيالمحور 
   التوصيف الوظيف 

   والمهت 
 
الميكانيكا الحيوية ضمن منظومة العمل المتكاملة  ألخصائ

 . ق الرياضية بجمهورية مرص العربيةبالفر 

 ال حد ما إىل نعم   العبــــــارات م
   

   التوصيف الوظيف 
  والمهت 

 
الميكانيكا الحيوية ضمن منظومة العمل المتكاملة بالفرق   ألخصائ

 الرياضية بجمهورية مرص العربية

 -: تضمن اآلت   يي

   :ةاسم المهن 1
 
    بالفرق الرياضية الميكانيكا الحيوية الرياضية أخصائ

 تعريف المهنة ه و:  2

الخاص بمتطلبات شاغل المهنة  يعلى المؤهل العلمالشخص الحاصل          
يعمل على تطوير  يشعبة علوم الحركة( والذ –)بكالوريوس التربية الرياضية 

 يالكيف المهارات الخاصة بالتحليل الحركي مستوع األداء من خالل إكساب وتنمية
معالجة أخطاء األداء  يوالتوظيف الصحيح لهذه المهارات والمساعدة ر يوالكم
  يالمجال الرياض يحل المشكالت الحركية ر ي والمساهمة ريالحرك

   

 : عاريف أخرى ترون سيادتكم إضافتها ت 

 ..................................................................................... 

     -:ة وهــيمتيلبات شغل المهن 

شعبة علوم الحركة  –أن يكون حاصاًل على درجة بكالوريوس التربية الرياضية  3
 الرياضية

   

مجال  يإحدع الرياضات وحقق مستوع متميل ر د سبق له التنارس ريأن يكون ق 4
 الرياضة 

   

    ICDL رخصة الدولية لقيادة الحاسب اآلليالحصول على ال 5
    التربية الرياضية على دبلوم التحليل الحركي لخريجي الحصول 6
    التصوير الحصول على دورة أولية ري 7
    األطراف الصناعية واإلعاقة الحركية الحصول على دورة ري 8
     يالتصميم الصناع الحصول على دورة متخصصة ري 9
 : طلبات أخرى ترون سيادتكم إضافتها مت 

 .............................................................................. 
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 ال إىل حد ما نعم   العبــــــارات م

    :يالميكانيكا الحيوية الرياض الواجبات والمسئوليات ألخصائي 

    للمد ر الفني يم إحصائيات بمستوع األداء الحركيتقد 10
    ة الخاصة بالالعبين يالميكانيكدراسة الخصائص  11
    لالعبين  يوالتوضيح لمستوع األداء الحرك يتنظيم رترات دورية للقياس الحرك 12
من خالل عمل تحليالت بيوميكانيكة للحركات الرياضية  تحسين األداء الرياضي 13

 للتأكد من مسا رتها لطرق األداء الفنية وسالمة الحركة 
   

    وتحليل طرق األداء الفنية المثالية ومدع مالءمتها لالعبيندراسة  14
    ختبارات موضوعية وكمية لقياس وتقويم الحركات الرياضيةاوضع  15
    كتشاف أنسب الطرق للتدريب على المهارات والحركات الرياضيةاتطوير و  16
    تنمية مهارات حل المشكالت الحركية 17
    عند اإلصابة الحركية  يإعادة التأهيل الحرك يالمساعدة ر 18
    بحث وتحليل شروط وقوانين الحركة 19
 ا: رى ترون سيادتكم إضافتهواجبات ومسئوليات أخ 

 .......................................................................................................................... 

 :مجاالت العمل هــي 

 -:يعلى النحو التال التابعة لها بمختلف مستوياتها وهيتحادات الرياضية واألندية العمل مع اال

    الفرق والمنتخبات الرياضية 20
    درجة ثانية، ثالثة، رابعة( –ممتاز ب  –بدرجاتها )ممتاز أ  أندية ررق الدوري  21
    قطاع الناشئين بالفرق القومية 22
    قطاع الناشئين باألندية 23
    شركات تصنيع األدوات واألجهلة الرياضية  العمل ري 24
 : رى ترون سيادتكم إضافتها مجاالت عمل أخ 

 .......................................................................................................................... 

بي اإلعداد األكاديم   الثالث: المحور ح لطالب كلية التر . ة الرياضية بجمهورية مرص العربيةالمقتر  

 المقررات الدراسية الالزمة
 ال إىل حد ما نعم   عدد الساعات املقـــررات م
    2 (1علم الحركة ) 1
    2 (1الميكانيكا الحيوية ) 2
    2 (2) يعلم النفس الرياض 3
    2 الرياضيالتدريب  4
    2 الرياضيعلم النفس  5
    2 علم الصحة الرياضية  6
    2 (1لرياضة التخصص ) التطبيق العملي 7
    2 الحركيالتعلم  8
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    2 الحركيالنمو والتطور  9
    2  الحركيالتحليل  10
    2 (2علم الصحة الرياضية ) 11
    2 اإلدارة الرياضية  12
    2 العلميالبحث  13
    2 (2لرياضة التخصص ) العمليالتطبيق  14
    2 (2علم الحركة ) 15
    2 (2الميكانيكا الحيوية ) 16
    2 الحركيبرامج التحليل  17
    2 (2) الرياضيالتدريب  18
    2 التربية الرياضية  ي رياإلحصاء التطبيق 19
    2 الرياضيالمجال  التطبيقات التكنولوجية ري 20
    2 (3لرياضة التخصص ) العمليالتطبيق  21
    2 تصاالتوسائل اإلعالم واال  22
    2 والبيوميكانيكى  الحركيتطبيقات التحليل  23
    2  تطبيقات الحاسب اآللي 24
    2 الفسيولوجي 25
    2 (4لرياضة التخصص ) العمليالتطبيق  26
    2  يالتصوير السينمائ 27
    2 مشروع التخرج 28

 

 ال إىل حد ما نعم   عدد الساعات املقـــررات م
    2 التشريح 29
    2 البرمجة اإللكترونية  30
    2 اإلصابات الرياضية  31
    2 الفيلياء الحيوية  32
    2 الرياضيالمجال  ياألرجونوميكس ر 33
    2 مجال التخصص  تطبيقات الميكانيكا الحيوية ري 34
 ما ترون سيادتكم إضارته من مقررات: 

.................................................................................................. 
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 (3مرفق )

 

 :البرييانية Loughboroughأسباب اختيار جامعة 

 سهولة الحصول عليها من الشبكات الدولية . 

  أفضل  
 
   جامعة ف

 
ا ف  . والتخصصات األكاديمية الخاصة بها مجال علوم الرياضة  إنجلتر

 ا 2014ة الرياضية لعام الجامع   إنجلتر
 
 . م ف

  نامج  وضوح التر

 

http://www.lboro.ac.uk/about 

http://www.lboro.ac.uk/study/undergraduat/courses/departma

nts/sports-exercise-health-siences/sport-exercis-science  

 

 loughborough university cityالمقررات التي يتم تدريسها بـ 

 -األولـــى: السنة

   فسيولوحر . 

 ميكانيكا حيوية . 

   التحكم الحرك . 

  .  باثولوحر 

  جتماعاعلم . 

 التدريب وطرق التدريس . 

 النشاط الحرك  والصحة . 

 اإلدارة الرياضية . 

  

http://www.lboro.ac.uk/about
http://www.lboro.ac.uk/study/undergraduat/courses/departmants/sports-exercise-health-siences/sport-exercis-science
http://www.lboro.ac.uk/study/undergraduat/courses/departmants/sports-exercise-health-siences/sport-exercis-science
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 -لسنة الثانيـــة:ا
 الميكانيكا الحيوية من الحركات الرياضية . 

 ممارسة الكيمياء الحيوية . 

  ممارسة علم وظائف األعضاء . 

  المنظمات الرياضية. إدارة 

   
 
 . ، السلوك المتسم بقلة الحركة والصحةالنشاط البدئ

  .األيديولوجيا الرياضية والقيم 

 بية  . ممارسة الرياضة والتر

  اقضايا نفسية و  
 
اتيجيات ف  . مجال الرياضة ستر

 التعليم والتدريب 

 

 -السنة الثالثـــة:

 يقوم الطالب بدراسة مادة العلوم واألداء األمثل . 

  باإلضافة لمواد إضافية  
وع بحتر    اختيارية وكذلك عمل مش 

 
 .  نهاية العام الثالثف

 

 ماجستري ميكانيكا حيوية

  loughborough university cityجامعة 

School of sports Exercise and Health Science 

 -نظام البرنامج:
 :الفصل األول

   طرق البحث العلم . 

 تطبيقات الميكانيكا الحيوية . 

 )وظائف الجهاز الحرك  )الوظائف العصبية والعضلية . 
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 :الفصل الثاني

  .األبحاث الكمية 

 نظريات الميكانيكا الحيوية . 

 تط  
 
 . الميكانيكا الحيوية وير نماذج الكمبيوتر المستخدمة ف

 :الفصل الثالث

   
 
  ف

 . مجال الميكانيكا الحيوية البحث التطبيفر

 :الفصل الرابع

 وع .  المش   
 البحتر


