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 تقييم جىدة اخلدمبت الصحية املىجهة لنبشئي الكبراتيه ختصص كىمتيه
 

 أ.د /عػػػػػػػػػػػػػػالء محمد طو حمويش
 استاذ المنازالت والرياضات الفردية كمية التربية الرياضية جامعة طنطا

 محمد حسف ورداني حسف
 قسـ عموـ الصحة الرياضية 

 كمية التربية الرياضية جامعة طنطا
 
 

 ممخص البحث
استيدؼ البحث تقييـ جودة الخدمات الصحية الموجية لناشئي الكاراتيو تخصص كومتيو مف 
خالؿ التعرؼ عمى مدى اىتماـ إدارة األندية والمدربيف بالخدمات الصحية المقدمة لناشئي الكاراتيو 

، التعرؼ عمى الصعوبات التي تواجو إدارة األندية والمدربيف في توفير الخدمات الصحية  تخصص كوميتيو
لناشئي الكاراتيو تخصص كوميتيو ، قياس أبعاد جودة الخدمات الصحية المقدمة في األندية ، واستخدـ 

كاراتيو ( مف مجالس إدارات األندية ومدربي والعبي ال60الباحث المنيج الوصفي عمى عينة قواميا )
تخصص كومتيو ، وتمثمت أداة جمع البيانات في استماراتي استبياف مف إعداد الباحث ، ومف أىـ نتائج 
البحث األندية ومراكز الشباب ال تتمتع بالجودة الالزمة لمخدمات الصحية المقدمة لناشئي الكاراتيو 

ومراكز الشباب مف وجية نظر تخصص كوميتيو ، عدـ توافر جودة الخدمة الصحية المقدمة في األندية 
ناشئي ومدربي الكاراتيو تخصص كوميتيو ، ضعؼ الخدمات الصحية المقدمة في األندية ومراكز الشباب 

 لناشئي الكاراتيو تخصص كوميتيو ، عدـ رضا العبي الكاراتيو تخصص كومتيو بالخدمات المقدمة ليـ .
 البحث ومشكمة مقدمة 

مة الماضية عدد مف المتغيرات األساسية والتي طالت مختمؼ شيد العالـ خالؿ السنوات القمي
جوانب الحياة المعاصرة ومست كافة المؤسسات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية 

 (116:  3) في دوؿ العالـ عمى اختالؼ درجاتيا في التقدـ .
والعديد مف المؤسسات تسعى لالرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدميا حيث تقـو باستخداـ العديد 

 راتيجيات االىتماـ بالجودة حيث إنياتمؾ االست أىـومف  األداءمف االستراتيجيات مف اجؿ تحسيف مستوى 
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واحتياجات ، لذا تعد ، وتمبي جميع المتطمبات  ألفرادىاتساعد عمى توفير خدمات تشبع الرغبات الكاممة 
  . أفرادىا أداءرفع مستوى  إلىفي أي منظمة تسعى  اإلداريةالقضايا التي تيتـ بيا القيادة  أىـالجودة مف 

(16  :11) 
شيدت مصر خالؿ السنوات الماضية حراؾ عمى كؿ المستويات لتعزيز االىتماـ واالرتقاء بالصحة و 

( "لكؿ مواطف الحؽ في الصحة وفي 16أشارت المادة ) ـ(1112)لدستور مصر  واقعياً  والتعميـ وتطبيقا
الرعاية الصحية المتكاممة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفؿ الدولة الحفاظ عمى مرافؽ الخدمات الصحية العامة 

 (1) التي تقدـ خدماتيا لمشعب ودعميا والعمؿ عمى رفع كفاءتيا وانتشارىا الجغرافي العادؿ .
( ليساير العصر الحالي حيث يشيد تطورًا عمميًا وتقنياً 1116) وقانوف ، (ـ1112وجاء دستور )

، فأصبح تقدـ األمـ يقاس بمدى قدرتيا عمى امتالؾ التقنيات  كبيرًا لـ يشيد لو مثيؿ ورعية بأفراد المجتمع
 (11) . المعاصرة واستخداميا في شتى مجاالت الحياة
في قطاع الخدمات الصحية ، والبحث في جودة  ميةأى األكثروتعد جودة الخدمات مف المجاالت 

بمنظور  إليياعممي ، ويرى ادجرف اف الرعاية الصحية يجب اف ينظر  أسموبالخدمات الصحية يقـو عمى 
 مف جميع النواحي . األفرادتشمؿ رعاية  إنيارعاية طبية فقط بؿ  إنيا أورعاية طبيب  إنياابعد مف 

  (15  :14) 
 وىما :  أساسييفوىناؾ اتفاؽ عمى اف مفيـو الجودة في الخدمات الصحية يتضمف جانبيف 

  فنية الرعايةTechnical of care الجانب المعرفي والتكنولوجي ويمثؿ المعارؼ والميارات  أو
ة في المستعمم واألساليبوالخبرات ودرجة التقدـ العممي والتكنولوجي المتوفر لمرعاية الطبية والتقنيات 

 الرعاية الطبية .
  فف الرعايةArt of care سموكيات مزودي الخدمات وفؽ  إلىالجانب السموكي لمرعاية ويشير  أو

 (53:  11) تعامميـ مع مستيمكي خدمات الرعاية الطبية .
وتقـو بعمؿ االختبارات الصحية  الرياضيالفرد  إعدادتعتبر جزء ىاـ في  لمرياضييفالرعاية الصحية و 

والبدنية والفسيولوجية الالزمة لالعبيف قبؿ وبعد المنافسات فالرعاية الصحية في الوقت الحالي لـ تعد 
صابات أمراضيصاب بو الرياضييف مف  مقتصرة عمى المجاالت الطبية التقميدية لعالج ما  بدنياوتأىيميـ  وا 

نماخرى الممارسة الرياضية مرة أ إلىلمعودة  ألىمية  ونظراومياميا متعددة الجوانب  أغراضياأصبحت  وا 
فيجب عمى جميع األندية ،  مثميا مثؿ البرامج التدريبية وأىميتيا لمرياضييفبرامج الرعاية الصحية 

 الرياضيىو حجر األساس لمفرد  الصحيألف الجانب  المياريمثمو مثؿ الجانب  الصحياالىتماـ بالجانب 
ببرامج الرعاية الصحية ألنيا  كبيرااض وعصاـ جماؿ اف الدوؿ المتقدمة تعطى اىتماما يأسامة ر ويشير ، 
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 (14 – 4عمى اف أىـ مراحؿ حياة الفرد مف )مف األسس الرئيسية في نيضة المجتمع ورقية ، كما تؤكد 
استغالليا لكاف ليا  أحسفوالتكويف التي لو  واإلعدادحيث اف ىذه المرحمة تتميز بأنيا مرحمة النمو  سنة

 (33:  1).  األثر األكبر في التربية الشاممة في حياة الفرد
في اكتشاؼ وصناعة البطؿ الرياضي  وأساسيوالرعاية والسالمة الصحية لالعب عنصر ميـ 

الجسـ ، ونجد اف مفيـو السالمة  أجيزةوكفاءة جميع  األمراضوالسالمة الصحية تتطمب خمو الجسـ مف 
الصحية يشمؿ جميع الجوانب البدنية والنفسية والعقمية واالجتماعية ، ولتفادي ولوقاية مف حدوث 

لدييـ قدر مف الثقافة الصحية التي تتيح ليـ المعمومات  يجب اف يكوف المدرب والالعب اإلصابات
رعاية صحية مضاعفة حيث نجد اف  إلىحاجة  ، والبطؿ الرياضي في اإلصاباتالصحيحة لتفادي حدوث 

المتميز يتأثر بالتعرض لحاالت البرد ، اضطرابات في اليضـ ، ارتفاع طفيؼ في درجة الحرارة ، اف  األداء
 (11،  7:  7) عناية صحية دقيقة . إلىالبطؿ الرياضي في حاجة 

ت الصحية والبدنية اف الرعاية الصحية تقـو بعمؿ االختباراـ( 1116) حمديويشير محمود 
لالعبيف قبؿ وبعد المباريات وخاصة اختبارات الجياز الدوري التنفسي لقياس كمية  الالزمةوالفسيولوجية 

وبعد التدريب ، وكذلؾ قياس قوة وسرعة انقباض العضالت ومعرفة مدى  وأثناءقبؿ  األكسجيفاستيالؾ 
اؿ المختمفة ، والقياـ بعمؿ اختبارات الطاقة قدرتيا عمى االستجابة والتحمؿ لمعمؿ الشاؽ وردود األفع

 أو العاديالتدريب  أثناءيخرج مف القشرة المخية لالعبيف سواء  الذي المغناطيسيالكيربائية والمجاؿ 
ذلؾ عمى المراكز العصبية بالجسـ ، ويتوقؼ عمى ىذا لنوع مف القياسات  تأثيراتالمكثؼ ، لمعرفة مدى 

 (111:  11) معرفة مدى تقدـ الالعب واحتماؿ تفوقو في رياضتو التخصصية .
، حيث يكوف مف الصعب صر متداخمة ومترابطة بعضيا البعض وتعتبر الجوانب الصحية والبدنية عنا
الميارات الحركية  أداءىذه الخصائص تساعد الرياضي في  الفصؿ بيف مكوناتيا المختمفة ، كما اف

ذلمنشاط الممارس   أعمى إلىاليامة لموصوؿ بالرياضي  األسسيعتبر تنمية ىذه الخصائص مف  وا 
 (323:  6) المستويات .

مجيود بدني كبير ولياقة بدنية  إلى( لعبة شاقة ومجيدة تحتاج كومتيو) الكاراتيوونظرا الف رياضة 
 األساسيةالتي تعتبر المرحمة  اإلعدادىذا المجيود البدني مف خالؿ مرحمة  إلىالالعب  إعدادجب عالية ي
في برامج التدريب ونجد اف االىتماـ  وأىميتياالالعب لمواجية وتحمؿ المباريات والمنافسات  إلعداد

المياري عوامؿ تساعد الجانب  إلى باإلضافةبالجانب البدني ، الجانب الصحي ، الجانب الفسيولوجي 
وتحقيؽ البطولة ، واالرتقاء بمستوى الخدمات الصحية يعتبر ىدؼ عاـ  أفضؿنتائج  إحرازالالعب في 

ويرى الباحث اف جودة الخدمات الصحية تمثؿ مجموعة مف السياسات ،  العب أليبالنسبة لخطط التنمية 
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منيا عمى نحو يحقؽ رضاىـ ويمبي  فديفستلممتقديـ الخدمات الرعاية الصحية  إلىوالبرامج التي تيدؼ 
النتائج  أفضؿتخصص كوميتيو يضمف ليـ تحقيؽ  الكاراتيواحتياجاتيـ ، وتوفير الخدمات الصحية لالعبي 

مف خالؿ ية جزء مف الرعاية العامة لالعب ، و المطموب حيث اف الرعية الصح واالنجازوتحقيؽ البطوالت 
تعاني مف بعض المشاكؿ في تقديـ الخدمات الصحية لدى  إنياتبيف  األنديةالزيارات الميدانية لبعض 
وضعؼ الشعور بالمسئولية  والبشريةالمادية  اإلمكانياتمف حيث قمة  الكاراتيوالالعبيف وخاصة العبي 

ضعؼ الخدمات  إلى أدىمما  األفراداالىتماـ بالرعاية الصحية وضعؼ الوعي الصحي لدى  بأىمية
رغبة الباحث في دراسة ىذه المشكمة  أثارتخصص كومتيو كؿ ىذا  الكاراتيوعبي الصحية المقدمة لال

 .الحموؿ المناسبة ليا  إيجادومحاولة  أسبابياوالوقوؼ عمى 
 البحث  أىمية
دالؿ عمييا مف خالؿ بعض الجودة في الخدمات الصحية والتي يمكف االست ألىميةالبحث  أىميةترجع 

 المؤشرات
  الرضا لالعبيف ناشئي الكاراتيو تخصص كومتيو عف مستوى الخدمات الصحية المقدمة  مستوىمعرفة

 ليـ 
 . تحقيؽ الشموؿ والتكامؿ في مستوى الالعب مف جميع الجوانب 
  رفع المستوى الصحي والبدني لالعب مف خالؿ الخدمات الصحية المقدمة ليـ وبالتالي رفع مستوى

 لبطوالت الرياضية الالعب المياري وتحقيؽ االنجازات وا
 ىدؼ البحث

الرياضية لدى ناشئي  األنديةييدؼ البحث تقييـ مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة في بعض 
 مف خالؿ  كومتيوتخصص  الكاراتيو

 الكاراتيووالمدربيف في الخدمات الصحية المقدمة لناشئي  األندية إدارةالتعرؼ عمى مدى اىتماـ  .1
 تخصص كوميتيو .

والمدربيف في توفير الخدمات الصحية لناشئي  األندية إدارةالتعرؼ عمى ابرز الصعوبات التي تواجو  .1
 تخصص كوميتيو . الكاراتيو

 . األنديةجودة الخدمات الصحية المقدمة في  أبعادقياس  .3
 مدى وصوؿ واستفادة العبي الكاراتيو تخصص كومتيو مف الخدمات الصحية المقدمة ليـ . .2

  ت السابقةالدراسا
 (11ـ( )1116)دراسة عمرو درة ، معاذ غريب ، سالـ سعيد 
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تقييـ جودة الخدمات الصحية مف وجية نظر المرضى: دراسة مقارنة بيف المستشفيات عنواف الدراسة : 
 الحكومية والخاصة
: تيدؼ إلى تقييـ مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الصحي  اليدؼ مف الدراسة

العماني مف وجية نظر المرضى وذلؾ مف خالؿ المقارنة بيف المستشفيات الحكومية والمستشفيات 
 الخاصة في محافظة ظفار. 

لذيف تمقوا مستجيبًا مف المرضى ا 341عينة البحث : ومف أجؿ جمع البيانات تـ تطوير وتوزيعيا عمى 
الخدمات الصحية في أربع مستشفيات واحد منيا حكومي )مستشفى السمطاف قابوس( وثالثة منيا خاصة 

 )مستشفى بدر السماء، مستشفى خط الحياة ، مستشفى الحكيـ(. 
 المنيج المستخدـ : المنيج الوصفي التحميمي

ت الصحية المقدمة في المستشفيات نتائج الدراسة : وقد أظيرت نتائج الدراسة أف مستوى جودة الخدما
الخاصة أفضؿ مف تمؾ المقدمة في المستشفيات الحكومية، كما بّينت الدراسة وجود فروؽ معنوية بيف 
المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة فيما يتعمؽ بأبعاد جودة الخدمات الصحية التالية: 

لـ يكف ىنالؾ فروؽ معنوية بينيما مف حيث ُبعد )االعتمادية، االستجابة، التأكيد، التعاطؼ(. بينما 
الممموسية ، ووجود اختالفات معنوية بيف الذكور واإلناث مف حيث مستوى جودة الخدمات الصحية 
المقدمة ، عدـ وجود اختالفات معنوية في مستوى إدراؾ جودة الخدمات الصحية بيف المرضى وفقاً 

دراسة إلى تقديـ العديد مف التوصيات التي مف شأنيا أف تعمؿ لمتغيري العمر والمؤىؿ العممي. وانتيت ال
 .عمى تحسيف مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الصحي العماني

 (5) ـ(1113)دراسة عالء عادؿ درويش 
دراسة ميدانية عمي  –عنواف الدراسة : دور تخطيط الموارد البشرية في تحسيف جودة الخدمات الصحية 

 المشافي العامة في الساحؿ السوري 
توضيح دور تخطيط الموارد البشرية عمى جودة الخدمات الصحية التي تقدميا  إلىىدؼ الدراسة : تيدؼ 

وضع خطط خاصة بالموارد البشرية وذلؾ  إمكانيةؿ مدى العامة في الساحؿ السوري مف خال  المستشفيات
مف اجؿ رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة ودراسة العوامؿ المؤثرة عمى تخطيط الموارد البشرية والتي 

 تضمف تحقيؽ الجودة في الخدمات المقدمة 
 منيج البحث : المنيج الوصفي 

 عينة البحث  : المشافي العامة في الساحؿ السوري 
 توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية نتائج الدراسة : 
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  مف الكوادر الطبية في كافة التخصصات الالزمة األعداديتوفر في المشافي العامة 
  والطبية يؤثر بشكؿ سمبي عمى جودة الخدمات  اإلداريةواضح في اختيار الكوادر  أسموبعدـ وجود

 الطبية 
  مف حيث االلتزاـ بالدواـ والمناوبات ضمف المشفى يؤثر بشكمي سمبي  اإلدارةمع  األطباءقمة تعاوف

 عمى جودة الخدمات الطبية
 (41( )م6003دراسة نادي محمد احمد  حمدان )

 عنواف الدراسة : تقويـ البرامج الصحية والرياضية في مراكز الشباب بشماؿ الصعيد 
 : : تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى  أىداؼ البحث

 أىداؼ البرامج الصحية والرياضية في مراكز الشباب بشماؿ الصعيد . 
 محتويات البرامج الصحية والرياضية في مراكز الشباب بشماؿ الصعيد . 
 المادية( المتوفرة لتنفيذ البرامج الصحية والرياضية في مراكز الشباب بشماؿ  –اإلمكانات )البشرية

  الصعيد
  البرامج الصحية والرياضية في مراكز الشباب بشماؿ الصعيدالمعوقات التي تواجو تنفيذ. 

جراءاتو   .منيج الدراسة : استخدـ الباحث المنيج الوصفي لمناسبتو ألىداؼ البحث وا 
عينة الدراسة : تـ اختيار محافظتي أسيوط والمنيا بالطريقة العمدية مف محافظات شماؿ الصعيد ، وتـ 

( مركز شباب موزعة عمى 31وب العشوائي مف المحافظتيف وعددىا )اختيار عينة مراكز الشباب باألسم
( مركز شباب مف كؿ محافظة ، وتـ اختيار عينة المسئوليف والمستفيديف وعددىـ 13المدف والقرى بواقع )

 . ( فردًا باألسموب العشوائي مف مراكز شباب عينة البحث412)
توصؿ الباحث إلى االستنتاجات المرتبطة بالتعرؼ عمى أىداؼ البرامج الصحية والرياضية  نتائج الدراسة  :

 : بمراكز الشباب ىي كاآلتي 
  األىداؼ العالجية المتمثمة في تدعيـ القيـ االجتماعية والتحكـ في ضغوط الحياة باالسترخاء وتقديـ

وتحافظ عمى الوزف الصحي وتتخمص مف  الرعاية الصحية السميمة وتعالج االنحرافات القوامية لمجسـ
 .  الوزف الزائد

  األىداؼ الوقائية المتمثمة في استثمار أوقات الفراغ فيما يفيد والتوعية باألمراض المعدية وأسبابيا
وطرؽ انتقاليا والوقاية منيا ونشر التثقيؼ الصحي بيف أعضاء المركز وممارسة اليواية الرياضية 

امؿ األمف والسالمة بالمالعب والصاالت بالمركز والتوعية بمخاطر التدخيف المفضمة والتعرؼ عمى عو 
   واإلدماف.
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  األىداؼ البنائية المتمثمة في رفع مستوى الكفاءة البد نية مف أجؿ رياضة وصحة أفضؿ ألعضاء
المركز وتنمية الصحة النفسية وتنمية الصحة الشخصية واكتساب العادات الصحية السميمة واكتساب 

 لمعمومات والثقافات الصحية والرياضية ألعضاء المركز .ا
 :االستنتاجات المرتبطة بالتعرؼ عمى محتوى البرامج الصحية والرياضية بمركز الشباب ىي كاآلتي 

 يوجد بعض القصور في الكشؼ الطبي عمى الالعبيف قبؿ كؿ منافسة . 
  توجد بطاقة صحية لكؿ العب بيا كؿ ما ال يتـ توقيع الفحوص والتحاليؿ الطبية لألعضاء كما ال

يخصو مف الناحية الصحية والطبية والرياضية وال يوجد تأميف صحي لكؿ عضو بالمركز وال يتـ 
 . الكشؼ الطبي عمى كؿ عضو بعد الشفاء مف اإلصابة

 يتـ تشكيؿ جماعة لإلسعافات األولية لمواجية الكوارث بالسجالت . 
  صابات المالعب تحت إشراؼ كوادر يوجد بعض القصور فى عقد دورات تدريبية لإلسعافات األولية وا 

 متخصصة كما يوجد بعض القصور فى تعمـ أساليب تالفى اإلصابة بالمركز .
  ال يتـ عرض أفالـ تسجيمية لشرح كيفية حدوث اإلصابة واإلسعاؼ األولى لإلصابة الرياضية كما ال

 . مركزيتـ التدريب عمى حمؿ المصاب بطريقة سميمة بال
  يتـ حث أعضاء المركز لالمتناع عف أي تصرؼ قد يضر بصحتيـ وصحة اآلخريف كما يتـ غرس

 . العادات الصحية السميمة
االستنتاجات المرتبطة بالتعرؼ عمى اإلمكانات البشرية والمادية المتوفرة لتنفيذ البرامج الصحية والرياضية 

 بمراكز الشباب وىى كاآلتي : 
 يف الرياضييف الذيف يعمموف بمراكز الشباب يحمموف مؤىاًل عاليًا متخصصاً أف غالبية المشرف . 
 ال يوجد عماؿ لنظافة المالعب والصاالت والمنشآت تتناسب مع مساحة المركز وعدد الممارسيف 
  أعداد المدربيف والمشرفيف عمى البرامج الرياضية ال تتناسب مع عدد األعضاء الممارسيف لمرياضة

مشرؼ رياضي لكؿ نشاط رياضي بالمركز وال يتـ االستعانة بالمدربيف المتخصصيف في  كما ال يتوفر
 . األنشطة الرياضية

 ال يوجد خبراء متخصصيف لتخطيط وتنفيذ البرامج الصحية بمراكز الشباب . 
  صابات المالعب كافييف كما ال يوجد مثقفوف ال يوجد مدربوف متخصصوف في اإلسعافات األولية وا 

 . بالمركزصحييف 
  ال يوجد طبيب وممرض ذو خبره وال يوجد فريؽ طوارئ دائـ لسيارة اإلسعاؼ بالمركز كما ال يوجد عامؿ

 .نظافة بالعيادة بالمركز
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 يوجد أماكف ألقامو ندوات ولقاءات البرامج الصحية والرياضية بالمركز . 
 توجد سجالت منظمو لمنشاط الرياضي بالمركز بصورة جيدة . 
 صابات المالعب يوجد بعض ا لقصور في توافر أماكف مجيزة لمتدريب عمى اإلسعافات األولية وا 

  بالمراكز
  يوجد بعض القصور في توفير عدد مف دورات المياه وحمامات االستحماـ صحية تتناسب مع عدد

 األعضاء ومزوده بماء ساخف وبارد بالمراكز
 األمف والسالمة بالمركز. 
  الرياضي بالمركزال يوجد صالة مغطاة لمتدريب . 
  أف اإلعانات والتبرعات والميزانيات المقررة لمبرامج الصحية والرياضية ال تفي بالصرؼ عمى ىذه

  البرامج
 . يوجد بعض القصور في توفير وسائؿ لمتثقيؼ الرياضي مف أفالـ وكتب ومجالت رياضيػة 

 رامج الصحية والرياضية وىي االستنتاجات المرتبطة بالتعرؼ عمى المعوقات التي تواجو تنفيذ الب
  عدـ اىتماـ وسائؿ األعالـ بالتوعية بأىمية البرامج الصحية والرياضية لألعضاء بالمركز وعدـ

 . التنسيؽ بيف مراكز الشباب والمؤسسات التعميمية والييئات الصحية
  الصحية عدـ وجود البرامج المخططة والمعنية التي تتيح الفرصة لألعضاء لالشتراؾ في البرامج

 . والرياضية وقمة وسائؿ التثقيؼ الصحي والرياضي بالمركز
 عدـ وجود حوافز لألعضاء بالمركز . 
  عدـ االىتماـ بالبرامج الصحية والرياضية لممعاقيف واإلناث وعدـ توافر الرعاية الصحية لألعضاء

 .بالمركز
 نقص الكوادر المتخصصة في البرامج الصحية والرياضية . 
 قاليد وأوقات انعقاد البرامج ليست مف المعوقات التي تواجو تنفيذ البرامج الصحية العادات والت

 والرياضية بمراكز الشباب.
 األجنبية المرجعية ثانيا الدراسات 

 (13)ـAnderson (1111 )دراسة 
 عنواف الدراسة : أفكار لتحسيف القائـ عمى الممارسة فى خدمات الرعاية الصحية بالسويد

 : معرفة مدى التزاـ القائميف عمى إدارة الخدمات الصحية ىدؼ الدراسة
 نتائج الدراسة : أظيرت النتائج تطوير الكفاءة بتضمف التدريب والتعميـ لضماف سالمة الخدمات الصحية
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 (17)ـPatler (1773 )دراسة 
 عنواف الدراسة : المشاكؿ الصحية المرتبطة بمشاكؿ طمبة الجامعة 

 عمى الخدمات الصحية المقدمة لمطمبة ىدؼ الدراسة : التعرؼ 
تباع  ىينتائج الدراسة : توصمت الدراسة اف االحتياجات الصحية لمطبمة  ممارسة التمرينات الرياضية وا 

 نظاـ غذائي معيف
 البحث  إجراءات

 وذلؾ لمالئمتو بطبيعة البحث المنيج الوصفي استخدـ الباحث  : منيج البحث
 مجتمع وعينة البحث 

بعض ناشئي العبي الكاراتيو تخصص كوميتيو و  مجتمع وعينة البحث بعض اإلدارييف والمدربيفيمثؿ 
، وبعض أندية ومراكز شباب بمركز خدمة المجتمع بكمية التربية الرياضية بنيف باليـر جامعة حمواف 

وتـ اختيار عينة  ( إداري ، ومدربيف ، والعبيف كاراتيو تخصص كوميتيو ،61محافظة الجيزة وعددىـ )
( إداري ، ومدربيف ، والعبيف كاراتيو تخصص كوميتيو 41البحث األساسية بالطريقة العمدية وعددىا )

 811 مف حجـ المجتمع البحث ، كما قاـ الباحث بإجراء تقنيف االستبياف عمى عينة عددىا )53وبنسبة 
8 مف حجـ المجتمع البحث وىـ 13.11( إداري ، ومدربيف ، والعبيف كاراتيو تخصص كوميتيو وبنسبة 

 . مف خارج العينة األساسية لمبحث
 جمع البيانات  أدوات

  : لمكتب والدراسات والبحوث في مجاؿ تقييـ جودة الخدمات الصحية لمرياضييف المسح المرجعي ،
لتحديد لمراجع العممية ذات صمة بموضوع البحث وتحميؿ محتواىا ، وكذلؾ اشبكة المعمومات الدولية 

 المحاور الرئيسية وعبارات االستبياف .
  الباحث ومرت بالمراحؿ التالية  إعداداستمارتي االستبياف مف: 
 . تحديد اليدؼ مف االستبياف بناء عمى ىدؼ البحث الرئيسي 
  لناشئي الكاراتيو تخصص كومتيو مف  تقييـ جودة الخدمات الصحيةتحديد محاور وعبارات استبياف

وعرضيا عمى السادة الخبراء المتخصصيف في مجاؿ الصحة والجودة خالؿ استمارة استطالع 
خبراء( وتضمنت محوريف وىما المحور األوؿ وىو وعي واىتماـ المسئوليف  11والكاراتيو وعددىـ )

لكاراتيو تخصص كومتيو ، والمحور والمدربيف في األندية بتقديـ خدمات الرعاية الصحية لناشئي ا
 ( .2( ، مرفؽ )1عف الخدمات الصحية المقدمة ليـ مرفؽ ) الثاني وىو رضا ناشئي الكاراتيو
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  في صورتو استبياف تقييـ جودة الخدمات الصحية لناشئي الكاراتيو تخصص كومتيو عرض استمارة
وكاف ميزاف التقدير ثالثي ) نعـ ،  اإلضافة أوالحذؼ  أوعممية التعديؿ  إلجراء المبدئية عمى الخبراء

( واشتممت استمارة االستبياف  1،  1،  3ت أفراد العينة ب ) حد ما ، ال ( يعبر عنيا في استجابا إلى
 .( 1مرفؽ )( محور 1( عبارة موزعة عمى )43األولي عمى عدد )

  في صورتيا النيائية إلى عدد بعد تعديالت السادة الخبراء وصؿ عدد العبارات في استمارة االستبياف
 .(3مرفؽ ) ( محور1( عبارة موزعة عمى )41)

  تقنيف استمارة مف خالؿ إجراء المعامالت العممية ليا مف حيث الصدؽ والثبات لتأكد مف صالحيتيا
 .تقييـ جودة الخدمات الصحية لناشئي الكاراتيو تخصص كومتيو لتطبيؽ وقياس نتائج 

 : ع عمى السجؿ الرياضي الخاص بالالعبيف في النادي لمتعرؼ عمى مستوى االطالمف خالؿ  السجالت
 الالعب .

  الستمارة االستبياف  اإلحصائيةالمعامالت 
 حساب صدؽ االستبياف :

لعبارات االستبياف  (1)،  (1)قاـ الباحث بحساب معامؿ صدؽ المحكميف كما ىو موضح بجدوؿ 
قيد البحث وكذلؾ تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبياف عمى عينة مف مجمع البحث ومف خارج 
عينة البحث األساسية بحساب داللة معامؿ االرتباط بيف درجة بيف العبارة والمحور وبيف العبارة والمجموع 

 ( 2  )ذلؾ مف جدوؿ رقـ الكمى لمحاور المقياس باستخداـ معامؿ االرتباط ، ويتضح 
 الصدؽ المنطقي لالستبياف : 

تحقؽ الباحث مف حساب معامؿ الصدؽ المنطقي مف خالؿ عرض االستبياف عمى السادة المحكميف 
( محكـ مف أعضاء ىيئة التدريس المتخصصيف في عمـو الصحة الرياضية ، الكاراتيو بكميات 11وعددىـ )

( 3ة المحكميف حوؿ مناسبة عبارات االستبياف كما ىو موضح بجدوؿ )التربية الرياضية ، وجاء رأى الساد
 كما يمي :

( 4جدول )    

وعً واهتمام استبٌان   التكرار والنسبة المئوٌة والوزن النسبً واألهمٌة النسبٌة آلراء السادة الخبراء حول محاور استمارة  
الصحٌة لناشئً الكاراتٌه تخصص كومتٌه  المسئولٌن والمدربٌن فً األندٌة بتقدٌم خدمات الرعاٌة  

40ن=    

 م
 المحاور

الوزن  الاوافق أوافق
 النسبى

 األهمٌة
 % ك % ك  النسبٌة

4 
وعي واىتماـ المسئوليف والمدربيف 
 400000 40 0000 0 400000 40في األندية بتقديـ خدمات الرعاية 
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الصحية لناشئي الكاراتيو تخصص 
 كومتيو

6 
الكاراتيو عف الخدمات رضا ناشئي 

 90000 9 40000 4 90000 9 الصحية المقدمة ليـ

( التكرار والنسبة المئوٌة والوزن النسبً واألهمٌة النسبٌة آلراء السادة الخبراء حول محاور استمارة استبٌان  4ٌوضح جدول )  

0 لناشئً الكاراتٌه تخصص كومتٌهوعً واهتمام المسئولٌن والمدربٌن فً األندٌة بتقدٌم خدمات الرعاٌة الصحٌة    
% فأكثر900000المحاور التً حصلت على نسبة قدرها  %( وقد ارتضى الباحثان400000 -%90000وقد تراوحت اآلراء ما بٌن )   

 

 (6جدول  ) 
وعً واهتمام استبٌان   استمارةالنسبة المئوٌة ألراء السادة الخبراء حول عبارات   

األندٌة بتقدٌم خدمات الرعاٌة الصحٌة لناشئً الكاراتٌه تخصص كومتٌهالمسئولٌن والمدربٌن فً   
 40ن=                                                                                      

 المحور الثانى المحور األول

 نسبة الموافقة  % م نسبة الموافقة  % م نسبة الموافقة  % م

4 400000 4 400000 62 90000 

6 400000 6 90000 61 400000 

2 400000 2 400000 62 400000 

1 400000 1 00000 63 400000 

2 400000 2 400000 62 400000 

3 90000 3 00000 60 90000 

2 400000 2 400000 69 00000 

0 400000 0 90000 20 400000 

9 400000 9 20000 24 400000 

40 400000 40 400000 26 400000 

44 400000 44 90000 22 400000 

46 400000 46 90000 21 10000 

42 400000 42 400000 22 400000 

41 00000 41 00000 23 90000 

42 400000 42 400000 22 400000 

43 400000 43 90000 20 400000 

42 90000 42 400000 29 400000 

40 400000 40 400000 10 90000 

49 400000 49 90000 14 400000 

60 400000 60 400000   

64 00000 64 400000   

66 400000 66 400000   

وعً واهتمام المسئولٌن والمدربٌن  النسبة المئوٌة ألراء السادة الخبراء حول عبارات استمارة استبٌان ( 6ٌوضح جدول )         
وٌتضح تراوح النسبة المئوٌة للعبارات مابٌن الصحٌة لناشئً الكاراتٌه تخصص كومتٌهفً األندٌة بتقدٌم خدمات الرعاٌة        

% فاكثر00000قدرها  نسبةالتً حصلت على   بالعبارات ان الباحث ى%( وقد ارتض 400000-% 10000)      
 

 ( 3جذول   ) 

واهتمام وعً الستمارة استبٌان انعذد انمبذئي وانىهبئي وأرقبو انعببراث انمسخبعذة   
 المسئولٌن والمدربٌن فً األندٌة بتقدٌم خدمات الرعاٌة الصحٌة لناشئً الكاراتٌه تخصص كومتٌه

 40ن=                                                                                                    

    
 م

 احملبور
العدد 

المبدئً 
عدد 

العبارات 
 أرقام 

العبارات 
عدد 

العبارات 
أرقام 

العبارات 
العدد 

النهائً 
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 للعبارات المعدلة المعدلة المستبعدة المستبعدة للعبارات

4 

وعي واىتماـ المسئوليف 
والمدربيف في األندية 
بتقديـ خدمات الرعاية 
الصحية لناشئي الكاراتيو 

 تخصص كومتيو

22 0 0 6 2-41  

66 

2 

رضا ناشئي الكاراتيو عف 
الصحية المقدمة  الخدمات

 ليـ
14 6 9-21  2 

46-64-
22 

29 

 34 2 2 6 6 36 االجمالى 

( انعذد انمبذئي وانىهبئي وأرقبو انعببراث انمسخبعذة  السخمبرة االسخبيبن ويخضح احفبق انسبدة انخبزاء 3يىضح جذول )                      

انىهبئى الجمبنى  ( عببرة وبذنك اصبح انعذد5( عببرة وحعذيم عذد )33وعذدهب  ) االسخبيبنمه اجمبنى عببراث  عببرة( 2عهى اسخبعبد عذد)

 ( عببرة36) االسخبيبن

 

 

 (2جدوؿ )

عادةعدد العبارات لكؿ محور مف محاور االستبياف بعد حذؼ وتعديؿ   صياغة لمعبارات وا 

 عدد العبارات العبارات أرقاـ المحاور
 11 11:  1 األوؿالمحور 

 37 37:  1 المحور الثاني
 41 المجموع

وقد راع الباحث عند صياغة العبارات اف تكوف سيمة وبسيطة حتى تتناسب مع فيـ افراد العينة ومدى استيعابيـ لممعامالت العممية 
 لالستبياف .

 صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبياف :
 الداخمي بيف العبارة والمحور وبيف العبارة والمجموع الكمي لممحاور االتساؽصدؽ  استخداـتـ 

 الكاراتيومف ناشئي ب الع (11)وقد قاـ الباحث بإجراء المعامالت العممية عمى عدد ، االستبياف  الستمارة
 . كومتيوتخصص 

 ( 2جدول )  
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وعً الستمارة استبٌان  بٌن العبارة والمحور وبٌن العبارة والمجموع الكلى الداخلًصدق االتساق 
المسئولٌن والمدربٌن فً األندٌة بتقدٌم خدمات الرعاٌة الصحٌة لناشئً الكاراتٌه تخصص واهتمام 

 كومتٌه
 

 22ن =                                                                                                                              
         

 المحور الثانى المحور األول

 م
العبارة مع 

 المحور
 العبارة

 مع المجموع

 م
العبارة مع 

 المحور

 العبارة
مع 

 المجموع

 م
العبارة مع 

 المحور

 العبارة
مع 

 المجموع
4 0009 0094 4 0000 0001 62 0001 0094 
6 0090 0003 6 0003 0090 61 0002 0029 
2 0002 0094 2 0094 0002 62 0002 0092 
1 0090 0001 1 0009 0001 63 0000 0096 
2 0002 0002 2 0002 0094 62 0090 0009 
3 0006 0002 3 0090 0006 60 0009 0006 
2 0002 0092 2 0094 0000 69 0000 0096 
0 0090 0003 0 0090 0002 20 0002 0094 
9 0002 0002 9 0094 0003 24 0021 0002 

40 0000 0096 40 0000 0006 26 0000 0096 
44 0096 0003 44 0090 0003 22 0000 0094 
46 0002 0009 46 0094 0001 21 0001 0000 
42 0003 0096 42 0002 0004 22 0002 0096 

41 0009 0006 41 0022 0001 23 0090 0002 
42 0094 0002 42 0004 0001 22 0002 0009 
43 0002 0001 43 0001 0000 20 0094 0006 
42 0096 0000 42 0002 0096 29 0002 0006 
40 0000 0024 40 0002 0094    

49 0009 0094 49 0094 0002    

60 0022 0002 60 0000 0090    

64 0009 0003 64 0094 0009    
66 0094 0006 66 0003 0002    

 00111=0002قٌمة ر الجد ولٌة عند مستوى معنوٌة
حٌث تراوحت قٌمة ) ر(  والمحور( وجود إرتباط ذو داللة إحصائٌة بٌن العبارة 2)ٌوضح جدول  

( وكذلك وجود إرتباط ذو داللة إحصائٌة بٌن العبارة والمجموع الكلى 0096 - 0022) المحسوبة ما بٌن
 0002(وذلك عند مستوى معنوٌة 0092 - 0024بٌن)ما حٌث تراوحت قٌمة ) ر( المحسوبة  لالستبٌان

 قٌد البحث0 الستمارة االستبٌانٌشٌر إلى صدق اإلتساق الداخلى مما 
 (3جدول  ) 

وعً واهتمام صدق االتساق الداخلى بٌن المحور والمجموع الكلى الستمارة استبٌان   
 المسئولٌن والمدربٌن فً األندٌة بتقدٌم خدمات الرعاٌة الصحٌة لناشئً الكاراتٌه تخصص كومتٌه

60ن=                                                                                               
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 معامل االرتباط المحاور م

وعي واىتماـ المسئوليف والمدربيف في األندية  4
بتقديـ خدمات الرعاية الصحية لناشئي الكاراتيو 

 تخصص كومتيو

0009 

الخدمات الصحية  رضا ناشئي الكاراتيو عف 6
 المقدمة ليـ

0094 

 00111=0002قٌمة ر الجد ولٌة عند مستوى معنوٌة

وعً (وجود ارتباط ذو داللة إحصائٌة بٌن مجموع المحور وبٌن المجموع الكلى الستمارة استبٌان 3ٌوضح جدول )
 وقد تراوح الكاراتٌه تخصص كومتٌهواهتمام المسئولٌن والمدربٌن فً األندٌة بتقدٌم خدمات الرعاٌة الصحٌة لناشئً 

 0002وذلك عند مستوى معنوٌة  (0094الى  0009معامل االرتباط ما بٌن )

 ( 2جدول  )                                 ثانيا : الثبات :
وعً واهتمامالتطبٌق لبٌان  معامل الثبات الستمارة استبٌان  وإعادةمعامل االرتباط  بٌن التطبٌق   

خدمات الرعاٌة الصحٌة لناشئً الكاراتٌه تخصص كومتٌه المسئولٌن والمدربٌن فً األندٌة بتقدٌم  
 60ن=

 المحور الثانى المحور األول

 معامل االرتباط م   معامل االرتباط م

4 0096 4 0094 62 0092 

6 0009 6 0092 61 0094 

2 0094 2 0094 62 0009 

1 0091 1 0009 63 0091 

2 0096 2 0000 62 0009 

3 0009 3 0092 60 0090 

2 0092 2 0003 69 0000 

0 0090 0 0009 20 0092 

9 0094 9 0090 24 0094 

40 0090 40 0094 26 0090 

44 0009 44 0000 22 0091 

46 0092 46 0090 21 0094 

42 0003 42 0002 22 0091 

41 0096 41 0096 23 0094 

42 0094 42 0094 22 0090 

43 0090 43 0090 20 0096 

42 0092 42 0002 29 0094  
40 0094 40 0090   

49 0092 49 0094   

60 0094 60 0091   
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64 0096 64 0094   

66 0096 66 0092   

 00111=0002قٌمة ر الجد ولٌة عند مستوى معنوٌة
وعً ( وجود ارتباط ذو داللة إحصائٌة بٌن التطبٌق واعادة التطبٌق الستمارة استبٌان 2ٌوضح جدول )

والمدربٌن فً األندٌة بتقدٌم خدمات الرعاٌة الصحٌة لناشئً الكاراتٌه تخصص  واهتمام المسئولٌن

( وهى معامالت ارتباط ذو داللة عالٌة مما ٌشٌر 0092-0003حٌث تراوح  معامل االرتباط مابٌن ) كومتٌه

 ( 0002الى ثبات االستبٌان وذلك عند مستوى معنوٌة )

(0جدول  )  
وعً واهتمام المسئولٌن والمدربٌن فً كرونباخ( لبٌان معامل الثبات الستمارة استبٌان معامل الفا )

بتقدٌم خدمات الرعاٌة الصحٌة لناشئً الكاراتٌه تخصص كومتٌهاألندٌة   
 

 60ن=                                                                                    

 معامل الفا

00021 

 م
 Cronbach's Alpha if المحاور

Item Deleted 

4 

وعي واىتماـ المسئوليف والمدربيف في األندية 
بتقديـ خدمات الرعاية الصحية لناشئي الكاراتيو 

 تخصص كومتيو

00039 

6 
رضا ناشئي الكاراتيو عف الخدمات الصحية 

 المقدمة ليـ
00024 

( لبٌان معامل الثبات لمحورى البحث  فى استمارة استبٌان ( معامل الفا )كرونباخ 0ٌوضح جدول  ) 
والمدربٌن فً األندٌة بتقدٌم خدمات الرعاٌة الصحٌة لناشئً الكاراتٌه تخصص  نوعً واهتمام المسئولٌ

 وٌتضح داللة معامل الفا لمحاور البحث كومتٌه

لمعالجة البيانات إحصائيا ،  SPSSاستخدـ الباحث برنامج الحـز اإلحصائية  المعالجات اإلحصائية :
 استعانة باألساليب اإلحصائية التالية :

  . المتوسط الحسابي 
  . الوسيط 
 . االنحراؼ المعياري 
 . التفمطح 
 .معامؿ االلتواء 
  . معامؿ االرتباط 
 . ) معامؿ إلفا ) كرونباخ 
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 . نسبة التحسف 
  )اختبار )تT. test . 
 معادالت كوىف لقياس حجـ التأثير 

 عرض وتفسير النتائج الستمارة استبياف 
 عرض النتائج 

وعي واىتماـ المسئوليف والمدربيف في األندية بتقديـ خدمات الرعاية الصحية  األوؿعرض نتائج المحور 
 لناشئي الكاراتيو تخصص كومتيو

(9جذول )  

عيىت انبحث ألراء 2انخكزار وانىسبت انمئىيت وانىسن انىسبي واألهميت انىسبيت وقيمت كب  

ببنسهىكيبث انصحيتانخبص  األولفي انمحىر   

 30ن=                                                                                                                         

 

 م

 

 العبارة

الوزن  ال  إلى حد ما  نعم 

 النسبً

 األهمٌة 

 النسبٌة

 

 % ك % ك % ك 6كا   

1 4 0 00000 64 220000 29 320000 04 120000 200400 

2 6 0 00000 3 400000 21 900000 33 230332 020300 

3 2 0 00000 2 00222 22 940332 32 230444 960200 

4 1 0 00000 2 20000 22 920000 32 220000 4060900 

5 2 9 420000 46 600000 29 320000 90 200000 620200 

6 3 60 130332 64 220000 44 400222 422 230444 20200 

7 2 2 20000 42 620000 16 200000 04 120000 290900 

8 0 30 4000000 0 00000 0 00000 400 4000000 4600000 

9 9 0 00000 0 00000 30 4000000 30 220222 4600000 

11 40 0 00000 40 200000 16 200000 20 120222 110100 

11 44 2 20000 3 400000 24 020000 26 100000 260200 

12 46 3 400000 3 400000 10 000000 20 120222 200000 

42 42 2 20000 3 400000 24 020000 26 100000 260200 

41 41 0 00000 30 4000000 0 00000 460 330332 4600000 

42 42 0 00000 24 020000 9 420000 444 340332 210400 

43 43 3 400000 9 420000 12 220000 04 120000 120400 

42 42 2 20000 2 00222 26 030332 24 290111 230900 

40 40 3 400000 12 220000 9 420000 442 320000 120400 

49 49 0 00000 0 00000 30 4000000 30 220222 4600000 

60 60 0 00000 3 400000 21 900000 33 230332 020300 

64 64 30 4000000 0 00000 0 00000 400 4000000 4600000 

66 66 20 200000 62 120000 2 20000 412 040332 640900 

 2099= 0002الجدولٌة عند مستوى معنوٌة  6قٌمة كا 
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ألراء عيىت  2انخكزار وانىسبت انمئىيت وانىسن انىسبي واألهميت انىسبيت وقيمت كب (9يىضح جذول )

وعي واىتماـ المسئوليف والمدربيف في األندية بتقديـ خدمات الرعاية انخبص  االولفي انمحىر  انبحث
( اقم مه قيمت كب 5999انجذونيت وقيمخهب ) 2ويخضح ان قيمت كبحية لناشئي الكاراتيو تخصص كومتيو الص

( وهى دانت إحصبئيب نجميع انعببراث كمب 460000انى  20200انمحسىبت وانخى اوحصزث مب بيه )2

 %(  كبصغز قيمت 339333%( كبكبز قيمت )400000يخضح ان االهميت انىسبيت حزاوحج مب بيه )

 رضا ناشئي الكاراتيو عف الخدمات الصحية المقدمة ليـعرض نتائج المحور الثاني 

(61جذول )  

ألراء عيىت انبحث 2انخكزار وانىسبت انمئىيت وانىسن انىسبي واألهميت انىسبيت وقيمت كب  

ضا ناشئي الكاراتيو عف الخدمات الصحية المقدمة ليـبز  انخبص انثبويفي انمحىر   

32=ن                                                                                                          

 

 م

 

 العبارة

الوزن  ال  إلى حد ما  نعم 

 النسبً

 األهمٌة 

 النسبٌة

 

 % ك % ك % ك 6كا   

4 62 0 00000 46 600000 10 000000 26 100000 360100 

6 61 2 20000 40 200000 29 320000 01 130332 260200 

2 62 3 400000 2 440332 12 200222 29 120009 210200 

1 63 2 20000 40 200000 29 320000 01 130332 260200 

2 62 0 00000 46 600000 10 000000 26 100000 360100 

3 60 0 00000 64 220000 29 320000 04 120000 200400 

2 69 3 400000 42 620000 29 320000 02 100222 690400 

0 20 0 00000 42 640332 12 200222 22 100223 200900 

9 24 2 440332 2 20000 20 020222 22 160220 320900 

40 26 3 400000 9 420000 12 220000 04 120000 120400 

44 22 3 400000 1 30332 20 020222 23 160666 320300 

46 21 2 20000 40 200000 29 320000 01 130332 260200 

42 22 2 20000 2 20000 21 900000 39 200222 030200 

41 23 46 600000 0 00000 10 000000 01 130332 360100 

42 22 2 20000 3 400000 24 020000 26 100000 260200 

43 20 3 400000 9 420000 12 220000 04 120000 120400 

42 29 3 400000 0 00000 21 900000 26 100000 020300 

40 10 2 20000 64 220000 23 300000 02 100222 620200 

49 14 2 20000 0 420222 19 040332 21 140444 320200 

60 16 2 20000 3 400000 24 020000 26 100000 260200 

64 12 0 00000 3 400000 21 900000 33 230332 020300 

66 11 0 00000 0 00000 30 4000000 30 220222 4600000 

62 12 0 00000 0 00000 30 4000000 30 220222 4600000 

61 13 0 00000 0 00000 30 4000000 30 220222 4600000 

62 12 2 20000 62 120000 20 200000 92 240332 640900 
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63 10 2 20000 61 100000 22 220000 90 200000 620200 

62 19 0 00000 9 420000 24 020000 39 200222 210400 

60 20 0 00000 0 00000 30 4000000 30 220222 4600000 

69 24 9 420000 10 000000 2 20000 463 200000 290200 

20 26 3 400000 20 200000 61 100000 406 230332 420300 

24 22 42 620000 12 220000 0 00000 422 220000 260200 

26 21 9 420000 20 200000 64 220000 400 300000 440400 

22 22 0 00000 20 200000 20 200000 90 200000 200000 

21 23 0 00000 42 620000 12 220000 22 140332 260200 

22 22 46 600000 22 220000 42 620000 442 320000 460900 

23 20 9 420000 23 300000 42 620000 441 320222 600400 

22 29 46 600000 20 200000 40 200000 441 320222 00100 

20 30 0 00000 42 620000 12 220000 22 140332 260200 

29 34 0 00000 0 00000 30 4000000 30 220222 4600000 

 2099= 0002الجدولٌة عند مستوى معنوٌة  6قٌمة كا 

ألراء عينة البحث  1( التكرار والنسبة المئوية والوزف النسبي واألىمية النسبية وقيمة كا11يوضح جدوؿ )
 1مة كاويتضح اف قيناشئي الكاراتيو عف الخدمات الصحية المقدمة ليـ  برضافي المحور الثانى الخاص 

( 111.11الى  6.211) المحسوبة والتى انحصرت ما بيف1ا ( اقؿ مف قيمة ك3.77الجدولية وقيمتيا )
 %( كاكبر قيمة53.11وىى دالة إحصائيا لجميع العبارات كما يتضح اف االىمية النسبية تراوحت ما بيف )

 %(  كاصغر قيمة 33.333)
 مناقشة نتائج استمارة استبياف 

وعي واىتماـ المسئوليف والمدربيف في األندية بتقديـ خدمات الرعاية مناقشة نتائج المحور األوؿ : 
 الصحية لناشئي الكاراتيو تخصص كومتيو

ألراء عينة البحث  1( التكرار والنسبة المئوية والوزف النسبي واألىمية النسبية وقيمة كا7يوضح جدوؿ )
( اقؿ مف 3.77الجدولية وقيمتيا ) 1الصحية  ويتضح اف قيمة كا في المحور االوؿ الخاص بالسموكيات

( وىى دالة إحصائيا لجميع العبارات 111.11الى  5.311) المحسوبة والتى انحصرت ما بيف1ا قيمة ك
%(  كاصغر قيمة 33.333) %( كاكبر قيمة ،111.11كما يتضح اف االىمية النسبية تراوحت ما بيف )

( وجاءت قيـ 161:  41االوؿ اف الوزف النسبي لجميع العبارات يتراوح مابيف )، واظيرت نتائج المحور 
ويرجع الباحث انو يوجد نقص في مستوى ( دالة في اتجاه ) ال ( في اغمبية عبارات المحور االوؿ ، 1)كا

ص وعي واىتماـ المسئوليف والمدربيف في األندية بتقديـ خدمات الرعاية الصحية لناشئي الكاراتيو تخص
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وكانت مف  (11ـ( )1116عمرو درة ، معاذ غريب ، سالـ سعيد )واكد عمى ذلؾ دراسة كال مف كومتيو 
تقديـ العديد مف التوصيات التي مف شأنيا أف تعمؿ عمى تحسيف مستوى جودة الخدمات الصحية نتائجيا 

إلى توضيح دور وىدفت  (5ـ( )1113دراسة عالء عادؿ درويش )،  المقدمة في القطاع الصحي العماني
تخطيط الموارد البشرية عمى جودة الخدمات الصحية التي تقدميا المستشفيات العامة في الساحؿ السوري 
مف خالؿ مدى إمكانية وضع خطط خاصة بالموارد البشرية وذلؾ مف اجؿ رفع مستوى الخدمات الصحية 

تضمف تحقيؽ الجودة في الخدمات  المقدمة ودراسة العوامؿ المؤثرة عمى تخطيط الموارد البشرية والتي
إلى التوصؿ نتائج الدراسة وكانت مف  (12ـ( )1114دراسة نادي محمد احمد  حمداف )، المقدمة 

د بعض و وج، و االستنتاجات المرتبطة بالتعرؼ عمى أىداؼ البرامج الصحية والرياضية بمراكز الشباب 
يوجد بعض القصور في توفير وسائؿ لمتثقيؼ القصور في الكشؼ الطبي عمى الالعبيف قبؿ كؿ منافسة ، 

عدـ اىتماـ وسائؿ األعالـ بالتوعية بأىمية البرامج الصحية ، الرياضي مف أفالـ وكتب ومجالت رياضيػة 
،   والرياضية لألعضاء بالمركز وعدـ التنسيؽ بيف مراكز الشباب والمؤسسات التعميمية والييئات الصحية

والمعنية التي تتيح الفرصة لألعضاء لالشتراؾ في البرامج الصحية والرياضية عدـ وجود البرامج المخططة 
، نقص الكوادر المتخصصة في البرامج الصحية   وقمة وسائؿ التثقيؼ الصحي والرياضي بالمركز

( أظيرت النتائج تطوير الكفاءة بتضمف التدريب 13ـ( )1111) Andersonدراسة ،   والرياضية
 مة الخدمات الصحيةوالتعميـ لضماف سال

 رضا ناشئي الكاراتيو عف الخدمات الصحية المقدمة ليـ : الثاني مناقشة نتائج المحور 
ألراء عينة البحث  1( التكرار والنسبة المئوية والوزف النسبي واألىمية النسبية وقيمة كا11يوضح جدوؿ )

 1ويتضح اف قيمة كاناشئي الكاراتيو عف الخدمات الصحية المقدمة ليـ  برضافي المحور الثانى الخاص 
( 111.11الى  6.211) المحسوبة والتى انحصرت ما بيف1ا ( اقؿ مف قيمة ك3.77الجدولية وقيمتيا )

%( كاكبر قيمة 53.11وىى دالة إحصائيا لجميع العبارات كما يتضح اف االىمية النسبية تراوحت ما بيف )
اف الوزف النسبي لجميع العبارات يتراوح  واظيرت نتائج المحور الثاني، %(  كاصغر قيمة 33.333) ،

، وتشير  ثاني( دالة في اتجاه ) ال ( في اغمبية عبارات المحور ال1( وجاءت قيـ )كا133:  41مابيف )
واكد عمى ذلؾ دراسة كال مف  النتائج الى عدـ رضا ناشئي الكاراتيو عمى الخدمات الصحية المقدمة ليـ

تقديـ العديد مف التوصيات وكانت مف نتائجيا  (11ـ( )1116عمرو درة ، معاذ غريب ، سالـ سعيد )
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التي مف شأنيا أف تعمؿ عمى تحسيف مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الصحي 
دور تخطيط الموارد البشرية عمى إلى توضيح وىدفت  (5ـ( )1113دراسة عالء عادؿ درويش )،  العماني

جودة الخدمات الصحية التي تقدميا المستشفيات العامة في الساحؿ السوري مف خالؿ مدى إمكانية وضع 
خطط خاصة بالموارد البشرية وذلؾ مف اجؿ رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة ودراسة العوامؿ 

دراسة نادي ، ؽ الجودة في الخدمات المقدمة المؤثرة عمى تخطيط الموارد البشرية والتي تضمف تحقي
إلى االستنتاجات المرتبطة التوصؿ نتائج الدراسة وكانت مف  (12ـ( )1114محمد احمد  حمداف )

د بعض القصور في الكشؼ الطبي و وج، و بالتعرؼ عمى أىداؼ البرامج الصحية والرياضية بمراكز الشباب 
يوجد ،  جماعة لإلسعافات األولية لمواجية الكوارث بالسجالت ، يتـ تشكيؿ  عمى الالعبيف قبؿ كؿ منافسة

صابات المالعب تحت إشراؼ كوادر متخصصة  بعض القصور فى عقد دورات تدريبية لإلسعافات األولية وا 
ال يتـ عرض أفالـ تسجيمية لشرح اإلصابة بالمركز ،  كما يوجد بعض القصور فى تعمـ أساليب تالفى

كيفية حدوث اإلصابة واإلسعاؼ األولى لإلصابة الرياضية كما ال يتـ التدريب عمى حمؿ المصاب بطريقة 
( نتائج الدراسة : توصمت الدراسة اف االحتياجات 17ـ( )1773) Patlerدراسة ،  سميمة بالمركز

تب  اع نظاـ غذائي معيفالصحية لمطبمة ىي ممارسة التمرينات الرياضية وا 
 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات 
تخصص  الكاراتيوبالجودة الالزمة لمخدمات الصحية المقدمة لناشئي  ال تتمتع ومراكز الشباب األندية -1

 .كوميتيو 
ومراكز الشباب مف وجية نظر ناشئي ومدربي  األنديةعدـ توافر جودة الخدمة الصحية المقدمة في  -1

 تخصص كوميتيو . الكاراتيو
 تخصص كوميتيو . الكاراتيوومراكز الشباب لناشئي  األنديةضعؼ الخدمات الصحية المقدمة في  -3
 تخصص كومتيو بالخدمات المقدمة ليـ  الكاراتيوعدـ رضا العبي  -2

 التوصيات 
في االندية ومراكز  تخصص كوميتيو الكاراتيوالعمؿ عمى رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة لناشئي  -1

 الشباب 
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مستوى مف خدمات  أعمىومراكز الشباب لتقديـ  األنديةالعمؿ عمى تدريب الكوادر البشرية العاممة في  -1
 . كوميتيوتخصص  الكاراتيوالرعاية لناشئي 

 تخصص كوميتيو . الكاراتيواالىتماـ بالبرامج الصحية لناشئي   -3
 تخصص كوميتيو . اتيوالكار االىتماـ بالبرامج الوقائية لناشئي  -2
 تخصص كوميتيو . الكاراتيواالىتماـ بالخدمات الصحية المقدمة لناشئي  -3
 تخصص كوميتيو . الكاراتيواالىتماـ ببرامج الغذائية لناشئي  -4
 
 
 
 
 
 
 

 المراجع 
 مراجع العربية أوال ال

 33التربية الصحية ، الكتاب الحديث ، القاىرة ، ـ( 1114): رياض ، عصاـ جماؿ  أسامة .1
 5( قانوف حقوؽ األشخاص ذوى اإلعاقة، رئاسة الجميورية، العدد ـ1116): الجريدة الرسمية  .1

 فبراير. 17مكرر )ج( في 
 باألنديةتطبيؽ دوري المحترفيف لكرة القدـ  لمعوقاتدراسة تحميمية  : عبد الحميـحسيف محمد  .3

،  أسيوطلعمـو وفنوف التربية الرياضية كمية التربية الرياضية جامعة  أسيوطالرياضية المصرية مجمة 
116 

مدى فاعمية برامج الجودة النوعية بمستشفيات وزارة الصحة السعودية ، ـ( 1772): خالد سعد سعيد  .2
 األوؿ، المجمد الثاني ، العدد  اإلداريةالمجمة العربية لمعمـو 

، الطبعة األولى، ”المتعمماتمفسر المفاىيـ األساسية في تقييـ ـ( 1774): التقييـ شعبة القياس و  .3
 .جامعة الفاؿ، كندا، ترجمة وتكييؼ إدريس بوخصيمي

 وأساسياتالخدمات والمؤسسات الصحية ، مفاىيـ ، نظريات  إدارة (1112): عبد الميدي بواعنة  .4
 الصحية ، دار الحامد لمنشر والتوزيع ، عماف اإلدارةفي 



711 

 

 –دور تخطيط الموارد البشرية في تحسيف جودة الخدمات الصحية  ـ(1113): عالء عادؿ درويش  .5
 دراسة ميدانية عمي المشافي العامة في الساحؿ السوري 

الخصائص البدنية والفسيولوجيا واالنثروبومترية المميزة  ـ(1116: )عمي بف محمد عمي جباري  .6
، رسالة  األداءبالمممكة العربية السعودية وعالقتيا بمستوى لطالب كمية التربية البدنية والرياضية 

 323،  غير منشورة ، كمية التربية الرياضية لمبنيف ، جامعة حمواف دكتوراه
المدرب الرياضي مف خالؿ معايير الجودة الشاممة ، دار الوفاء ـ( 1111):  قشطوعمر نصر اهلل  .7

 11-7،  اإلسكندريةلدنيا الطباعة والنشر ، 
تقييـ جودة الخدمات الصحية مف وجية نظر  ـ(1116): عمرو درة ، معاذ غريب ، سالـ سعيد  .11

 المرضى: دراسة مقارنة بيف المستشفيات الحكومية والخاص
 53،  األردنيةمنظمات الرعاية الصحية ، عماف الجامعة  إدارة . ـ(1772)فريد نصيرات  .11
الرياضية ،  لإلصابات العالجيفي التأىيؿ  العممية اإلستراتيجيةـ( . 1116)احمد  حمديمحمود  .11

 111، ، القاىرة  األكاديميةالمكتبة 
ـ( . كالري كاراتيو تعميـ فنوف الكاراتيو ، الطبعة األولى ، دار الكتاب 1771مدحت يونس ) .13

 الحديث .
بشماؿ ـ( . تقويـ البرامج الصحية والرياضية في مراكز الشباب 1114نادي محمد احمد حمداف ) .12

 الصعيد ، رسالة ماجستير جامعة المنيا .
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