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 تقويم برامج األنشطة الرياضية للكليات المتخصصة  
 بوزارة الشباب والرياضة

 السيد  االستاذ الدكتور / نبيل خليل ندا                                                
 السيد  االستاذ الدكتور / أشرف صبحي محمد                                                   

 السيد  االستاذ الدكتور / حمادة محمدي عبد الحميد                                                
 البـــــــــــاحث/ محمد فوزي محمد بيومي قشقوش                                               

 مقدمة البحث:  -
رضالراالر عععيوارر ععع اتسعععوزارة الا ابعععلريار االر عععيا اعععزاتالنعععاا تتلعععراا اععع   ا التو لعععيالعععرا  

 ابعا ل ا اتععنالعنابععن  رات لحعيا الاععوا او لعنارت انععتا اسحرسعراااتلععرلاا ا بعرشا االر ععناوار   بععر ا
ا الاقرتعععالابحر عععراالو رلرتحعععياا  بعععرشا االر عععناا لسعععرتالاضعععناتالنعععاا  ا ضععع وار ععع ا اسحرسعععراا ر  

ااا اتوررنا أللثلابن  ر. ال  لياا والقراابننا اج راار ا نئراا الو حيالرا برشا االر نااتالن
 مشكلة البحث:  -

تبكلاااىا الراواا ضوًراإلجا  ات كا ااا سعيالرعاضا اتوعالات عزا ار ع ا اعا  ناابعا ل ا أل بعليا
  االر حياال ليا اك حراا التخصصيابرة الا ابلريار االر ي.

ار ع اعععا( اخعراجنا–ا اعا خ ن)ا ابنئعنا اتا نعلاععا البارترااارترصنفااصا : إلى البحث  يهدف
 .ر االر يا ابلرياابرة الا التخصصياا ك حرااا االر حيا أل بلياابا ل ا ستا تنجحي

(اا306 ختحراالجتل ا الاوا)اات ااكلرااواا ااا سيااالبحويااالالئلت اا ارصازاا ال   اا الراوااا ستخا 
ر ا  لك حراا اتابحيا االر حيا ر ت ر ا نئيا اتاالسا ر االر يا برة الا ابلريا لنا اكر ااا الااضااا

 اترح ا ابلريالراك حراا.ا
اإلجا  ااfocus Groupااتللارابي.ااار اسجالاااا ارثرئاااتا نل)ااات زاا ابحر رااااجل اا ار ااااتتلثل
اابعا ل (اا سعتا تنجحيا ستبحرناععا اا  نا ار  ااتا نلا ستبحرنا ستلرالاععاا لبارتراااSWOTااتا نل

ار االر يا ابلريااالبرة ا التخصصيار اك حرااا اجرلوراااال ليا االر حيا أل بلي
ار ات انعععا ااا التراععع ار ااعععا اار ا عععوفا العععرلا لعععرشارتاانعععاااإلستتتتنتا:ات:العععنااوعععاااا اترصعععلاتععع 

 .ااا البارترااات انتااخاللا الاتل  

اقبععلالععنا ااععرانا الاععوااخععاللالععنا ان ععرا اترصععلاتعع ا اتععنالرا تععرئ الرالستابععراايوصتتى الباحتتث 
ابعععا ل ااتلعععرلاا السعععتا تنجحيا اخلععع ار ععع اتل حعععيانضعععار االر عععيا ابعععلرياابعععرة الا الحراحعععيا اكعععر اا
ا. التخصصياا ك حرااا االر حيا أل بلي

ا

ا
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Evaluating sports activities programs for specialized colleges 

At the Ministry of Youth and Sports 

alsyd al'ustadh alduktur / nabil khalil nada 

alsyd al'ustadh alduktur / 'ashraf sabhi Mohamed 

alsyd al'ustadh alduktur / hamada Mohamady Abd Elhamied  

albahith / Mohamed fawzy Mohamed Bayoumy Kashkoush 

Introduction to the research: 
The Ministry of Youth and Sports seeks to achieve the adoption of 
regulations related to the advancement of sports, the development of 
programs that would develop scientific research and implementation of 
policies for the development of sports activity, the establishment and 
management of an information database for sports activity to help 
achieve its goals, and the development of policies regulating relations 
between agencies and bodies involved in sports activity to achieve 

cooperation Optimum among them. 

- Research problem: 
The researcher was motivated to conduct this study in order to get acquainted 
with the current status of sports activities programs for students of specialized 

colleges at the Ministry of Youth and Sports. 
The research aims to: inventory and characterize projects - environmental 
analysis (internal - external) - develop a strategy for sports activities programs 

for specialized colleges at the Ministry of Youth and Sports. 
The researcher used the descriptive approach as it suits the nature of the 
study, and the research community was selected (306) cadres in the Ministry 
of Youth and Sports and members of the faculty in the colleges of physical 

education and the administration of youth care in colleges. 
The data collection tools consist of (document and records analysis. Focus 
Group workshop to conduct a SWOT analysis of projects - a questionnaire to 
analyze the current situation - a strategic questionnaire) for sports activities 
programs for university and college students specialized in the Ministry of 
Youth and Sports 
A number of conclusions were reached: identifying strengths, weaknesses, 

opportunities and potential threats during project implementation. 
The researcher recommends guiding the results achieved through the current 
research by the leadership cadres in the Ministry of Youth and Sports in the 
process of developing strategic plans to develop sports activities programs for 

specialized colleges. 
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 تقويم برامج األنشطة الرياضية للكليات المتخصصة 
 بوزارة الشباب والرياضة

 السيد  االستاذ الدكتور / نبيل خليل ندا                                                

 السيد  االستاذ الدكتور / أشرف صبحي محمد                                                    

 السيد  االستاذ الدكتور / حمادة محمدي عبد الحميد                                                

 البـــــــــــاحث/ محمد فوزي محمد بيومي قشقوش                                               

 بحث: مقدمة ال -
تسوزارة الا ابلريار االر عيا اعزا إلاتلعر الكرضعياللرلعراا ا بعرشا االر عزارتو عح ااراا االر عيا
اكرضيا الا الا اس حياتنالالااتاونلا اسحرسيا اورلياا ارايارتارللا االر يا الصاليالعنا بعرشا

رألسعرانيالست  كا ازا برشا قتصراىاحلرثلاكرضيا أل بليا إلقتصراحيا ألخاىاتنالالاا ألخعتال
ا او لحيا ااانثياضزا إلا الار اتسرلاار اتلرلل.ا

رحواا اتلرح النا   ا اور للا اتناتؤثااتنثناً اللرباً ات زا اول حعيا إلا العيفاض عراحلعحسالعاىا العايا
 را الوعععااتعععنا أل عععا لا الاسعععرليالنسععع ريات لعععنانتصعععفالرالسعععتلا اار ابعععلرلار ااقعععيفاضعععراتلرح ا

اجعرلالععرابعننالععراتعع ات انعتنوارلععراكعرنالخللععًرااع الععنا ا  ار   جععرة اوان صعيات ععزااا سعيا سععلريا ا
سر  اكرنا  ركا جرحاضناتالناا  جرة ااضو ح ا كبااللراكرنالخللعرااع ا را قعلواضلاعراا  تلعر ا
 اتلرح ان صيات زاالرت اااواتاكا ال اا لاسر  اكرنالرإلنجريا را اس يوارلرا ت اكر اا  ركا

ا(15:اا2 ا الستلب حي.ا)تر للاسرلاتؤثاات زا اخل
(ا انا نا اتلرح احسرتااضنا اتوالات عزاضوراحعيا ابعا ل ا2008ر برااا قلرلاةلنا اورباننالالاا)

ر البعععارتراا اتعععناتلعععال را الؤسسعععرافارلعععاااتالنعععاا أل عععا لا الاجعععرلفارلعععاىا اترننعععا اا اتعععنا
انانناضل فاانواحسرتاا ضعا اا ااثت رااااا الستاناننال  رفاكلرا نا اتلرح االاتلفالسرتات اا لست

 الؤسسيات زا ارقرلات عزالعااا جعرحا ابا عرل ا را البعارحفارتالحلع األ ا ضع فااعتاكاضعمنا اتلعرح ا
ا(61:اا1)للات زاللرب ت رالكار لارضرت حي.حسرتاات زاترق ا الاتحرجراا الستلب حياا لؤسسيفارحو

رتراا صععلااا بععرلًرا رلععًراضععنا(ا ناتل حععياتلععرح ا البععاا2010رتكععااابععراا الععااتبععاا ا لنععفا)
 ا الا االبعععارحوارتؤكعععاا لعععا لاكثنعععالالعععنا صعععاريا البعععارتراوارلتخعععتاا العععا ا اوار اج عععراا
 اللراياا لبارتراات زا  لحيا ااراا اتااتلر ال اتل حياتلرح ا البارترااضنا جرا ار سعتلا انفا

ااتععا ا ااا حععيا اكرضحععيارتالنععاا  ا ضعع فارالععااتعع ااصععاا  عع الععنابععننا سععلرياتوثععاالوععضا البععارتر
ا(66:3الر حياتل حيا اتلرح فارلرت اتو نوار ألكثاا  لحياتا ا الواضيالكحاحيا جا  اتل حيا اتلرح .)

ات احسترجيا أللاا ستخا  ا اتلرح ااتزاحلكنا الاتلر اللبارترااربعا ل ارة الا ابعلريار االر عيا
ئععراار ألتلععراا اععاا اترج ععراا اائحسععحياانععواحلثععلا اترسعع اضععزابععا ل ا ات لحععيا االر ععحيااجلحعع ا اا
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ا ععرة الارحبععتللات ععزا اترسعع اضععزابععا ل ا االر ععياا جلحعع ااصاتلععر اللسععترىا اصععايا اورلععيار ا حرقععيا
 ابان يااجلح ا ضا اا الجتل وا إل تلر الراترتحياللخت فارسرئلا إلتعال ار الؤسسعراا او لحعيااجوعلا

بجلحععع اضئرتععع ار تلعععرانوات عععرحا ابعععا ل ار اخعععالرااا اللراسعععيا االر عععحياسععع ركات تعععزاألضعععا اا الجتلععع 
ا اللاليااتتر ضاال الخت فا النرلار ااغلرا.

رتخععت ا إلا الا اورلععياا  بععرشا االر ععنا الالبععنابتالنععاا أل ععا لا ال بثلععيالععناتاععكا اترجعع الععنا
خعععاللات  عععح ا اوانعععاالعععنا البعععارتراا الرلحعععيا اتعععناتخعععت الائعععيا العععالياضعععنا اتو عععح ا اوعععراناضعععنا

لععرتننا ااكععرلنار اخععر اكناععاا  عع اضئععراا الجتلعع ا الصععاااللععرانتر ضععاالعع ا اسحرسععيا اورلععيا ال
ا ارايوارلنا   ا البارتراا الرلحيا اتناتخا اتاكا اترج الران نا) ا لر ا االر عنااعتراا إلترقعيا
نالراجرلوعراابلرا البحعراا اجرلوععرابواالعر ا اوععارضا االر عحياا ك حعراا التخصصععيوا ا لعر ا اتارحاعع

ا ك حعععراا التخصصعععيوا رالبحعععراا ااتعععرلا اجرلوحعععيوا ال اجعععرنا االر عععناا خعععلا اجرلوعععراا ااكرلحعععيا
ر اخرصيارك حراا اتابحعيا االر عحيوال تاعزاقعرالا االر عيا اجرلوحعيوا ا لعر ا االر عناا لور عاا او حعرا

واالععر ار الترسععليواالععر ا انععر ا االر ععناال حععيارلرالععراا اجرلوععراا الصععاليار اك حععراا التخصصععي
  اوارضا االر حياال ليارلرالراا اجرلوراا الصالي(.

رتجااا إلبرالا  را ازا   النابننا أل ا لا اتزاتسوزا ارة الا ازاتالحل را تتلعراا اع   ا التو لعيا
لرا  رضالراالر يوارر  ا ابا ل ا اتنالنابن  رات لحيا الاوا او لعنارت انعتا اسحرسعراااتلعرلاا

ا الاقرتععالابحر ععراالو رلرتحععياا  بععرشا االر ععناا لسععرتالاضععناتالنععاا ا بععرشا االر ععناوار    بععر ار  
  ا ضععع وار ععع ا اسحرسعععراا ال  لعععياا والقعععراابعععننا اج عععراار ا نئعععراا الو حعععيالرا بعععرشا االر عععنا

ااتالناا اتوررنا أللثلابن  ر.
 مشكلة البحث:  -

ابلريار االر يار اتعنات عالا اعزاتواا إلا الا الاكةلياا ت لحيا االر حيا ااا   ا اللرتراابرة الا 
ت  ععح ا ابععا ل ار البععارتراا االر ععحياالخت ععفاضئععراا الجتلعع اللععراح ععلناتالنععاا أل ععا لا اورلععيا
ا للراسععيا االر ععحيالععرالجتل ا الصععااارتاععكالععناخععاللا اتوععررنالعع الععانالراا ابععلريار االر ععيا

الرالارض را.
 التخصصعععيالعععرإلا الا اورلعععياا  بعععرشاارقعععااالاعععحا الراعععوالعععناخعععاللاتل ععع اكلعععاناا ا الا اك حعععراا

 االر عععععنا الالبعععععنا نا البعععععارتراا الرلحعععععيا اتعععععنات اعععععت را إلا الاتبعععععللالخت عععععفاضئعععععراالعععععاليا
 اجرلوععراابجل رالععيالصععاا اوابحععيوا أللععاا اععتاا اىا اععزا تسععرحا ا لععر ا اجرا ضععناا ت انععتااحبععللا

  الوععضا ار ععرئفا إلا الععيا اوانععاالععنالارض ععراا اجل رالععيوار ععت ابععاراناقععاا اىا اععزاصععورليا اا
 الاتلليابت انتا البارتراات زا ارج ا أللثلوارتتلثلالبك يا الاواضناتا ا العاالات عزا اترسع ا
 ضلحععًرا راا سععحًراضععنات انععتا البععارتراواانععوانب ععألا جلععراناتععااا ألضععا اا السععت اضننالععناقبععلا إلا الا
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اعععزارضلعععًرااتلالعععاارة الا اتو عععح ا اوعععرانال نعععرن(الراعععيارلرالعععياللنعععاننالرالاا عععيا اجرلوحعععيا ألراا2.7)
(واضعنااععننا نا اوعااا ااو ععناا لسعتاناننالععنا10 ا)2017/2018ر الاعوا او لععناا وعر ا اجععرلونا

(البراكالعنالعاليا اجرلوعراا الصعاليارتاعكالعناخعاللات  عح اتعااا35000لبارتراا إلا الا)
(الععنا جلععرانا1.36٪انننا) ااتب ععألا سععليا جلععراناتععااا السععتاناننا ااععر(البععارترااقرلحععياوا9)

.ارلاج اتاكا ازا الورقراا الاتلليالراجر  يا الراحيار إلا اليار اا حعيار اسحرسعرااتااا الست اضنن
ا اورلياا اراي.اا

كلراتجااا إلبرالا ازا نا  ركا اواناالنا الورقراا التو لعيالراجر  عيا ات  حلحعياواانعوا نا  ع ا
اخليا اس رحيا  ا األنا التتلرا اا الراحياا لبعارترااتكعرنا اوللا ااكرلحياتلاا اتورللاب  ر ا 

رضلععًراا  ععر ا اسعع يا الراحععيُار ععت احعبععكلاضععنا اوانععاالععنا ألاحععرنالوععضا اور ئععاا الراحععيا اتععناتععؤثاا
لبكلاس بنات زاتالناا أل ا لا الستا تنجحياا رة الوارلاجع اتاعكا اعزا نار ع ا اخلعيا ات انتحعيا

لصعععرالاسععع رحياارنا ناتكعععرناا خعععلا لعععراا سعععتا تنجنار  ععع الرلعععلاابعععا ل ارلبعععارتراا اعععرة الا
 الاىُانؤااا ازاتارلالسراا اسحرسراالناضتعالاألخعاىارضلعًراا ترنعاا ااعراواضعناتعا رلا اسع ليُا
 أللععععاا اععععتااحسععععترجيا ناتععععت ا السععععتور يالععععرإلا الا السععععتا تنجحيااتاععععرااا اجر  ععععيا اسعععع بحيااتععععا رلا

ا اس لي.اا
لااععاىا الراعععواا ضوععًراإلجعععا  ات ععكا ااا سعععيالرععاضا اتوعععالات ععزا ار ععع ارلععنا عععت ا ال ل ععااتبعععك

  اا  ناابا ل ا أل بليا االر حياال ليا اك حراا التخصصيابرة الا ابلريار االر ي.
 

  أهداف البحث:  -
ن عععالا الاعععوا اعععزاتلعععرح ابعععا ل ا أل بعععليا االر عععحياال لعععيا اك حعععراا التخصصعععيابعععرة الا ابعععلريا

 لا جا  اتا نلابنئناضنا ر الران نا:ر االر يارتاكالناخال

 . لرشا الرلا اتناتسر  اضناتلرلاابا ل ا أل بليا االر حياا ك حراا التخصصي -1
 . لرشا ا وفا اتناتؤثاات زابا ل ا أل بليا االر حياا ك حراا التخصصي -2
 .ا ااا ا اتناحلكنا ناتاتلناببا ل ا أل بليا االر حياا ك حراا التخصصي -3
اتؤثاات زات انتابا ل ا أل بليا االر حياا ك حراا التخصصي.اا ات انا اا اتن -4
 تساؤالت البحث:  -

 اخراجحعععععي(اابعععععا ل ا أل بعععععليا االر عععععحياا ك حعععععرااا–لعععععرا عععععنالاعععععاا اا ابنئعععععيا) اا خ حعععععيا -1
ا ا؟2018/2019 التخصصيابرة الا ابلريار االر ياا ور ا الرانا
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  المصطلحات المستخدمة في البحث : 
  : التقويم اإلداري  -

  ا بعرش  عت  كرنا ربحرن  ترئج او رلواضي  قسر ا ال بنل لن قس  كل ضن تنانت  نت   اتا  ا برش قحرس

ت   اعز سوز  اتن ر أل ا ل  ترئج  ضن لتالرًا  تالنعا ررسعرئل  ا بعرشاو  ا    سع ريا كعرن تالحل عراوار  

ا(13:اا5)ر أل ا لبا ت كا ا ترئ  اتالنا  تلرت   لكن لر ر كان  ض ل تلث ِّل  ترئج 
 تقويم البرامج والمشروعات: -

تل حعععياتجلحععع ال  لعععياا لو رلعععراااعععرلا  بعععليالاعععارالوااتل نعععلاتعععا ا اتنكعععاوارتاسعععننا اارت حعععيوا
ا(65:اا8ر تخرتا الا ا ااضنا ر الراتؤاح ا تنا ابا ل ار البارترا.ا)

 الدراسات السابقة:  -

"تقيتتيم متتوارد األنشتتطة ر نا(الو عع4 (ا)2018اا سععياباغععالالالععاااسعع زا ااسععن زاتبععا با) -1
ب الاتلنح العر ااا أل بعليا االر عحيار اخعالراااالرياضيه برعاية الطالب ب:امعه المنصورة "

 اللالعععععياباترحعععععيا العععععاليابجرلوعععععيا ال صعععععرالاوارتععععع ا سعععععتخا  ا الععععع   ا ارصعععععانا) ألسععععع ريا
(الراععيا400 السععان(وارتعع ا سععتخا  ا السععتبحرناكععنا لااجلعع ا ابحر ععراوارب رععااتن ععيا الاععوا)

رلرالعيالععنالعالياجرلوععيا ال صعرالواركر ععاا  ع ا ا تععرئ ا:ارجعراالوععضا الورقعراا اتععزاتععؤثاا
ت عزالبععراكيا الععاليالر ت ععر اضعزابععا ل ا أل بععليا االر ععحيوارجعراا لعع اضععزاتععااا البععاضننا
 ال اعععتننااط بعععليا االر عععحياضعععزا اجرلوعععيواتعععا ا بعععا كا العععالياضعععزار ععع اخلععع ا ا بعععرشا

 تا اتر ضاا لركنالخصصيااال روااللراسيا ا برشا االر ز. االر زالراجرلويوا
"معوقات التخطيط االستراتي:ي (الو عر نا7(ا)2017اا سياباحرسننات نالاجريا الاراليبا) -2

في االتحاد الرياضي لل:امعات األردنية من و:هة نظر متدرا  األنشتطة الرياضتية لل:امعتات 
خلععح ا السععتا تنجناضععنا التاععراا االر ععناب ععالا اتوععالات ععزالورقععراا اتاالمشتتاركة فيهتتا "

ا جرلوععععراا ألاا حععععيالععععنارج ععععيا  ععععاالععععاا  ا أل بععععليا االر ععععحيوار اتوععععالا اععععزا ثععععاالترنععععاا
 اجرلوععععيوار الؤ ععععلا او لععععنار اخبععععالات ععععزالجععععرالاا ااا سععععيوارتعععع ا سععععتخا  ا العععع   ا ارصععععانا

(ا16تن عيا الاعوا)ا) ألس ريا السان(وارت ا ستخا  ا السعتبحرناكعنا لااجلع ا ابحر عراوارب رعاا
لععاناا بععرشاالر ععنالراجرلوععراواركر ععاا  عع ا ا تععرئ :ا  ععركالورقععرااا تخلععح ا السععتا تنجنا
ااجياكبنالارت زاجلح الجرالاا ااا سيوار نا  عركاضعار ات اااالاعيا اصعرئحياتوعةىاالترنعاا
ا اجرلوععيارت ععزاجلحعع الجععرالاا ااا سععيالرسععتث ر ا الجععرلا اا ععنواركععتاكاتععا ارجععرااضععار اا اععي
 اصرئحًراتوةىاالترناا الؤ لا او لنارت زاجلحع الجعرالاا ااا سعيالرإل عرضيا اعزاتعا ارجعراا

 ضار اا ايا اصرئحًراتوةىاالترناا اخبالارت زاجلح الجرالاا ااا سي.
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"معوقتتتات إدارة األزمتتتات فتتتي (الو عععر نا6(ا)2014اا سعععيابحرسعععننات عععنالاجعععريا الارالعععيبا) -3
ب عالاااألردنيتة متن و:هتة نظتر المتدرا  العتاملين بهتا "دوائر األنشطة الرياضية بال:امعتات 

 اتوعععالات عععزالورقعععراا ا الا ألةلعععرااضعععناار ئعععاا أل بعععليا االر عععحيالراجرلوعععراا ألاا حعععيالعععنا
رج يا  اا الاا  ا اورل نناب راتلوعراالترنعاا) الؤ علا او لعنوا اجرلوعي(وارتع ا سعتخا  ا الع   ا

سعععتبحرناكعععنا لااجلععع ا ابحر عععراوارب رعععااتن عععيا ارصعععانا) ألسععع ريا السعععان(وارتععع ا سعععتخا  ا ال
(العععاناا بعععرشاالر ععععنالراجرلوعععراواركر عععاا  عععع ا ا تعععرئ :ا  عععركالورقععععرااإلا الا16 الاعععوا)

 ألةلعرااضععناار ئعاا أل بععليا االر عحيالراجرلوععراا ألاا حعياربااجععياكبنعالاضععنالجعرلا الورقععراا
لورقععرااإلا الا ألةلععرااضععناا القتصععراحيار الورقععراا اتك رارجحععيار الورقععراا ات  حلحععيوا  ععرك

ار ئععاا أل بععليا االر ععحيالراجرلوععراا ألاا حععيابااجععيالترسععلياضععنالجععرلا الورقععراا إل سععر حيا
 رلورقراا التصرالاار الو رلرا.

الو عر ن(ا9(ا) 2018با)ا.Jeffrey Milroy and et. Alارآخعارناالن عرااااجحاعاااباااا سعي -4
ا عاضااباال:امعتة مستتو   علتى الكليتة حترم فتي للطتالب البتدني  النشتا   لتعزيتز  نتوعي  تحليلب

ا اتا نعععلالععع   ا سعععتخا  ارتععع ا اك حعععيواالعععالياا ابعععا نا ا بعععرشاتوةلعععةااا سعععيا اعععزا ااا سعععيا عععتن
اتعنا السعؤرارناا اائحسعنرناا الر اعرنا:اائحسعحيالجعرالاااثالثياارلا ا ترئ ا   ااركر اااا ا رتنو
ا اتععنار اور لععلاوا ااو حععيابععا ن اا ا بععرشاتوةلععةاج ععرااارت انععتااواا لععالياا ابععا نا ا بععرشاتوةلععة
ااتوةلععةا ابنئحععيا اللرابععرااا نا ااا سععيا ثبتععاااانععوااا لععاليوا ابععا نا ا بععرشاتوةلععةات ععزاتععؤثا

ارسععلر ا سععت ا لارلااراحععياواكععرلالبععكلالسععتر ياغنععاا اجععرلونا ااععا اضععنا ابععا نا ا بععرش
ات ععزالرإلنجععرياااتععؤثا اجرلوععيابععما الا اخرصععيا الععح ا ناكلععرا اك حععيوالععاليااضععنا ابععا نا ا بععرش
 . اجرلونا ااا اضنا ابا نا ا برشاتوةلة

 والممارستات االستتراتي:يات" الو عر ن(ا10(ا) 2018با)اRobert Bellابنعلااربعاااباااا سعي -5
ار اللراسععرااا السععتا تنجحرااالا جوععياب ععالا" البتتدني النشتتا  لتعزيتتز الم:تمعيتتة الحمتتالت فتتي

ا اتسعععرلاا لعععرت ال  عععراالعععنا ابعععا نا ا بعععرشالجعععرلاضعععنالجتلوحعععياال عععيا50اضعععنا السعععتخالي
ا الاعواالاا عياضعناتاانعا راتع ا اتعنار أل عا لا اررحعراااركر عااا ألابع ا الا اعلاتااا الجتلرتن
ا الختلعععرااكعععرناوا إلسعععتا تنجحياتصعععلح الاا عععيارضعععناوا ا  العععيا ابحر عععراااخعععاللالعععنار اتخلعععح 
الععنالراحععيا تجععراالاب بععاا االععالااالو عع اقرلععاااكلععرابععرئ واغنععاا ااسععراي/ااا لا ععر ا السععبا
الر ت ععععر ا الجتلعععع ا ت ععععر اتج نععععاااتعععع اوا ات انععععتاالاا ععععياضععععنا لععععرار  بععععليواق ععععر اااتععععالاخععععالل

اكعرناوا اتلنعح الاا عيارضعنا الاىوالرللاك الا الستا ليا االالااااغرابحيااراااااااكلتورر نن
الواضعي ااآثرااتلنح ات الراغراًلر.ا اتجالبحيابل ا الا اات زا اررايااضنااحوتلاااا ات خحصناا الاوا
 .ت تًحرات  را الب ألاار اس رك
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باا.Theophilos Masmanidis and et. alارآخععارناالرسععلر ناحساثنرضن ععرس بااا سععي -6
 بتترامج فتتي اليونانيتتة ال:امعتتات طتتالب بمشتتاركة المدركتتة المعوقتتات"الو ععر ن(ا11(ا) 2017)

ات ععزاكععي الاااا الورقععراااتععنثناات ععزا اتوععالاب ععالا"ال:تتامعي الحتترم فتتي الترويحيتتة الرياضتتة
ا لوععرااابععننا اوالقععيات ععزا اتوععالاوا انر ر حععيا اجرلوععراااالععالياا اتارحاحععيا االر ععحيا البععراكي
ا الورقععرااا لوععرااابععننا اوالقععيات ععزا اتوععالا البععراكيواتععا ا را االر ععحيار البععراكيا الورقععراا
ااالرالتتلععرا ارصععانا العع   ا سععتخا  اتعع ا البععراكيوا ر حععراركععتاكاوا االر ععحيا البععراكيارتععر تا
ا3412العنا اون عيارتكر عااا ابحر عراوااجلع ا .(USCQ)  اجعرلونا االر عياقنعرااا سعتبحرنات عز
٪ا69.75ا ر ععااااتر لععلا9ارجععرااا ا تععرئ ار   ععاااانر ر حععيواجرلوععرااا7الععنارلرالععيالراععيا
ا لكر حععيباضععنا البععراكيات ععزاتععؤثاا اتععنا النععرااا  عع ات ععزا اوثععرااتعع اانععواا اك ععنوا اتلععرننالععن

ا  عع ا السععت تر ارتعع اوب االر ععحيالرأل بععليا الواضععيا لعع ابات ن ععراوبار ععحي االااط بععليا ارصععرل
اتلعرلاا اعزا اجعرلونا ااا اضنا االر نا ا برشالاناراحاتر اوا الالياالبراكيالوالاااةلرال

 . اجرلونا ااا اضنار اتارحاحيا االر حيا ابا ل ارتوةلةااتصلح اضورايا ستا تنجحراا

 إ:را ات البحث:  -
 منهج البحث:  -

ا ستخا ا الراوا ال   ا ارصازالختصرا ااا سراا الساح ارتاكاال رسبت االبحويا الاو.
 م:تمع البحث :  -

نتلثعلالجتلع ا الاعواضععنا اكعر ااا إلا العيار اا حعيابععرة الا ابعلريار االر عيالعرإلا الا الاكةلععيا
 اتابحعيا االر عحياا(اضااوار ت ر ا نئيا اتاالسالك حعراا36ابا ل ا ات لحيا االر حيار الراألاتاا  ا)

(اضااوار خصرئنننااترحيا ابلريالك حراا189 البراكنناضنات انتا ابا ل ا الالبحيار الراألاتاا  ا)
ا(اضاا.306(اضااوارب ت انب ألا جلرانالجتل ا الاوا)81 اتابحيا االر حيار الراألاتاا  ا)

 عينة البحث: -
ا اا الكععر ننااائععراالجتلعع ا الاععوواانععواتع ا ختحععرااتن ععيا الاععوالرالاللععيا اوبععر ئحيالععنابعننا ألضعع

(اضعااالعنا اكعر ااا إلا العيار اا حعيابعرة الا27(اضعااابر قع ا)139ب ألا جلراناتن يا الاوا ألسرسحيا)
(اضااالنا ت ر ا نئعيا اتعاالسا64 ابلريار االر يالرإلا الا الاكةلياابا ل ا ات لحيا االر حيوار)

(اضععااالععنا خصععرئنااترحععيا48 انععتا ابععا ل ا الالبحععيوار)لك حععراا اتابحععيا االر ععحيا البععراكنناضععنات
(اضااالناا خعلا30 ابلريالك حراا اتابحيا االر حي.واكلرات ا ختحرااتن يا ستلالتحياب ألاقر ل را)

لجتل ا الاوارخعرا ا اون عيا ألسرسعحياإلجعا  ا اتجابعيا السعتلالتحيات عن  اب عالااسعريا اصعا ا
 ر اثلرا.

 أدوات :مع البيانات:  -
لعععاا الراعععوات عععزا السعععتبحرناضعععناجلععع ا ابحر عععراار الو رلعععراا اائحسعععحياا لاعععوارقعععااقعععر ا الراعععوا تت

رالععنالبععك يا الاععوابتصععلح ا سععتبحرنالوتلععًا اضععناب رئعع ات ععزالبحوععيا إلجععا   اا اتلبحلحععيا   لالقععً
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(اتلععرالاضععناصععرات ا58(الاععررااائحسععحيان ععاا ا سععا  را)4ا لاععواانععوا بععتللا السععتبحرنات ععزا)
اا البائحي.

ثععع اقعععر ا الراعععوابتصعععلح ا سعععتلرالا سعععتلالحاا اااعععرلالعععاىال رسعععليا الاعععررااالسعععتلرالا السعععتبحرنا
(وارتاععكا1(اخبععا  ا)لاضععاا7(ااوا عع رات ععزالجلرتععيالععنا اخبععا  وار اععتااب ععألاتععاا  ا)2)لاضععاا

إلستلالحاا ن  اارلا الارراا اائحسحيا اللتااياالستلرالا الستبحرنوارت اتاضالارراا الستبحرنا
(ات ععزا٪100للتااععيات ععزا اخبععا  اااسععرياااجععيا إلتاععر ات ععزا الاععرراار تاععاا اخبععا  اب سععليا) ا

ا الارراا ألابويا اائحسحيااالستبحرن.
(ات عزا3ث اقر ا الراوالصحرغيا اولرا اارتعاضا سعتلرالا السعتبحرناضعناصعرات را البائحعيا)لاضعاا

تلالحاا ن عع ا او لععنااععرلالععاىا(وارتاععكاالسعع1(اخبععا  ا)لاضععاا5تن ععيالععنا اخبععا  اب ععألاتععاا  ا)
ل رسععليا اولععرا اا الر ععرتيااكععلالاععرااركععتاكالععاىال رسععليالنععة نا اتلععاناا اللتععاحااكععلالاععراا
الستخا ل اضنا اتلبناا ألسرسناركتاكا قتعا حالنعة ناآخعاا كثعاال رسعليوارتع ا التاعر ات عزالنعة نا

ضعاا اخبعا  ات عزا اولعرا االوعاا(وارر ٪100ال(اب سعليالئرحعياقعاا را)ا– اعزااعاالعراا– اتلاناا) وع ا
ا جا  الوضا اتواحالاات زاصحرغيالوضا اولرا ا.

  صدق اإلتساق الداخلي:
لواااعتلا اولعرا اا اتعنالناخاللاتلبناا ستلرالا الستبحرناابمجا  ااا سيا ستلالتحيااقر ا الراوا

ضعااوارتاعكاااسعريا(ا30ت عزا اون عيا السعتلالتحيار العراألاتعاا را)ت ا ستلورا رارضًلرااا اا اخبعا  ا
صععا ا التسععر ا اععا خ ناتععنالالععاااسععريالورلععلا الاتلععرشاللاللععيا)بناسععرن(ابععنناتلععرا ااكععلا

(انر ع ا تعرئ اصعا ا التسعر ا2لاراار الجلرحا اك ناا لاراا اتنات اا اتات ا اولرالوارجارلا)
ا اا خ ن.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - هابن جامعة      

 (50)     ( الرابع( )العدد م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

 ( 1:دول ) 
ا(30)نا=ااالكلي لدر:ات المحور التابعة له معامالت االرتبا  بين كل عبارة والم:موع       

 االرتبا  رقم العبارة  االرتبا  رقم العبارة  االرتبا  رقم العبارة 

1  0.398 * 21  0.767 * 41  0.714 * 
2  0.535 * 22  0.688 * 42  0.652 * 
3  0.672 * 23  0.801 * 43  0.651 * 
4  0.582 * 24  0.607 * 44  0.705 * 
5  0.670 * 25  0.306 45  0.187 
6  0.571 * 26  0.677 * 46  0.609 * 
7  0.594 * 27  0.818 * 47  0.579 * 
8  0.067 28  0.701 * 48  0.364 * 
9  0.670 * 29  0.593 * 49  0.545 * 

10  0.121 30  0.657 * 50  0.494 * 
11  0.591 * 31  0.592 * 51  0.687 * 
12  0.572 * 32  0.707 * 52  0.655 * 
13  0.618 * 33  0.763 * 53  0.646 * 
14  0.729 * 34  0.569 * 54  0.692 * 
15  0.549 * 35  0.731 * 55  0.534 * 
16  0.768 * 36  0.578 * 56  0.477 * 
17  0.755 * 37  0.322 57  0.587 * 
18  0.591 * 38  0.505 * 58  0.481 * 
19  0.652 * 39  0.669 *   
20  0.629 * 40  0.658 *   

ا0.361(ا=ا0.05*اقحليا الاتلرشا اجاراحيات االسترىالو رحيا)
(ا ناقععح الوععرلالاا إلاتلععرشابععننا اولععرا اار الجلععرحا اك ععنااععااجراا الاععراا1نت عع الععناجععارلا)

(اللععرانععالات ععزا تسععرق رالعع الارا ععرا0.05 اترلوععيااعع اجععر ااا اععيا اصععرئًحرات ععاالسععتراالو رحععيا)
(اتلعععرا اااعععت اسعععحلر ا5تعععنا الاعععراا اترلوعععيااععع اتعععا اتعععااا)ارلراتعععراناصعععا ا اولعععرا ااضعععنا اتوبنعععا

(اتلععععرالالوععععاااسععععرياصععععا ا التسععععر ا53 الراععععوالرسععععتلورا رااحصععععل اتععععاااتلععععرا اا السععععتبحرنا)
ا اا خ ن.
  الثبات:

 ختلرااثلراا الستبحرنالرستخا  الورللا ااراكار لرخواانعواتع ااسعرل اا لجلعرحا اك عنااالسعتبحرنوا
اكلالارا.اركتاكات ااسرل االجلرح

ا
ا

   
 
 

 (2:دول )                                       



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - هابن جامعة      

 (51)     ( الرابع( )العدد م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

ا(ا30)نا=اااااااااااااااااامعامالت الثبات لالستبيان                              

قيم معامالت   المحاور م
 الثبات 

 الاععراا الرل:ا لععرشا الععرلا اتععناتسععر  اضععناتلععرلاابععا ل ا أل بععليا االر ععحيا 1
 0.865 صصيابرة الا ابلريار االر ي.ااا ك حراا التخ

 الاعععراا اثعععر زا:ا لعععرشا ا عععوفا اتعععناتعععؤثاات عععزابعععا ل ا أل بعععليا االر عععحيا 2
 0.922 ا ك حراا التخصصيابرة الا ابلريار االر ياا

 الاعععراا اثراعععوا:ا ااعععا ا اتعععناحلكعععنا ناتاتلعععناببعععا ل ا أل بعععليا االر عععحيا 3
 0.904 .ااا ك حراا التخصصيابرة الا ابلريار االر ي

 الاععراا اا لعع ا:ا ات انععا اا اتععناتععؤثاات ععزات انععتابععا ل ا أل بععليا االر ععحيا 4
 0.827 ا ك حراا التخصصيابرة الا ابلريار االر ي.

 0.934  الجلرحا اك نااالستبحرنا

او(ا0.922)ا اعز(ا0.827)ابعننالعراا لاررا اثلرااالورللااقح ااتا رااااا   (اا2)ااجارلاالناانت  
تا نععلاا سععتبحرنا نات ععزانععالاللععر(ا0.934)اقععااناثلععرااالورلععلااالسععتبحرنا اك ععنا الجلععرحارالععا

ابااجيانتلت  ار  ا اا  ناابا ل ا أل بليا االر حياا ك حراا التخصصيابرة الا ابلريار االر يا
ا. اثلرااالناتراحي
 الت:ربة الميدانية: -

خعاللا ااتعانالعنااااا(اضع30ر العراألاتعاا را)ت اتاضا إلستبحرنات زا اون ع ا إلسعتلالتح ا •
ا ا.ا2019لرنراا8 ااتزاا2019 باللاا23

ات زاالرةتيااتلرال(اا53)اتاااات زا بتل اااار اتناا ا  رئحيااصرات ااضناا الستبحرنا تا اااات  •
اب رععااار اتععنا الاععواا ألسرسععحيا اون ععيات ععزابتلبحل ععرارقععر (ا5الاضععا)اائحسععحيالاععررا(ا4)
ا(. 18/6/2019)ااتز(ا 20/5/2019)النا ااتالاضنارتاكالاار ا(ا139)

 المعال:ات اإلحصائية: -
اانعواا إلاصعرئحيا ابحر عراااالوراجعياSPSSاربا عرل اExcelابا رل الناكلاالرستخا  اا الراواااقر 
ابناسعععرناا اتلعععرشالورلعععلا-ا الئرحعععيا ا سعععياا-ا اتكعععا ا اا)اا اتراحعععيا ألسعععرانياابمسعععتخا  ا الراعععوااقعععر 

ا(.ا2كرا ختلراا-ا اثلرااااسرياااكار لرخا اارالورللا-ا اا خ نا التسر اصا اااسريا
 عرض النتائج: -

 
 
 ( 3:دول )



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - هابن جامعة      

 (52)     ( الرابع( )العدد م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

والترتيب لعبارات المحور األول " نقا  القوة التي تساهم في   2التكرارات والنسب المئوية وكا
 تطوير برامج األنشطة الرياضية للكليات المتخصصة بوزارة الشباب والرياضة "

 (ا139)نا=اااااا

 العبارات  م
وزن  ال ال إلى حد ما  نعم

 الترجيحي 
الوزن 
 النسبي

 الترتيب  2كا
 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

تتفققأ داققالم لوعاققالتى  لوتقق  ت ققاع ى  1
لزلاة لواققبىو للواضى قق  عققا ل اققالم 

 لوعىع  ولالو .
114 82.0 22 15.8 3 2.2 389 93.29 152.13 1 

ل اققالم لل ققل  ول ققىلعضا تلقق  لوععقق   2
  بكلضى  لوتابض  لواضى قض  لدالاة لوكلضقى
 لوعتخصص  بلزلاة لوابىو للواضى  .

87 62.6 45 32.4 7 5.0 358 85.85 69.12 5 

تتققققللطا خاقققق  لل ققققل   لتضى ققققى   3
 8 40.46 79.14 330 7.9 11 46.8 65 45.3 63 لوعاالتى  وتل ضأ داالم ل الء.

تت ققعا لوخاقق  لوتيفضإلضقق   الاة لوكلضققى   4
لوعتخصص  بقلزلاة لواقبىو للواضى ق  

عا لوبالعج لل ياقا  لوتق  تلبق  لوعاضا  
 دلتضى ى  لواالو وتأاضل م وسلق لوعع . 

49 35.3 75 54.0 15 10.8 312 74.82 39.08 12 

ضتم ل سقتعىي  بقىوخبالء ل كقىاضعضضا عقا  5
كلضقققى  لوتابضققق  لواضى قققض  دذيقققىء تيفضقققإل 

 طعىوضى  لوعاالتى .
92 66.2 38 27.3 9 6.5 361 86.57 76.59 3 

ستعىي  بعاا عا لوااكى  لوخىص  ضتم ل  6
لل كىاضعضى  لواضى قض  لوتق  تععق  طق  
لوع قققى  لواضى ققق  وتيفضقققإل عاقققالتى  

 لولزلاة عا كلضى  لوتابض  لواضى ض .

57 41.0 64 46.0 18 12.9 317 76.02 26.52 9 

ضل ا تيسضأ بضا لوعىعلضا بعختلم دقسقىم  7
 لوكلض  لاتىض  لواقبىو للوعقىعلضا بقرالاة

 صص .لوكلضى  لوعتخ
74 53.2 55 39.6 10 7.2 342 82.01 46.63 6 

تاىاك  عضا ل قسىم ل دالاه اتىض  لواققبىو  8
طي ل ا لوخاا للوبالعج عا دالاة لوكلضى  

 لوعتخصص  بلزلاة لوابىو للواضى  .
37 26.6 67 48.2 35 25.2 280 67.15 13.87 15 

ضل ققا بققالعج تااضبضقق  وتأاضقق  لوكققللاا  9
كلضى  لوتابض  لواضى قض  لدالاة لوكلضقى  ب

 لوعتخصص  بلزلاة لوابىو للواضى  .
55 39.6 67 48.2 17 12.2 316 75.78 29.41 10 

ل عكىيققى  لوباققاض  كىطضقق  وتيفضققإل دل قق   10
 7 35.15 79.62 332 10.1 14 41.0 57 48.9 68 لوياىا لوعختلف .

ضل ققا لتصققى  طعققى  بققضا دالاة لوكلضققى   11
صص  بقلزلاة لواقبىو للواضى ق  لوعتخ

 لكلضى  لوتابض  لواضى ض .
105 75.5 27 19.4 7 5.0 376 90.17 115.74 2 

ضل قققا لتصقققى  بقققضا  عضقققا لوعيىصقققو  12
ل الاضققققق  لوعىعلققققق  بقققققرالاة لوكلضقققققى  
لوعتخصص  بقلزلاة لواقبىو للواضى ق  

 لكلضى  لوتابض  لواضى ض .

86 61.9 50 36.0 3 2.2 361 86.57 74.78 3 



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - هابن جامعة      

 (53)     ( الرابع( )العدد م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

 ( 3تابع :دول )
والترتيب لعبارات المحور األول " نقا  القوة التي تساهم في   2التكرارات والنسب المئوية وكا

 تطوير برامج األنشطة الرياضية للكليات المتخصصة بوزارة الشباب والرياضة "
 (ا139)نا=اااااا

 العبارات م
الوزن   ال إلى حد ما نعم

 التر:يحي 
الوزن 
 الترتيب 2كا النسبي

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك
نرجاا  ر اا تاانةال رسععياا لععرئلننات ععزا 13

ت انععععععععتا البععععععععارتراالععععععععنا ا الا اك حععععععععراا
 التخصصععععععيابععععععرة الا ابععععععلريار االر ععععععيا

 رك حراا اتابحيا االر حي.ا
48 34.5 77 55.4 14 10.1 312 74.82 42.92 12 

حرلععععععععنا  ععععععععر ا ااقرلععععععععيا ااععععععععراناجلحعععععععع ا 14
 14 22.46 70.50 294 18.7 26 51.1 71 30.2 42  أل بليا االر حيا ال اتل.ا

ترجععععاااقرلععععياألا  ا السععععئراننات ععععاات انععععتا 15
 اخل ابما الا اك حععراا التخصصععيابععرة الا
 ابععععععععععلريار االر ععععععععععيارك حععععععععععراا اتابحععععععععععيا

  االر حي.ا
55 39.6 65 46.8 19 13.7 314 75.30 25.27 11 

ا(5.99(ا=ا)2)اااليارااجي(اا0.05)الو رحيالسترىاات اا اجاراحيا2كراقحلي
ا اتععنا الععرلا لععرشباا ألرلا الاععرااتلععرا ااااجلحعع ا الاسععرليا2كععراقععح ا ن(ا3)ااقعع اجععارلالععنانت عع 
اجعر ااباار االر عيا ابعلرياابعرة الا التخصصعياا ك حرااا االر حيا أل بليابا ل اتلرلاااضنااتسر  
ر(ا152.13)ا از(ا13.87)ابننالرااتار اااااانوااا اصرئحرًاااا اي ات عاااجاراحعي اا2كعراقحلعيالعننات لعً

ابنناتا راااا الاوااتن ياإلستجرلرااا ا سبحيا ألرة نا ناكلراو(5.99(ا=ا)0.05)االو رحياالسترىا
ا(.٪93.29)ا از(ا٪67.15)ابننالر

 ( 4:دول )
والترتيب لعبارات المحور الثاني " نقا  الضعف التي تؤثر على   2التكرارات والنسب المئوية وكا

 متخصصة بوزارة الشباب والرياضة "برامج األنشطة الرياضية للكليات ال
 (ا139)نا=اااااا

 العبارات  م
الوزن   ال إلى حد ما  نعم

 الترجيحي 
الوزن 
 النسبي

 الترتيب  2كا
 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

تعقققىيي لو ضقققىال  الخققق  لزلاة لواقققبىو  1
للواضى قققق  لدالال  اتىضقققق  لواققققبىو 
بىوكلضى  عا ي ق  لوخبقاة للوكفقىءة طقي 

 لوعع .

26 18.7 52 37.4 61 43.9 243 58.27 14.26 12 

ضفت ققا لويمققىم لولققىوي وللققللطز لوعىاضقق   2
 9 13.40 70.02 292 21.6 30 46.8 65 31.7 44 للوععيلض .

ل قققلا قضقققىال  هضقققا عيالققق  وتفعضققق   3
 16 23.76 55.88 233 46.8 65 38.8 54 14.4 20 لوعاالتى  للوبالعج لوعيفإلة.

بقالعج تام لوتخاضا لوسقلضم ونياقا  للو 4
 17 23.54 55.64 232 48.2 67 36.7 51 15.1 21 لوعختلف  عا لضث ل االم.



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - هابن جامعة      

 (54)     ( الرابع( )العدد م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

 ( 4تابع :دول )
والترتيب لعبارات المحور الثاني " نقا  الضعف التي تؤثر على   2التكرارات والنسب المئوية وكا

 برامج األنشطة الرياضية للكليات المتخصصة بوزارة الشباب والرياضة "
 (ا139)نا=اااااا

 العبارات  م
الوزن   ال إلى حد ما  نعم

 الترجيحي 
الوزن 
 النسبي

 الترتيب  2كا
 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

ضفت قققا لوعقققىعلضا دوققق  ال  لوععققق   5
 لو عىتي.

11 7.9 47 33.8 81 58.3 208 49.88 52.89 18 

 ققعم لوبققالعج لوعيفققإلة لتكالااققى  6
لسلء تابض  قى ضقياإ دوق  لوعقزلم 

 عا عاىاك  لوكلضى .
26 18.7 49 35.3 64 46.0 240 57.55 15.81 13 

تام عاللع  علتا تيفضإل لوعاقالتى   7
للوبقققالعج عقققا علتقققا ل ختبقققىال  

 لوععلض  للويماض  ولاالو.
31 22.3 37 26.6 71 51.1 238 57.07 20.09 15 

تل ا ع ىلع  ولتغضضا واى لوعستلضى   8
 ل الاض  لوعلضى.

43 30.9 62 44.6 34 24.5 287 68.82 8.82 10 

تاا لوعتخصصضا ل كفقىء طقي دالاة  9
لوكلضققققى  لوعتخصصقققق  لل قسققققىم 
 بىوكلضى  لاتىض  لوابىو هضا كىم.

46 33.1 66 47.5 27 19.4 297 71.22 16.42 8 

قصلا يمىم لوعكىطآ  ولالب  لاضلى   10
ل االم ضلقل  الا لوعاقىاك  طقي 

 لوعاالتى .
76 54.7 33 23.7 30 21.6 324 77.70 28.59 5 

 ققققققعم لوعضزليضققققققى  لوع ققققققااة  11
ولعاقققالتى  ضقققياى دوققق   قققعم 

 عستلى ل الء.
74 53.2 34 24.5 31 22.3 321 76.98 24.88 6 

ال ضل ا يمىم وتفعضق  قىتقاه لوبضىيقى   12
 ولعاىاكضا طي لوعاالتى .

62 44.6 63 45.3 14 10.1 326 78.18 33.86 4 

لالتتعقققىال  لوعىوضققق  لوتقققي تاصقققا  13
 تى  هضا كىطض  دل عاللع .ولعاال

72 51.8 50 36.0 17 12.2 333 79.86 33.08 3 

ال ضتم ت ضضم تيفضقإل لوعاقالتى  ت قو  14
 لوتيفضإل.

32 23.0 66 47.5 41 29.5 269 64.51 13.40 11 

تام ل لا دستالتض ض  عتكىعل  تابا  15
بقققضا لوبقققالعج لوعيفقققإلة للوتخاقققضا 

 لوعست بل .
42 30.2 76 54.7 21 15.1 299 71.70 33.25 7 

التل ا لستعىاة ت ضضم اا طع  لوعاىاكضا  16
 2 39.99 80.34 335 17.3 24 24.5 34 58.3 81 طي لوعاالتى  بعا لوتيفضإل.

ال ت تيا ل الاة لوعلضى بأاعض  ل الى  17
 لوعاالتى  لوعيفإلة.

23 16.5 54 38.8 62 44.6 239 57.31 18.32 14 

ضق  سقلبى تلق  تيذا ل لالث لوع تعع 18
 تيفضإل لوعاالتى .

98 70.5 32 23.0 9 6.5 367 88.01 92.13 1 

ا(5.99(ا=ا)2)اااليارااجي(اا0.05)الو رحيالسترىاات اا اجاراحيا2كراقحلي
ا ا ععوفا لععرشباا اثععر نا الاععرااتلععرا ااااجلحعع ا الاسععرليا2كععراقععح ا ن(ا4)ااقعع اجععارلالععنانت عع 
اجععر ااباار االر ععيا ابععلرياابععرة الا التخصصععياك حععرااا ا االر ععحيا أل بععليابععا ل ات ععزاتععؤثاا اتععن
ر(ا92.13)ا اععز(ا8.28)ابععننالععراتار اععاااانععواا اصععرئحرًااا اععي ات ععااا اجاراحععيا2كععراقحلععيالععننات لععً

ابنناتا راااا الاوااتن ياإلستجرلرااا ا سبحيا ألرة نا ناكلراو(5.99(ا=ا)0.05)االو رحياالسترىا
ا(.٪92.13)ا از(ا٪52.89)ابننالر
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 (55)     ( الرابع( )العدد م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

 ( 5:دول )
والترتيب لعبارات المحور الثالث " الفرص التي يمكن أن ترتقي   2كرارات والنسب المئوية وكاالت

 ببرامج األنشطة الرياضية للكليات المتخصصة بوزارة الشباب والرياضة "
 (ا139)نا=اااااا

 العبارات  م
الوزن   ال إلى حد ما  نعم

 التر:يحي 
الوزن  
 الترتيب  2كا النسبي 

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك
سععععععععععععتخا  اتك رارجحععععععععععععرا الو رلععععععععععععراا  1

ر التصعععععععععععرالااضعععععععععععناتلعععععععععععرلاا ألا  ا
  إلا اااا ورل نن.

120 86.3 13 9.4 6 4.3 392 94.00 176.22 4 

تبععععععجح ا السععععععئرانناا وععععععرل ننابععععععرة الا 2
 ابععععععععععععععععععلريا االر ععععععععععععععععععيار اك حععععععععععععععععععراا
 التخصصعععععععععياا لبعععععععععراكيالراعععععععععارا اا
  اتاالبحيار ااا سراا او لحيا الخت اي.

103 74.1 30 21.6 6 4.3 375 89.93 110.17 8 

 ال عععععزاقعععععالراضعععععزاج عععععياتعععععااالعععععنا 3
 ااتعععععععععععععرناخعععععععععععععاللات انعععععععععععععتاضوراحعععععععععععععراا

  البارترا.
104 74.8 27 19.4 8 5.8 374 89.69 111.55 9 

 اتوعععععععععررنالععععععععع ا ا نئعععععععععراا ااكرلحعععععععععيا 4
ر اخرصععععياضععععزات انععععتالبععععارتراالععععنا
 بن  رات بحيا اتحرجرااسر ا اولل.

110 79.1 25 18.0 4 2.9 384 92.09 135.99 7 

 اتجانععععععاا السععععععتلااضععععععزا البععععععارتراا 5
 1 237.60 97.60 407 2.2 3 2.9 4 95.0 132 اةلرانا تا اا البراكنن.

ترلناا اوالقراابننا إلا الا الختصيا 6
بعععععععرة الا ابعععععععلريار االر عععععععيارك حعععععععراا

  اتابحيا االر حي.
126 90.6 7 5.0 6 4.3 398 95.44 205.48 2 

ثلراالعععنا لكر حعععيا نجعععراالجعععرلااصسعععتا 7
خععاللا البععارتراا اتععزاتلععال رارة الا

  ابلريار االر ي.
121 87.1 15 10.8 3 2.2 396 94.96 182.04 3 

 إلسعععععععتور  الرألكراحلحعععععععراا االر ععععععععحيا 8
 اخرصععععيااتلععععاح ا اععععات ا اا ععععزاخععععاللا

 ت انتا الباترا.
96 69.1 34 24.5 9 6.5 365 87.53 86.60 10 
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 (56)     ( الرابع( )العدد م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

 ( 5تابع :دول )
والترتيب لعبارات المحور الثالث " الفرص التي يمكن أن ترتقي   2لنسب المئوية وكاالتكرارات وا

 ببرامج األنشطة الرياضية للكليات المتخصصة بوزارة الشباب والرياضة "
 (ا139)نا=اااااا

 العبارات  م
الوزن   ال إلى حد ما  نعم

 التر:يحي 
الوزن  
 الترتيب  2كا النسبي 

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك
لل لعععععيارلرالعععععراا اك حعععععراا إلسعععععتور  ا 9

 التخصصععععععععععععععيا السععععععععععععععتاناننالععععععععععععععنا
 البععععععععارترااا لبععععععععراكياضععععععععزات انععععععععتا
 البعععععععععععارتراا اتعععععععععععزات  ل عععععععععععرارة الا

  ابلريار االر ي.ا

113 81.3 20 14.4 6 4.3 385 92.33 146.00 6 

ةلعععرانا تعععا ااك حعععراا اتابحعععيا االر عععحيا 10
خعععععاللا ااتعععععانا ألخنعععععاناتعععععؤاىااةلعععععرانا

  تا اا الستانانن.
116 83.5 19 13.7 4 2.9 390 93.53 159.55 5 

ا(5.99(ا=ا)2)اااليارااجي(اا0.05)الو رحيالسترىاات اا اجاراحيا2كراقحلي
ا ااععا ابا اثراععواا الاععرااتلععرا ااااجلحعع ا الاسععرليا2كععراقععح ا ن(ا5)ااقعع اجععارلالععنانت عع 

باالر ععير اااا ابععلرياابععرة الا التخصصععياا ك حععرااا االر ععحيا أل بععلياببععا ل اتاتلععنا ناحلكععنا اتععن
ر(ا237.60)ا اعععز(ا86.60)ابعععننالعععراتار اعععاااانعععواا اصعععرئحرًااا اعععياجعععر اا ا2كعععراقحلعععيالعععننات لعععً

اتن ععععياإلسععععتجرلرااا ا سععععبحيا ألرة نا ناكلععععراو(5.99(ا=ا)0.05)الو رحععععيالسععععترىاات ععععااا اجاراحععععي
 (.٪97.60)ا از(ا٪87.53)ابننالرابنناتا راااا الاوا

 ( 6:دول )
تيب لعبارات المحور الرابع " التهديدات التي تؤثر على تنفيذ  والتر  2التكرارات والنسب المئوية وكا

 برامج األنشطة الرياضية للكليات المتخصصة بوزارة الشباب والرياضة "
 (ا139)نا=اااااا

 العبارات  م
الوزن   ال إلى حد ما  نعم

 الترجيحي 
الوزن 
 النسبي

 الترتيب  2كا
 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

وق  تقزلم قل  ل عكىيضى  لوعىاض  تقياى د 1
كلضى  لوتابض  لواضى ض  تا لوعاىاك  طق  

 عاالتى  لزلاة لوابىو للواضى  .
104 74.8 26 18.7 9 6.5 373 89.45 110.78 2 

تام تللطا لوكللاا لوعيال  الخق  لوكلضقى   2
 9 7.65 68.59 286 25.2 35 43.9 61 30.9 43 ولعاىاك  طي ل ياا  لوعختلف .

لدتىا  إلل  اىقق    تام تللطا دعىكا دقىع  3
 5 47.93 82.49 344 11.5 16 29.5 41 59.0 82 لستضعىبض  كبضاه وتيفضإل ل ياا  لوعختلف  .

لوققالتضا ل الاى طقق  لوققالاة لوعسققتياض   4
خققال  دتخققىإل ل  ققالءل  ل الاضقق  وتيفضققإل 

 لوعاالتى  ضياى وصعلب  لوتيفضإل.
82 59.0 50 36.0 7 5.0 353 84.65 61.14 4 
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 (57)     ( الرابع( )العدد م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

 ( 6دول )تابع :
والترتيب لعبارات المحور الرابع " التهديدات التي تؤثر على تنفيذ   2التكرارات والنسب المئوية وكا

 برامج األنشطة الرياضية للكليات المتخصصة بوزارة الشباب والرياضة "
 (ا139)نا=اااااا

 العبارات م
الوزن   ال إلى حد ما نعم

 التر:يحي 
الوزن 
 الترتيب 2كا النسبي

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك
تعععععععععا ا ات سععععععععععناا اجنععععععععععااالرتععععععععععاات انععععععععععتا 5

 البعععععارتراانعععععؤاىا اعععععزا اتوعععععراضالععععع ا
 إلختلعععععععععرا اا اول حعععععععععيار ا  العععععععععياا خعععععععععلا

  اك حرا.ا

75 54.0 34 24.5 30 21.6 323 77.46 26.78 7 

ق عععع ا ا نئععععراا اا تلعععع ار ابععععاكراا اا تحعععع ا 6
 3 89.32 87.77 366 6.5 9 23.7 33 69.8 97 ا خلارة الا ابلريار االر ي.ا

 قتصععععراات انععععتا البععععارترااخععععاللا اوععععر ا 7
 6 41.71 78.66 328 23.0 32 18.0 25 59.0 82  ااا سزاضل .ا

صعععععورل ا ااصعععععرلات عععععزالو رلعععععراالعععععنا 8
 10 12.53 66.43 277 26.6 37 47.5 66 25.9 36 ا خلا اك حرا.ا

تععا ارجععراالوععرننااثربتعع ااتاكععح ا ا لععر  اا 9
ستلرا ااتلنح ااطا  الو  8 10.07 69.06 288 23.7 33 45.3 63 30.9 43 اا ات انت.ار  

 إلاتاععرحا السععتلااألسععوراا لععركنا إلقرلععيا 10
ر إلتربيار الالتععيار ألار اا السععتخاليا

 ضزات انتا البارترا.ا
112 80.6 21 15.1 6 4.3 384 92.09 142.03 1 

ا(995.(ا=ا)2)اااليارااجي(اا0.05)الو رحيالسترىاات اا اجاراحيا2كراقحلي
ا اتععنا ات انععا ااباا اا لعع ا الاععرااتلععرا ااااجلحعع ا الاسععرليا2كععراقععح ا ن(ا6)ااقعع اجععارلالععنانت عع 
اجععر ااباار االر ععيا ابععلرياابععرة الا التخصصععياا ك حععرااا االر ععحيا أل بععليابععا ل ات انععتاات ععزاتععؤثا
ر(ا142.03)ا اععز(ا7.65)ابععننالعراتار اععاااانععواا اصععرئحرًااا اعي ا ععااتا اجاراحععيا2كععراقحلععيالعننات لععً

ابنناتا راااا الاوااتن ياإلستجرلرااا ا سبحيا ألرة نا ناكلراو(5.99(ا=ا)0.05)االو رحياالسترىا
ا(.ا٪92.09)ا از(ا٪66.43)ابننالر
 مناقشة النتائج: -

ا نا اعزا التخصصعياا ك حعرااا االر عحيا أل بعلياابعا ل ا اعا  نا ار ع اتلعرح ا تعرئ ا الراوااارلاج 
اتسوزاا اتزا ال ا لال انت رسيااللرا التخصصيالراك حرااا االر يراا ابا حياالراتابحياا ال تلر اةلرال
اخععععاللالععععنالصععععااضععععزا ابععععلرياارق ععععرحراالبععععكالااا اتصععععاىارلارراععععيا اجرلوععععراواتالحل ععععرا اععععز

ا اتلعععا االالالعععيا اسعععوزارا االر عععحيا ال  رلعععياتلعععرلااخعععاللالعععنالراجرلوعععرااا االر عععحيا اللراسعععي
صعالحاتلسعح ات عزار اولععلاوا االر عحياسعي اللرااالجعرلاضععزا اوعرالزار اتك راعرجزا او لعز اآاحععرااار  
ار اتاكنلعععرااا ا حركعععلا صعععالحارا اجرلوحعععيا االر عععيالجعععرلاضعععزار النا  حعععيا إلا العععيا اول حعععرااات انعععتا



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - هابن جامعة      

 (58)     ( الرابع( )العدد م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

رلتاععاا ععت العع ا تععرئ ااا سععياكععلالععناباغععالالالععاااسعع زا ااسععن زاا الجععرلواضععزا اورل ععيا ات  حلحععي
باا.Jeffrey Milroy and et. Alاارنارآخعععالن عععرااااجحاعععاااباا(و21 (ا)2018تبعععا با)

ا.(74(ا) 2018)
اوا اورا اارلالخت فاااىاكبنا ًاا  تلرلرًااتالقنا ااانواا اوصااضزا االر حيا اتابحياابا ل اا ناانوا

اوانعععر الوعععااانرلعععرًاا االر عععيا اعععزار الجتلوعععرااا ألضعععا اااارجعععيارتعععةا اااوا اسعععر  ات عععزار ا عععرلنا التلعععا 
ا.اا إل سرناااىا اااكحياا  ر الاحي اا قا ألبكرلا ااااتواااضراالر ي

ارت  عععح اإلا الا اجنععااار اتخلععح اوا او لععنالرألسعع رياا االر عععنا الجععرلاضععزا اوععرل رناا سععتورنارالععاا
ار الاتلعععر اق عععرحر رالعععنا اكثنعععاارلوراجعععياواسعععر  ااعععااات عععزار اتارحاحعععيا ات رضسعععحيا االر عععيابعععا ل 

اضئععرااالخت ععفابععننا االر ععنا ات ععرضسالسععترحرااات ععزالاارا تعع ا  وكسععااا اععتىالرابععكلاللسععترحرت ر
ار اتعارح ا اصعاياالر عراااللراسعنا اعزا او حعرا السعترحراااالتبعناالعنااوااا  بعرشاا اللراسعنناا ألضا اا
ا الاراععيالععنا اسعع حيا الا اععلالخت ععفااععاىا االر ععحيا اللراسععياقلرتععرااار  تبععااااوا اج سععننالععن
ا اعتىا الجتلع اضعزا السعئراحياتاللراا ااحرلالتل لراااالر ج يا ااااااااتن نلاا اجرلوناا السترىااااتن
اوا اسحرسعنالسعتلب  اب عر اضعزا الجتلع ا ان عراحسعت ااا اتعنا الاا عيا عرا اجعرلونار اتو ح .ااااضح ااحوحش

ا  بعر ا اعزا اوعرا اارلالخت عفالعنا اجرلوعرااالنا اوانااا تج اااارات ااواار الجتلرتنااواار القتصراا
اواربعععا حراواتل حعععراإلتعععا ا  ا الخت اعععيااا إلسعععتا تنجحرارر ععع اوا العععاليااباترحعععيا اخرصعععيا إلا ا اا
ا اورلععيا اا سععايا لععرااضععنا الخت اععيارخصرئصعع  اتتاععاا اتععنا ابععا ل ار  تععا اااوار جتلرتحععراوار اسععحر

 ب(وا69(ا)2014بحرسعننات عنالاجعريا الارالعيبا) رلتااا ت ال ا ترئ ااا سعياكعلالعنااا لجتل و
ا.(77(ا) 2017با)ا.Theophilos Masmanidis and et. alارآخارناالرسلر ناحساثنرضن رس

ار ت ععر اوا الععالياااراعع ان تععفالنارضععروا لععا ا صععلاااا اجرلوععراااضععزا االر ععحيا السععرللرااا ناكلععر
ا سععتثلراال  ععراواكثنععالاالتتلععرا ااارتو ععناناوااتلعع ات ععناارحول ععرنااوار إلا الععرنااوا اتععاالسا نئععي
ا االر عحيا ال تصعرا ااا ناكلعراواقير ا حرار اصايالرا ا ات ن  احوراااللراوا الاليااااىا ااا غاارقاا

ا اجرلوععيواحلععرا نا ا ععتننار إلا ااااوا ألكععراحلناا   ععر ا  تصععراا   ععرات ععزاتاسععاا صععابااالراجرلوععي
ابنلاارباااب(وا70(ا)2017باحرسننات نالاجريا الاراليبا)  رلتااا ت ال ا ترئ ااا سياكلالن

Robert Bellا.(76(ا) 2018با)ا
ارتج نعععةاتعععرضناانتل عععياا التخصصعععيالراك حعععرااار السعععرللرااا بعععلي ألا قرلعععياضعععمنا خعععاىااج عععيارلعععن
الراجرلوعيا االر عحيا ال بآااارتج نةا تا ااانجيااانواااواالرااااااا ازاالثراحيااالر حياال بآاااار  تا اا

اةل حعياجعا رلار ع ا تعا ااا اعزالرإَل عرضيار ار ااا ج عةلالعنا ا بعرشالتل لعراااتعرضنااا ازاالرإل رضي
(ا2014بحرسننات نالاجعريا الارالعيبا)  ترئ ااا سياكلالنرلتااا ت ال اا ال بآاوااالستولرل

ا(.21 (ا)2018(والناباغالالالاااس زا ااسن زاتبا با)69)
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ا بععرلرااا اععنا اارجععيا لععساضععنا اععتاا ابععلرياالععناقلععرحات ععزا اكحععراااتبععللالوععارلا ععراركلععر
ا ا بعرلراااللراسعياا ال لعيااغلعرااات بعنار اتعن(اا ات رضسعحياا االر عياا اتارحاحعيواا االر ي)ااااالر حي
ا.ر تر ق  ا لكر حرت  ااسياا االر حي

احكعععرناا ناحكاععنا اجرلوعععياا خععلا ااعععا غارقععااا ث ععر ا اتارحاعععنا االر ععناا  بعععرشا ال لععياللراسععيا ن
السععرللرااات  ععح ا نااععنناضععنات  حلحععيا راض حععيا لكر حععراااتتل ععيااالاللععرلالااا رااععا ابععا حرا بععرلر
اتعنتنا ألسعرسا عت ات عزا ابا حعيار ا حرقعيا اا عناصعوناا اات عزات عرضساااعارواا الاليااتااليااانتل يا
ثا  اتاتح اا  لحي ا ا لعر  اااضعناحاعاوااكلعرار اصعا قيا اتوعرالا جعلالعنا اجرلوعرااابعننا اللرلالااار  

ا.ر الرالرااا ال ليالنا الئراااضن رانتجل ار اتنا اكبنالا االر حيار ال اجر راا

 اإلستنتا:ات: -
ت ا اترصلا اح النا ترئ اتلكعنا الراعوالعنا سعتخال العرااضنا ر ا  ا لا الاوارتسرؤالت ارلر

ان ن:

 الوضع الراهن لبرامج األنشطة الرياضية للكيات المتخصصة بوزارة الشباب والرياضة: -1

 :القوة نقا  (أ
ا اورلعععيا أل عععا لالععع ار االر عععيا ابعععلرياارة الاتلعععال را اتعععزا البعععارترااا  عععا لاتتاعععا -

 .ا اراي

ارك حععرااار االر ععيا ابععلرياابععرة الا التخصصععيااك حععراا ا ا الابععنناضوععرلا تصععرلانرجععاا -
 . االر حيا اتابحي

اضوراحععرااات انععتاا ث ععر ا االر ععحيا اتابحععياك حععرااالععنا ألكععراحلنننالععراخبا  ا إلسععتور  انععت  -
 . البارتراا

ابعرة الا التخصصعيا اك حعرااابعما الا اورل عيا إلا العياا ال رصعياااجلحع اابعنناا تصعرلاانرجاا -
 . االر حيااتابحي ارك حرااار االر يا ابلريا

ا الا االر عععععحيا اتابحعععععيالك حعععععرااا اولعععععلات عععععزاا لعععععرئلننار  عععععايا أل عععععا ل - ا اك حعععععرااار  
 .ر االر يا ابلرياابرة الا التخصصي

ابعععما الار اوعععرل ننا ابعععلريااراترحعععيا اك حعععيا قسعععر اللخت عععفا اوعععرل ننابعععننات سعععناانرجعععاا -
 . التخصصيا اك حراا

 . الخت اياش ا برا رج اات انتااكرضحيا الباليا إللكر راا -
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 . ألا  ا  ا لااتالناا البارتراااإلاتحرجرااار  اياخلياتتر ضا -
اضعععزاتولعععلا اتعععزا االر عععحيار ألكراحلحعععرااا اخرصعععيا ابعععاكرااالعععنالوعععاااا إلسعععتور  انعععت  -

 . االر حيا اتابحياك حرااال ا ارة الالبارتراااات انتاا االر زا الجرل
ا الا االر ععععععحيا اتابحععععععيالك حععععععرااا اكععععععر ااااتن نععععععلاتاالبحععععععيابععععععا ل اترجععععععاا - ا اك حععععععرااار  

 .ر االر يا ابلرياابرة الا التخصصي

 :الضعف نقا  (ب

 . البارترااات انتاات زاس لرا الجتلوح ا ألاا وااتؤثا -

 . ات انتاالوااا البارتراااضنا البراكنناضولاااااتلنح ا ستلرالاالترجاا -

 .لالئليا راكرضحياغنااا لبارتراااتاصااا اتنا الراحيا التتلرا اا -

 . البارتراااضناا لبراكننا ابحر راااقرتاناتاونلاا  ر انرجاااال -

 . البارتراااضنا البراك اارنااحارلا إلبا لار نئراااا ل ل ا الكرضآااا  ر اقصرا -

 . ألا  السترىاا وفا ازانؤاىاا لبارترااا اللاالا النة  حرااا وف -

 . الستلب زار اتخلح ا ال اتلا ابا ل ابنناتاب التكرل يا ستا تنجحيارجراااتا  -

اراترحععيالراك حععرااار ألقسععر ا التخصصععيا اك حععرااا ا الاضععنا ألكاععر االتخصصععنن اتععااا -
 .كرلاغناا ابلريا

 .ر الو رحيا الراحياا ار ضةا اارانا ا  ر احاتلاا -

 :المتاحة الفرص (ج

 . البراكننا تا ااااةلرانا البارتراااضزا الستلاا اتجاناا -
ا اتابحعععععيارك حعععععرااار االر عععععيا ابعععععلرياابعععععرة الا الختصعععععيا إلا الابعععععننا اوالقعععععراااترلنعععععاا -

 . االر حي
ا ابعععلرياارة الاتلعععال را اتعععزا البعععارتراااخعععاللالعععنااصسعععتثلراالجعععرلا نجعععرااا لكر حعععي -

 .ر االر ي

 .ا ورل ننا إلا اااا ألا  اتلرلااضنار التصرالااا الو رلراااتك رارجحرا ستخا   -
ا تعععععا ااااةلعععععراناتعععععؤاىا ألخنعععععانا ااتعععععاناخعععععاللا االر عععععحيا اتابحعععععياك حعععععرااا تعععععا اااةلعععععران -

 .لستانانن ا
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اا لبعراكيا البعارتراااالعناا السعتانانناا التخصصعياا اك حراااارلرالراااالل لياا إلستور   -
 .ار االر يا ابلرياارة الات  ل را اتزا البارترااات انتااضز

ات بحععععيابععععن  رالععععنالبععععارترااات انععععتااضععععزار اخرصععععيا ااكرلحععععيا ا نئععععرااالعععع ا اتوععععررنا -
 . اوللاسر اا اتحرجراا

اا لبعععراكيا التخصصععيار اك حععرااا االر عععيا ابععلريااالبععرة اا وعععرل ننا السععئرانناتبععجح  -
 . الخت ايا او لحيار ااا سرااا اتاالبحيالراارا اا

 . البارتراااضوراحرااات انتااخاللا ااترنالناتااااج يااضزاقالرا ال ز -

ا. الباترااات انتااخاللا اا زا اات ااتلاح ا اخرصيا االر حيالرألكراحلحرااا إلستور   -

 :المحتملة التهديدات (د

اضعزا السعتخاليار ألار ااار الالتياار إلتربيا إلقرليا لركناألسورااا الستلااااتارح إل -
 . البارترااات انتا

اضععزا البععراك اتععنا االر ععحيا اتابحععياك حععراااتععةرلا اععزاتععؤاىا الراحععيا إللكر حععراااق عع  -
 .ر االر يا ابلرياارة الالبارتراا

 .الر ير اا ابلرياارة الاا خلا اا تح ار اباكرااا اا تل ا ا نئراااق   -
اات انععععععتاا إلا الععععععيا إلجععععععا   ااا تخععععععرتااخععععععاللا السععععععت اح ا اععععععارالاضععععععزا إلا اىاا اععععععارتنن -

 . ات انتاااصورل انؤاىا البارتراا

 .ا الخت ا ا أل بلياات انتااكبنانا ستحوربحيالرق ات ااار  تربيا قرليا لركناتر ضااتا  -

 .ضل ا ااا سزا اور اخاللا البارترااات انتاا قتصرا -

الرتعععاات انعععتا البعععارتراانعععؤاىا اعععزا اتوعععراضالععع ا إلختلعععرا اا اجنعععااا ات سعععناتعععا ا -
  اول حيار ا  الياا خلا اك حرا.

 التوصيات: -
 : التالية  التوصيات الى الباحث توصل  السابقة االستنتا:ات ضو  فى

ا الحراحعيا اكعر اااقبعلالعنا ااعرانا الاعوااخعاللالعنا ان عراا اترصعلااتع اا اتعناالرا ترئ اا الستابراا -1
ا أل بععععليابعععا ل ااتلعععرلاا السعععتا تنجحيا اخلععع ار ععع اتل حعععياضعععنار االر عععيايا ابعععلرابعععرة ال

 . التخصصياا ك حرااا االر حي
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العععناللث عععننات ععع ا اجرلوحعععيار االر عععرااا أل بعععليابعععا ل ات عععزااصبعععا لات حعععرااج عععياتبعععكنل -2
ار اا حععيا الحراحععيا اكععر ااالععنار ت ععر ار االر ععيا ابععلرياابععرة الا الحراحععيا اكععر ااالععنا ت ععر 
الك حععرااا اتععاالسا نئععيا ت ععر الععنا ألكععراحلننا اخبععا  اركععتاكاا جرلوععرااا الصععااااراالرالتاعع
الراك حععععرااا االر ععععحيا أل بععععلياالسعععع اللث ععععننات ععععرلت راضععععزات عععع اكلععععراا االر ععععحيوا اتابحععععي

 .اا التخصصي

اضوراحعرااااةلعرالا التخصصعياا ك حعرااا االر عحيا أل بعلياابا ل اا كبااالنة  حراااا تتلراااا ارال -3
ا.ا االر حيا أل بلياالاارلجرا ابا ل 

اا ك حععرااا االر ععحيا أل بععلياببععا ل ا البععراكننا الععالياالععنا اا جوععيا اترتحععيات ععزا ااصععرل -4
ا.ا ال اتلا ابا ل ا ارا الالياا تجر رااات زاا توالارتا ن  راراا ست را التخصصي

ا التخصصعععياا ك حعععرااا االر عععحيا أل بعععلياابعععا ل ا اسععع رحيا اخلعععياتلعععرح الول حعععرااا ال تلعععر  -5
 ا.اًاس رحرااتلرلا را االةليا التل لرااار  را

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 قائمة المرا:ع:  -
 المرا:ع العربية:  -
ا او لععنا ا بععافاوتطبيقتته لفهمتته المنظمتتة الطريقتتة التقتتويم:االالععااا اوربععانناةلععنا قلععرل  -1

 . 2008ا االرضواواسورااا ال كاجرلويااوا الرانا اللويار اللرل و

اتلعععرنواوار اترةلععع اا  بعععااجالعععااا افاوالتقتتتويم القيتتتا :اا اكبحسعععنا ار اعععاااتبعععاااالنعععاا  -2
2007 . 

ا اللرتعععيااععا حرا ارضععر اا افااال:تماعيتتة المشتتروعات تقتتويم:اا ا لنععفاتبععااا الععاااابععراا  -3
 . 2010 الر الوار ا باو

 الطتتالب برعايتتة الرياضتتيه األنشتتطة متتوارد تقيتتيم:ااتبععا ا ااسععن زااسعع زالالععااااغععال  -4
ا ابا حععيا اتابحععيااو ععر ا او لحععيا الج ععيال بععرالوات لحععيالراععيلاوالمنصتتورة ب:امعتته

اجرلوععععيا االر ععععحيوا اتابحععععياك حععععياو(155ا-145.ا) ااو65ا اوععععاااار االر ععععيو
 . 2018ا ااق  حيوا ال صرالو

 . 1998الباو وار ا با ا اا سراا ك ورن ا ااوااألدا  رقابة  :ق ورراا غسرن  -5

 الرياضتتية األنشتتطة دوائتتر فتتي األزمتتات ارةإد معوقتتات:اا الارالععيالاجعرياات ععناحرسعنن  -6
ال بعرالوات لحعياللراعياوبها العاملين المدرا  نظر و:هة من األردنية  بال:امعات

ا–ا455.) ااو2ا اوعااااو1ا الج عااار الجتلرتحعيوا إل سر حياا و ر اا البكرلاالج ي
 . 2014ا ألاانوا اورالحيوا إلساللحيا او ر اجرلوياو(489

 الرياضتي االتحتاد فتي االستتراتي:ي التخطتيط  معوقتات:اااالارالعي ااالاجعريااات عنااحرسنن  -7
 لل:امعتتتات الرياضتتتية األنشتتتطة متتتدرا  نظتتتر و:هتتتة متتتن األردنيتتتة لل:امعتتتات
ا إل سععععععر حياا و ععععععر ا البععععععكرلالج ععععععيال بععععععرالوات لحععععععياللراععععععياوفيهتتتتتتا المشتتتتتتاركة

ا إلسععاللحيا او ععر اجرلوععياو(24ا–ا13.) ااو1ا اوععااااو4ا الج ععااار الجتلرتحععيو
ا. 2017ا ألاانواحيو اورال

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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