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 لرياضيةمعوقات تنظيم العروض الرياضية لكليات التربية ا

                                                                                                                                                                                                            
 )*(د/علي مصطفى المغربل 

 ملخص البحث:

حث الحالل  للا  الرفارف  ما  الاع التفالال  الرا  رااماا رروايع الفارا  الريل اي  يهدف الب
لكميل  الرربي  الريل اي  انرالا الترالرك  لا  لاالا الفارا  الريل اي  لمملتفال  التياري  الاذ  رروتاا 

يرتناااج تمرتاااا لاااذا البحاااث لااا  ا  ااالا ليهااا  الرااادريس اتفااالاريهع الاااالهتي  ، ا ازارة الرااابلا االريل ااا 
ارااادريا الفااارا  الريل اااي  ااهراااراف  ميهااال انرااالا الترااالرك  لااا  لاااالا الفااارا  الريل اااي  برياااتيع 

( 04الااد اراارتم   يراا  البحااث  ماا   اادد  ، لمملتفاال  التيااري  الااذ  رروتااا ازارة الراابلا االريل اا 
لاارد تاا  تيااتت  اتاادرب  الفاارا  الريل ااي  التراالركي  لاا  لااالا الفاارا  الريل ااي  لمملتفاال  رااع 

اسااارخدع البلحاااث التاحوااا  االتالبمااا  الرخياااي  للااا  ملراااا اساااربيل  ، ا لطرياااا  الفراااااهي اخريااالرلع بل
تفالل  ررويع الفرا  الريل ي  لكميل  الرربي  الريل ي حيث رع ييلغ  تحلار ا بالرا  اسساربيل  

( نااع حساالا الرسااب  7(  باالرة ا ر ااهل  ماا  السالدة الخبااراا  53ابما   اادد  باالرا  اسسااربيل  تبادهيل   
( ناع لالع البلحاث برطبيا  53(  بلرا  اايبح الفادد الرهاله  لفبالرا  اسساربيل   0التهاي  ارع حذف  

 ، اكلر  الع الررلهج ل :اسسربيل  ليد البحث  م   ير  الدراس  امتا البيلرل  اتفللمرهل لحيلهيل
لا   :14.73رامد تفالل  كبيرة رد رروايع الفارا  الريل اي  لمكميال  الترخييا  برساب   -3

األتااار الترفمااا  بللتيزارياا  االماارااا التللياا  االماارااا الخلياا  بلخرياالر ليهاا  اهرااراف  ماا  
 الفر . 

لا   :13.13 رد ررويع الفرا  الريل ي  لمكميل  الترخييا  برساب   رامد تفالل  كبيرة -2
 استار الترفما  بأمهزة اهذا   ااروت  اليا  ااسلهج الراج االبرالل  الخلي  بللفر . 

لاا   :7راماد تفالال  لميما  ماادا  راد رروايع الفارا  الريل ااي  لمكميال  الترخييا  برساب   -5
 استار الترفما  بتحددا  الفر  الريل   ااخريلر التررركي  ليا. 

لا   :23.23رامد تفالل  لميم   رد ررويع الفرا  الريل ي  لمكميال  الترخييا  برساب   -0
 اا . استار الترفما  بللتاسيا  االتابس ااألد

لاا   :04رامااد تفالاال  بساايط   رااد ررواايع الفاارا  الريل ااي  لمكمياال  الترخيياا  برسااب   -3
 األتار الترفما  بللحفج الخرلت  اراييع الفرا . 
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 المقدمة ومشكلة البحث:

الا  تار ة رارفكس  ميهال ياارة ، رفد الفرا  الريل ي  اامها  لايالس راادع الرافاا ريل ايل  
وهالر تاادد الراادع الح الر  االناللاا  الريل اي  لمااداجالتمرتاا الهال رااأنير لاا  تا  ا ، لرلحياا  الااتيا  ااا

رفطا  الاداج  لاذل ، كتل ا  لهل دار لفلج لا  خما  التاااط  الياللح ااسرراالا باا تا  متياا المااراا
 (339: 23( 288: 37( 37: 8.  الترادت  التي  خلي  لهل

الفاااارا   بإللتاااا اسلرتاااالع حااااذ  متهارياااا  تياااار الفربياااا  حااااذا الااااداج الترادتاااا  لاااا   الاااااد
 األطفالجايرالر  ليهال تخرماف لهال  الرافا كاللطاا ا ، الريل ي  ل  تخرمف الترلسبل  ااسحرفلس 

ازارة الراابلا االريل اا  بإ ااداد اررواايع تهرماال  ساارا  لمفاارا   كتاال الرتاا ، الااااا  التساامح الااراد ا 
 (2: 7.  الريل ي  لكميل  الرربي  الريل ي 

لل  ا  الفرا  الريل ي  لا  لكار ترطاار اخيالج تباد  تاا  (0222ة )السيد دربالايرير 
ررمتاا  لااذا الفكاار اذلاا  الخياالج لاا  رااكج لاحاا  لرياا  ترحركاا  رر اات  تمتا اا  تاا  الحركاال  البدرياا  
ياالو الاا    التخرمف  بهدف لوهلر الادرة االررلس  االمتلج لهذه الماح  تتل يؤدد سبهلر التراللدي  ااا

فااارا  االتهرملرااال  الريل اااي  التيااا  كبيااارة بل ربلرلااال باراااا  ررياااهر ليهااال كاااج الم، الريل ااا  لاااديهع
البراااري ( االفرااااا  بتااال يفباااار براااكج كماااا   ااا  ح اااالرة اراااادع الراااافاا ا  الخبااارا  ااهتكلرل  التلدياااا 

 (2: 52 (3: 3.  اتارانهل النالل  االفر  اتدد تسليررهل لمرادع الركرالام 

لاااا  الرراااالح البطاااااس  االاااادارا    ل ااااي  التياااا  بلل ااااكتاااال رتنااااج التهرملراااال  االفاااارا  الري
لهااا  برلااال  سااالطا اتايااالس حاياااا  لراااادع الاااداج لااا  تمااالج الريل ااا  ، االفللتيااا   األاليتبيااا  االداليااا
 (3: 2 . االفرا  الريل ي 

اتتااال سراااا  لياااا ا  اليااااارة األخياااارة الرااا  ياااار  بهاااال الفااار  لرتاااال لاااا  احااادة را اااا   رااااد 
ددة لتفللع الفر  الريل   اذل  ت  رالحيري  لحادالتل لريا  اررفما  بتالدة اكرتللهلكلل  الرفلييج التح

تنااج  الهاادف تاا  لالفاار  ارازيااا التهاالع الفرياا   ماا  تمتا اا  األلااراد اررااتج اتارللتاا  يمااا ترا لره
التاباس ، زتا  ا تكال  الفار ، الحركل  التخرلرة،  دد التررركي ، الس ، التاسيا ، لللت  الفر 

خاارد ررويتياا  ايايااد بهاال  تمياا  اهرااراف  ماا  كااج تاال يخاادع الرااااح  الفرياا  ايساال د ااأل(، ااألداا 
اسااالهج ،  ااادد التااادربي ، طااار  اليااارف االممااال  اسداريااا ، تيزاريااا  الفااار   مااا  لخرامهااال ارر ااات 

 (293، 289: 38 . البرالل  االرمتفل (، طر  الراج االتايا ، اهذا  
لل  ا  الرااح  الررويتي  ااهداريا  رفاد تا  الاع  (9775ليلي زهران )ال  لذا اليدد ررير 

 (353: 23.  الفااتج الر  رسل د  م  رملح الفر  الريل  
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ال  ترامف  لمدراسال  السالبا  الرا  ررلالا  دراسا  ارحمياج الفارا  الريل اي  االفااتاج الرا  
  ررلالاا  رحميااج االراا (04()0226محموو د يلووي )رااؤنر لاا  الماارااا الفرياا  ا الررويتياا  لهاال كدراساا  
االرااا   (7)(0226)حوووازا  ووواد ييسووو  دراسااا  ، تكارااال  الفااارا  الريل اااي  لااا  الفيااار الحاااديث

حووازا  وواد ييسوو  دراساا  ، ررلالاا  اساارطا  را  تفمتاا  الرربياا  الريل ااي  رحااا الفاارا  الريل ااي 
ااي ااااال التراماااااا الفمتيااااا  ، الرااااا  ررلالااااا  دراسااااا  رحميميااااا  راديااااا  لمفااااارا  الريل اااااي  (92)(0226)

(، يزموي 91( )9772سومير   ودو  روور ن ): الا  الترخيي  الر  ررلال  الفرا  الريل اي 
(، م سو  09( )9775(، ليلو  زهوران )95( )9775(، ينايوا  رور) )92( )9774يبد الووال  )

(، ي يووا  و ووا  96( )0222(، ينايووا  روور)  رووا)ن  وو  )05( )9777رهمووي   يووادن حسوون )
 .(02( )0226يين )(، ر)حي اسما94( )0224 رور ن )

ا  ا  لياار بللمااراا الررويتيا  االفريا  لمفار  الريل ا  يراكج تفاا   الباحو  حيث ير 
لاللفرا  الريل اي  كبالل  األرراط  الريل اي  يالبمهال بفا  التفالال  ، اتلع رمالح الفار  الريل ا 

 .  األتر الذ  لد يحاج دا  وهارلل بللركج األتنج، الفري  ااهداري 

ة البلحااث لاا  التراالرك  لاا  ريااتيع اراادريا الفاارا  الريل ااي لفري  كمياا  اتاا  خاااج خباار 
الرربياا  الريل ااي  بطرطاال التراالر  لاا  المااالا الخراالت  لمفاارا  الريل ااي  لمملتفاال  التيااري  االراا  
رروتااا ازارة الرااابلا االريل ااا   مااا  تااادار الساااراا  الساالبا  لااااد سحاااو امااااد بفااا  التفالااال  الرااا  

  االررويتي  تتل دلا البلحث همراا لذا البحث لمرفرف  ما  الاع التفالال  الرا  ررفم  بللماارا الفري
رااما رروايع الفارا  الريل اي  لكميال  الرربيا  الريل اي  انرالا الترالرك  لا  لاالا الفارا  الريل اي  

 .  لمملتفل  التيري 
 هدف البحث: 

يع الفارا  الريل اي  يهدف البحث الحالل  للا  الرفارف  ما  الاع التفالال  الرا  رااماا رروا
لكميل  الرربي  الريل اي  انرالا الترالرك  لا  لاالا الفارا  الريل اي  لمملتفال  التياري  الاذ  رروتاا 

 .  ازارة الربلا االريل  
 تساؤل البحث: 

 تلل  الع التفالل  الر  رااما ررويع الفرا  الريل ي  لكميل  الرربي  الريل ي  ؟ -
 المصطلحات المستخدمة في البحث: 

لاا  الفاباال  الراا  راامااا ررواايع الفاارا  الريل ااي  االراا  رراارج  اا  معوقااات العااروض الرياضااية:
  لمراه (. الايار ل  الماارا الفري  االررويتي  ارحاج دا  رحاي  الهدف التأتاج

 الدراسات السابقة: 
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تفالاال  تتلرساا  الرراالط الريل اا  ( بفراااا   23(  2443دراساا  تياابح  بااد اي الكحيماا    -3
 طمب  ملتف  الزللزي  لر  برهل .  لدد

الد لدل  لذه الدراس  لل  الرفرف  م  الع التفالل  الرا  رااماا الطااا  يرا  البحاث االرا  رحااج 
دا  تتلرساااا  الرراااالط الريل اااا  بللملتفاااا ، اكلراااا  الااااع الرراااالهج ا  الااااع تفالاااال  تتلرساااا  الرراااالط 

داج الدراساا  ا اادع ترا االة األساالرذة الريل اا  لاادد طاااا ملتفاا  الزلاالزي  لاار  برهاال لاا  ركاادس الماا
لالاااا  تتلرساااا  الرراااالط الريل اااا  ا اااادع الااااد اة لمتراااالرك  ليااااا ااي اااال  اااادع راااااالر األمهاااازة ااألداا  

الررااالط الريل ااا ، كتااال ا  باااراتج األرراااط  الريل اااي  راميديااا  اغيااار تطاااارة اس يااارع  لتلرسااااالترلساااب  
ررااميفي  لمتراالركي ، كتاال ا  الكمياا  س رهاارع  اه ااا   اا  كيفياا  ارااررا  الطاااا بهاال اس رامااد حاااالز

بللرفرف  ما  رغبال  احلمال  الطااا تا  الررالط الريل ا ، بله الل  لفادع رااالر اهراراف الطبا  
 الترخيص لفاج الحلس  الطبي  السريف  بللتررآ  الريل ي . 

ا تفالاال  تتلرساا  الرراالط الريل اا  لطااا( بفراااا   3(  2443دراساا  راالتر راالم  احتااد   -2
 ملتف  التريارة . 

الااد لاادل  لااذه الدراساا  للاا  رحديااد التفالاال  الراا  راامااا الطاااا لتتلرساا  الرراالط الريل اا  بكمياال  
ملتفااا  الترياااارة ، اكلرااا  الاااع الررااالهج ا  الاااع تفالااال  تتلرسااا  الررااالط الريل ااا  لطااااا ملتفااا  

ع ررااميا ا  االا ليهاا  التريااارة لاا   اادع الرتاالع كنياار تاا   تااداا الكمياال  بللرراالط الريل اا  ا ااد
الرااادريس لمطااااا رحاااا التتلرسااا  الريل اااي ، ااي ااال  ااادتراالر الخااادتل  الطبيااا  لمطااااا التتلرساااي  
لمررلط الريل  ، بله لل  لفدع ترلرك  األخيلهيي  الريل ايي  لا  ا اا الاداف الررالط الريل ا  

 ااي ل  دع اماد رمديد اا رطاير ل  براتج الررلط الريل  . 

( بفراااا   التفالاال  التريااارة لمرراالط 54(  2441لبل  ارزا ا خاارا   دراساا  داسااك -5
 الريل   لطاا الملتف   . 

الااد لاادل  لااذه الدراساا  للاا  رحميااج التفالاال  التريااارة الراا  رفااا  تتلرساا  الرراالط الباادر  لطاااا 
ررااالط الملتفااال  الرركيااا ، اكلرااا  الاااع الررلهماااأ  الفابااال  الخلرميااا  لااادد طااااا الملتفااا  لتتلرسااا  ال

الريل ااا  اكنااار تااا  الفابااال  الداخميااا  ا كلرااا  الاااع لاااذه الفابااال  لااا   ااادع رااااالر الالااا  لتتلرسااا  
األرراااط  رريمااا  ازدحااالع الماااداج الدراسااا  ا اي ااال ل طااالا الاالااادي  األالايااا  لمرمااالح األكااالديت   مااا  
 تتلرسااااا  األرراااااط  الريل اااااي ، ااي ااااال  اااااي  الالااااا  بسااااابا التساااااؤاليل  التريااااام  بلألسااااارة االبيهااااا 

 .  اسمرتل ي 

( بفراا   تفالل  اسرخداع الراري  اهداري  الحدينا  لا  األرديا  5(  2441ليتل  ذك    دراس  -0
 الريل ي  . 
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الااد لاادل  لااذه الدراساا  للاا  الرفاارف  ماا  الااع تفالاال  اساارخداع الرارياا  اهدارياا  الحديناا  لاا  األردياا  
ررويتيااا  هدارة الحلسااا انلااا  ارواااع  اادع امااااد ليلكااج اخاااراهط  الريل ااي ، اكلرااا  الااع الررااالهج لااا 

التفماتاال  بلألردياا ، ااي اال  اادع اماااد الاياالدا  الريل ااي  التؤلماا  لمرفلتااج تااا الحلسااا انلاا  الماا  
 التفرل  اراص الخبرة ل  اسرخداع الملسا انل  اروع التفماتل  ل  التملج الريل  .

لتفالااااال  األرراااااط  ( بفرااااااا   دراسااااا  رحميميااااا  20(  2448تماااااد  احتاااااد رااااارد    دراسااااا  -3
 الرساياي  ل  التملج الريل   . 

الاااد لااادل  لاااذه الدراسااا  للااا  الرفااارف  مااا  التفالااال  الرااا  رااماااا األرراااط  الرسااااياي  لااا  التمااالج 
ا  الاع تفالال  األرراط  الرسااياي  لا  التمالج الريل ا  لا  تفالال  الريل  ، اكلرا  الاع الررالهج 

  خلياا  بااللمااهح االاااااري  اتفالاال  خلياا  بااله اع خلياا  بااللرخطيط لةررااط  الرساااياي  اتفالاال
 االا   الريل  . 

( بفراااااا   التفالاااال  الراااا  رفااااا  اساااالرذة 53(  2432دراساااا خللد الزياااااد ا ربيااااج رااااتراخ   -1
 الملتفل  األردري  الخلي  ت  تتلرس  األررط  الريل ي   . 

لرذة المااالتفيي  تااا  تتلرسااا  الاااد لااادل  لاااذه الدراسااا  للااا  الرفااارف  مااا  اليااافابل  الرااا  رفيااا  األسااا
مهااازة الريل اااي  الكلليااا  االترلساااب ل  داا  ااألاأل األرراااط  الريل اااي ، اكلرااا  الاااع الررلهمفااادع رااااالر

االااال  تتلرسااا  لرفااالر  بله ااالل     الخليااا  بللررااالط الريل ااا آالترالااا  االتررااا ااي ااالالملتفااال  
 تفأالل  اوراف  تج اسسلرذة ل  الملتفل . الررلط الريل   

( بفرااااا   دراسااا  تفالااال  األرراااط  0(  2435دراسااا ليتل  حساااي  ا لااادد تحتاااد ساااميتل    -7
 الريل ي  لمملتفل  الحكاتي  ل  ب داد 

الد لادل  لاذه الدراسا  للا  الرفارف  ما  التفالال  الرا  رحاد تا  لللتا  األرراط  الريل اي  اترالرك  
، اكلرا  الاع الررالهج امااد تفالال  الطمب  ليهل تا  امها  روار الطمبا  لمملتفال  الحكاتيا  لا  ب اداد

ررربط بللدراس  ررتنج لا  ازدحالع الماداج الدراسا  ا ادع رخيايص االال  لتتلرسا  الررالط الريل ا ، 
لم  الا   الناالل  االريل ا  أل  الا ليها  الرادريس االطمبا  ا ادع الررال هع بألتيا  الررالط الرا ا ، 

االرمهيااازا  الترلساااب  لتتلرسااا  الررااالط الريل ااا ، لمااا  استكلرااال  التلديااا  لراااالير التا اااا ااستااالك  
راريري  األررط  ا ادع ررا هال ارماددلل ارطايرلال براكج تسارتر، كتال راماد تفالال  رارربط بللمااراا 

 اهداري  ررتنج ل  اهمرااا  الراريري  التربف   رد الترلرك  ل  الررلط. 

لرمهيازا  االفااتاج اهمرتل يا  ( بفرااا   رااص ا29(  2433ارسرلزيل ستلرا ا خرا    دراس  -8
 الررلط البدر  لمطللبل  الملتفيل  السفاديل   بل ربلرلل التفا  األسلس  لتتلرس  االناللي 
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الااد لاادل  لااذه الدراساا  للاا  اسركراالف الفااتااج التخرمفاا  الترفمااا  بللرراالط الباادر   الفاباال  التريااارة 
دد اهراااالث الساااافاديل ، اكلراااا  الااااع الرراااالهج ا  الااهااااد تتلرساااا  الرراااالط الباااادر ( لاااا االفل مياااا  الذارياااا 

الطللبل  يتلرس  الررلط البدر  ل  الترزج ابيارة ترفردة، ايرور  لل  الررالط البادر  براكج ليمالب  
 تاتل، اكل  لرل  ارخفال  لا  الفل ميا  الذاريا  لمررالط البادر ، كتال اوهار  الطللبال  الاا   بفااهاد 

رليااا، اكلراا  الااع الفاباال  الراا  ا للاا  الرراالط الباادر  لاا   اادع الرراالط الباادر  تاا  امااج اليااح  االر
الرراااميا تااا  الملتفااا  ا ااادع امااااد ترااالط  تخييااا  لمررااالط البااادر  الاااع راالااا  الطللبااال   مااا  ا  

 األسرة اا التمرتا اهسات  يركا   ابل  اا حاامز اتلع الررلط البدر . 
 التعليق على الدراسات السابقة: 

لادلهل الرفاارف    بفا  الدراساال  تفالال  الرراالط الريل ا  بللملتفال  اكاال تا  حياث الهاادف ررلالا
دراساا  تياابح  بااد اي الكحيماا   ماا  الااع تفالاال  تتلرساا  الرراالط الريل اا  لطاااا الملتفاا  تنااج 

 (، دراسااا 2441(، ا دراسااا  داساااكلبل  ارزا ا خااارا   2443(، ادراسااا  رااالتر رااالم  احتاااد  2443 
اا الرفاارف  ماا  ( 2433(، ادراساا  ارساارلزيل سااتلرا ا خاارا   2435حسااي  ا لاادد تحتااد سااميتل   

خللاااد الزيااااد ا ربياااج راااتراخ الاااع تفالااال  تتلرسااا  الررااالط الريل ااا  ألسااالرذة الملتفااال  تناااج دراسااا  
بف  التفالاال  اهدارياا  بللتماالج الريل اا  اكاال  لاادلهل دراساا  كتاال ررلالاا  بفاا  الدراساالر(، 2432 

( اا دراسا  2441ليتال  ذكا    الحدين  لا  األرديا  الريل اي  كدراسا  تفالل  اسرخداع الراري  اهداري 
اتاا  حيااث (، 2448تمااد  احتااد راارد    تفالاال  األررااط  الرساااياي  لاا  التماالج الريل اا  كدراساا 

لااااد رايااام  متياااا الدراسااال  للااا  ا  الاااع التفالااال  ررحيااار لااا   ااادع الرخطااايط المياااد ا الررااالهج 
 فتاااج ا ااادع رراااميا التساااهالي   مااا  الترااالرك  لااا  األرراااط رفااالر  االااال  الررااالط تاااا ركميفااال  ال

 بله لل  لفدع راالر الترال  ااألمهزة ااألداا  الازت  بللادر الكلل .
 إجراءات البحث: 

 .  اسرخدع البلحث الترهج الايف  لترلسبرا لطبيف  البحث منهج البحث:
 مجتمع وعينة البحث:

دريس اتفاالاريهع الااالهتي  بريااتيع ارااادريا يرتنااج تمرتااا لااذا البحااث لاا  ا  ااالا ليهاا  الراا
الفاارا  الريل ااي  ااهرااراف  ميهاال انراالا التراالرك  لاا  لااالا الفاارا  الريل ااي  لمملتفاال  التيااري  

( لاارد تاا  تيااتت  04الااد اراارتم   يراا  البحااث  ماا   اادد  ، الااذ  رروتااا ازارة الراابلا االريل اا 
لريل اااي  لمملتفااالررع اخريااالرلع بللطرياااا  اتااادرب  الفااارا  الريل اااي  الترااالركي  لااا  لاااالا الفااارا  ا

 .  ( ريريف  ير  البحث3ايا ح مداج  ، الفرااهي 
 (9 د ن )

 )صنيف يينة البح 
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 الفدد را  الفير  ع
 8 اسرلذ 3
 1 اسرلذ تسل د 2
 33 تدرس 5
 34 تدرس تسل د 0
 3 تفيد 3

 04 لمتلل  الفير 

 أدوات جمع البيانات: 

 ل)الية ل مع البيانا : اس)ودا الباح  ال سائن ا

لفرياا  كمياا  الرربياا   لاا  ريااتيع اراادريا الفاارا  الريل ااي تاا  خاااج ارااررا  البلحااث المالحظااة: (3 
الريل ي  بطرطل الترلر  ل  المالا الخرلت  لمفرا  الريل ي  لمملتفل  التياري  االرا  رروتاا 

التفالال  الرا  ررفما  ازارة الربلا االريل    ما  تادار الساراا  السالبا  لااد سحاو امااد بفا  
 بللماارا الفري  االررويتي . 

حيااث لاالع البلحااث بااإمراا  اادة تااالبا  رخيااي  تااا بفاا  األساالرذة الخبااراا المقابلااة الشخصااية: (2 
 لرحديد تحلار ا بلرا  اسسربيل  ليد البحث. 

لاالع البلحاااث :اسااتمارا اسااتبياو معوقااات تنظاايم العااروض الرياضاااية لكليااات التربيااة الرياضااية (5 
بهدف الرفااارف  ماا  الاااع التفالااال  الررويتياا  االفريااا  الراا  رااماااا رروااايع تيع اسااارتلرة اسااربيلربرياا

 ت  خاج الخطاا  الرللي : الفرا  الريل ي  لكميل  الرربي  الريل ي 
سوومير   وودو لمااراا  تمياا  تسااح لمترامااا الفمتياا  الترخيياا  االدراساال  اسررراالدا بكااا تاا   -

( 9775(، ينايوووا  رووور) )92( )9774لووووال  )(، يزموووي يبووود ا91( )9772 روووور ن )
(، ينايوا  05( )9777(، م س  رهموي   يوادن حسون )09( )9775(، ليل  زهران )95)

( 0223(، مصوووبل اللحيلوووي )3( )0223(، )وووامر نوووا ي )96( )0222رووور)  روووا)ن  ووو  )
(، م ودو 02( )0226(، ر)حوي اسومايين )94( )0224(، ي يا  و وا   روور ن )03)

(، م ودو 04( )0226(، محمو د يلوي )90( )0226(، والود سسو د)01)( 0226شندو )
 (06( )0290(، نغا الوفاف )02( )0226شندو )

التيزاريا  اليها  ( تحالار الا   3رع رحديد تحالار اسساربيل  لا  يااررا التبدهيا  ابما   اددلل   -
 -تحاااااددا  الفااااار  ااخريااااالر الترااااارركي   - اهذا ااااا  ااسااااالهج الرااااااج االبرالاااال  - األرااااراف

 (3كتل لا تا ح  ترل  الحفج الخرلت  اراييع الفرا ( - التابس االتاسيا  ااألداا 
رااااع  اااار  التحاااالار  ماااا  الساااالدة الخبااااراا لاااا  تماااالج الرتريراااال  االفاااارا  الريل ااااي  الاااا   -

( اذلاا  هبااداا الاارا  لاا  التحاالار الااد 2( خبااراا  ترلاا 7تماالسهدارة الريل ااي  االباالل   ااددلع  
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( تااا :344- :83.73 ماا  تحاالار اسسااربيل  تاالبي    الساالدة الخبااراا ررااحاا  رسااا تاالااا 
رفديج ل  اليايلغ  لابف  التحالار، الاد ارر ا  البلحاث بللتحالار الرا  حيام   ما  التيا  

( 3( لاااأكنر لاااذا ايااابح الفااادد الرهاااله  لتحااالار اسساااربيل  لياااد الدراسااا  لاااا  :83رسااابي  لااادرلل  
 (.  2( كتل لا بمداج  5تحلار  ترل  

ع البلحااث بياايلغ  الفباالرا  الخلياا  بكااج تحااار تاا  تحاالار اسسااربيل  ابماا   اادد الفباالرا  لاال -
( ارااع  ر ااهل  ماا  الساالدة الخبااراا الاالتاا برفااديج 0(  باالرة لاا  ياااررا التبدهياا   ترلاا  53 

يايلغرهل لرررلساا تاا لادف اسساربيل  ا لريابح ساهم  الفهاع االا ااح  بف  الفبلرا  ااا الدة
(  بالرا  0الفبلرا  الر  س ررتر  تا لدف اسساربيل  االرا  بما   اددلل  اللتاا اي ل بحذف 

 (.  3(  بلرة ترل 53( ليكا  الفدد الرهله  لفبلرا  اسسربيل  لا  5لا تا ح بمداج   كتل

(0 د ن )  
 محا ر اس)بيان  ال)لرار  النسبة المئ ية  األهمية النسبية آلراء السادة الوبراء ح ن

 للليا  ال)ربية الرياضية عر ض الرياضيةمع قا  )نظيا ال
 5ن=

 المحا ر ا
 8 ك 8 ك األهميةالنسبية ال زن النسب  الا ار  س ار 

 344.44 7 4.44 4 344.44 7 الميزانية  هيئة األشراف 9

 83.73 1 30.29 3 83.73 1 اإلذاية   سائن النقن  البر را  0

 344.44 7 4.44 4 344.44 7 محددا  العرض  او)يار المش)رلين 1

 344.44 7 4.44 4 344.44 7 المالبس  الم سيقي  األد ا  2

 83.73 1 30.29 3 83.73 1 الحفن الو)امي  )قييا العر ض 3

راء السوادة ال)لرار  النسوبة المئ يوة  الو زن النسوبي  األهميوة النسوبية آل (0ي ضل  د ن )
" حيو  للليوا  ال)ربيوة الرياضوية   ض الرياضويةمع قوا  )نظويا العور الوبراء حو ن محوا ر اسو)بيان 

 قوود ار)ضوو  الباحوو  بالمحووا ر ال)ووي حصوول  يلوو  8(92202-83.738مووا بووين ) اآلراء)را حوو  
 0رالثر 4.838همية نسبية قدرها س

 (1 د ن )

 العدد المبدئي  النهائي  سرقاا العبارا  المس)بعدة الس)بيان مع قا  )نظيا العر ض 
 ربية الرياضيةللليا  ال) الرياضية

 التحلار ع
 الفدد 
 التبده 
 لمفبلرا 

  دد 
 الفبلرا 
 التسربفدة

 ارللع 
 الفبلرا 
 التسربفدة

  دد 
 الفبلرا 
 التفدل 

 ارللع 
 الفبلرا 
 التفدل 

 الفدد
 الرهله  
 لمفبلرا 

 5 4 9 5-2 0 7 الميزانية  هيئة األشراف 9
 5 1 9 3 9 6 اإلذاية   سائن النقن  البر را  0
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 3 2-0 0 2 2 3 محددا  العرض  او)يار المش)رلين 1
 4 2 2 1 9 5 المالبس  الم سيقي  األد ا  2
 4 4 9 2 2 4 الحفن الو)امي  )قييا العر ض 3
 19 3 3 2 2 13 اإل مالي 

بفااد الفاار   ماا  الساالدة الخبااراا لاالع البلحااث بلسااربفلد الفباالرا  الراا   ارااا (5يا ااح مااداج  
اا  ماا   اادع التيرهاال كتاال لاالع البلحاث برفااديج الفباالرا  الراا  ارفاا  الخبااراا  ماا  ارهاال ارفا  الساالدة الخباار 

ياايلغ  لرررلسااا تااا اسخرباالر اا لرياابح سااهم  الفهااع االا اااح لفيراا  البحااث  لاا  حلماا  الاا  ا االدة
المااداج  اادد الفباالرا  الراا  رااع اسااربفلدلل االراا  بماا   ااددلل  يا ااح  باالرا  كتاال(3 االراا  بماا   ااددلل

 (  بلرة.53امتلل   دد الفبلرا    لييبح، را (  بل0 
لالع : لكميال  الرربيا  الريل اي  التفلتا  الفمتي  سسربيل  تفالل  رروايع الفارا  الريل اي 

البلحااااث بااااإمراا التفاااالتا  الفمتياااا  سسااااربيل  تفالاااال  ررواااايع الفاااارا  الريل ااااي  لكمياااال  الرربياااا  
( تاا  ا  ااالا ليهااا  الراادريس اتفااالاريهع الماااذي  32الريل ااي  برطبيااا  اسااارتلرة اسسااربيل   مااا   ااادد  

سااب  لهااع اسرااررا  لاا  راادريا اا ريااتيع الفاارا  الريل ااي  التراالرك  لاا  لااالا الفاارا  الريل ااي  
لمملتفال  التيااري  الاذ  رروتااا ازارة الراابلا االريل ا  اذلاا  تا  ملتفاا  طرطاال املتفا  كفاار الرااي  

 :  اكلر  التفلتا  الفمتي  كللرلل 
 دق االستبياو:ص: أوالً 

كتاي  اطرياا  ياد  اسرسال  لمرأكد ت  يد  اسساربيل  اسارخدع البلحاث طرياا  ياد  التح
 الداخم .

( تااا  الخباااراا تااا  اسااالرذة 7حياااث لااالع البلحاااث بفااار  اسساااربيل   مااا   ااادد  صووود  المحلموووين: -3
 (، اذلااا  لمرأكاااد تااا  ا 2الملتفااال  الاااذ  يااااا تا اااا  البحاااث لااا  تمااالج رخيياااهع  ترلااا  

لكمياال  الرربياا  الريل ااي  يحااا  بللففااج الهاادف الااذ   تفالاال  ررواايع الفاارا  الريل ااي اسااربيل  
 ا ا ت  امما، الد رف ماا بإبداا الرا  لل  ا  ايم  اسرتلرة اسسربيل  لل  ياررهل الرهلهي . 

رع اسرخداع طريا  اسرسال  الاداخم  اذلا  بإيمالد تفالتا  اسرربالط باي  صد  اال)سا  الداولي: -2
لرة اتحارلاال، حيااث امااد اررباالط ذا دسلاا  لحياالهي  بااي  الفباالرة االدرماا  الكمياا  سسااربيل  كااج  باا

لكمياال  الرربياا  الريل ااي   رااد حااذف درماا  الفباالرة تاا  الدرماا   تفالاال  ررواايع الفاارا  الريل ااي 
 باالرا  اسسااربيل  تحكاال  باالل الكمياا  لاسااربيل  تتاال يرااير الاا  يااد   باالرا  اسسااربيل  بل رباالر 

(امتيفهاااال داج  رااااد 4.905( للاااا   4.782رة اير ااااح ا  تفاااالتا  اسررباااالط رترااااد تاااا   لمفباااال
 (.  0( تتل يرير لل  يد   بلرا  اسسربيل  كتل لا تا ح بمداج  4.43تفراي    تسراد
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 معامن ار)با  العبارة بالدر ة الللية الس)مارة اس)بيان مع قا  )نظيا 
 العر ض الرياضيةللليا  ال)ربية الرياضية

 90ن= 
 مع قا  )نظيا العر ض الرياضيةللليا  ال)ربية الرياضيةاسربيل  

 ع

تفلتج 
 اسرربلط

Corrected 
Item Total 
Correlation 

 ع

 تفلتج اسرربلط
Corrected 
Item Total 
Correlation 

 ع

 تفلتج اسرربلط
Corrected 
Item Total 
Correlation 

 ع

 تفلتج اسرربلط
Corrected 
Item Total 
Correlation 

 ع

تفلتج 
 اسرربلط

Corrected 
Item Total 
Correlation 

 التحار الخلتس التحار الرابا التحار النللث التحار النلر  التحار اساج
3 4.815; 3 4.930; 3 4.893; 3 4.905; 3 4.837; 

2 4.942; 2 4.877; 2 4.883; 2 4.920; 2 4.894; 

5 4.881; 5 4.922; 5 4.941; 5 4.898; 5 4.948; 

0 4.895; 0 4.943; 0 4.817; 0 4.927; 0 4.889; 

3 4.837; 3 4.780; 3 4.891; 3 4.782; 3 4.947; 

1 4.932; 1 4.833;   1 4.893; 1 4.833; 

7 4.837; 7 4.852;       

 4.747=4.43 رد تسراد تفراي   المدالي (ر ليت  *

هي  باااي  الفبااالرة االدرمااا  الكميااا  سساااربيل  ( امااااد ارربااالط ذا دسلااا  لحيااال0يا اااح ماااداج  
 رد حذف درم  الفبلرة ت  الدرما  الكميا   للليا  ال)ربية الرياضية مع قا  )نظيا العر ض الرياضية

لاساااربيل  تتااال يراااير الااا  ياااد   بااالرا  اسساااربيل  بل ربااالر بااالل   بااالرا  اسساااربيل  تحكااال لمفبااالرة 
تفراياا   امتيفهاال داج  راد تسااراد( 4.905 الا   (4.782 اير اح ا  تفاالتا  اسرربالط رترااد تاا  

 .( تتل يرير ال  يد   بلرا  اسسربيل 4.43 
 ثانياً : ثبات االستبياو:

برااراا مرتال  -لحسلا تفلتج النبل  رع اسرخداع طريا  الرمزها  الريافي  بطريارا  سابيرتل  
تساا  سسااربيل  تفالاال  ررواايع اكااذل  تفلتااج الفاال  كرارباالخ( لبياال  تفلتااج النباال  لتحاالار البحااث الخ

الفاااارا  الريل ااااي  لكمياااال  الرربياااا  الريل ي بله اااالل  للاااا  لمتاااالل  اسسااااربيل  حيااااث ار ااااح اماااااد 
 .  (3كتل لا تا ح بمداج  ، دسس  لحيلهي  لاي  ررير ال  نبل  اسسربيل 
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 (3 د ن )
 ال) زئة النصفية  معامن الفا لبيان معامن الثبا  اس)بيان مع قا  )نظيا 

 العر ض الرياضيةللليا  ال)ربية الرياضية
 90ن= 

 تفلتج الفل اخربلر الرمزه  الريفي  تحلار اسسربيل  ع

 Cronbach's Alpha if ItemDeleted مرتل  براا -سبيرتل  

 4.871 4.819 4.801 التحار األاج 3

 4.875 4.873 4.923 التحار النلر  2
 4.814 4.805 4.788 التحار النللث 5

 4.794 4.813 4.832 التحار الرابا 0
 4.810 4.871 4.784 التحار الخلتس 3
 4.872 4.819 4.831 الدرم  الكمي  

برااراا مرتلراكاذل  تفلتاج الفال -(اخربلر الرمزه  الريافي  بطريارا  سابيرتل  3يا ح مداج 
ا العووووور ض مع قوووووا  )نظوووووي  كراربااااالخ( لبيااااال  تفلتاااااج النبااااال  لتحااااالار البحاااااث الختسااااا  اساااااربيل 

ي  لايا  اير اح امااد دسس  احيالهبله لل  الا  امتالل  اسسربيلرالرياضيةللليا  ال)ربية الرياضية
 ررير ال  نبل  اسسربيل .

للا  ،  ارفبر  ا  الاج تساراد تا  التفالال (رفع= يفر نان  رع اسرخداع تيزا  راديرميزان ال)قدير:
ارفبار  ا  ا ما  (درمرال 2س =،  تا  التفالال ارفبار  ا  تساراد تراساط (درم  ااحدة 3حد تل = 

 .  لدر ت  التفالل 
 الدراسة األساسية: 

اسساااربيل   مااا   يراا  البحاااث لمتاااا البيلرااال  الخليااا  بللبحاااث  لاالع البلحاااث برطبيااا  اسااارتلرة
اذلاااا  لاااا  الفراااارة تاااا  ، ارحديااااد الااااع تفالاااال  ررواااايع الفاااارا  الريل ااااي  لكمياااال  الرربياااا  الريل ااااي 

الماااالا الخرااالت  لمفااارا  الريل اااي  لمملتفااال  التياااري  ع خااااج 54/5/2431ع للااا  28/5/2431
 .  اهسكردري ع االذ  روترا ازارة الربلا االريل   بتحللو  2433/2431لمفلع الملتف  

 المعالجات اإلحصائية: 

رااع اساارخداع الرسااا التهايااا  االاااز  الرسااب  ااأللتياا  الرسااابي  اتفلتااج اسررباالط اتفلتااج الفااال 
( لترلسبرهل لتفللم  ررلهج اسربيل  تفالل  ررويع الفرا  الريل اي لكميل  الرربيا  الريل اي   كراربلخ
 .  ليد البحث
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 عرض ومناقشة النتائج: 
 أوالً: عرض النتائج:

 (4 د ن )
ال) زيع ال)لرارو  ال زن النسبي   النسبة المئ ية لعبارا  المح ر األ ن الس)بيان مع قا  )نظيا 

 للليا  ال)ربية الرياضية )المع قا  الم)علقة بالميزانية  هيئة اإلشراف(العر ض الرياضية
 22ن=

  بلرا  التحار ع
 الاز  س لل  حد تل رفع

 الرسب 
 الرسب 
 تمتا  الركرار التهاي 

 الدرمل 
 تمتا  الركرار

 الدرمل 
 تمتا  الركرار

 الدرمل 

 :84 10 30 21 32 32 يفر 2 التيزاري  التحددة لمفر  الريل   كللي  3

2 
ررااااااااايح الااا اااااااااد التروتااااااااا  لمفااااااااارا  الريل اااااااااي  لمكميااااااااال  
الترخيي  ترار  ل  اليرف  برااد اليارف التااررة ررايح 

 ترار  ل  اليرف(
 :83.23 13 38 29 7 7 يفر 0

رفااااااار  الااا اااااااد التروتااااااا  لمفااااااارا  الريل اااااااي  لمكميااااااال   5
داري   :03.23 55 30 7 39 39 يفر 30 الترخيي  اماد لمل  تللي  ااا

0 
ررااااااااايح الااا اااااااااد التروتااااااااا  لمفااااااااارا  الريل اااااااااي  لمكميااااااااال  

اكنار تاا  راخص لاا  رياتيع الفاار   ارااررا الترخييا  
 الريل  

 :08.73 59 54 33 9 9 يفر 31

3 
رراااااااررط الااا اااااااد التروتااااااا  لمفااااااارا  الريل اااااااي  لمكميااااااال  
الترخيياا  ا  يكااا  تيااتع اا تخاارج الفاار  الريل اا  

   االفرا  الريل ي ت  الترخييي  ل  تملج الرتريرل
 :18.73 33 34 23 3 3 يفر 34

1 
ررااااااااايح الااا اااااااااد التروتااااااااا  لمفااااااااارا  الريل اااااااااي  لمكميااااااااال  
الترخييااا  لرااارا   ااادد كااالل  تااا  التااادربي  لااا  الفااار  

 الريل  
 :55.73 27 34 3 37 37 يفر 38

7 
رراااااااررط الااا اااااااد التروتااااااا  لمفااااااارا  الريل اااااااي  لمكميااااااال  

تا  الترخيياي  لا   الترخيي  ا  يكا  الاالهع بللرادريا
 تملج الرتريرل  االفرا  الريل ي 

 :75.73 39 31 28 5 5 يفر 9

 :14.73 504 211 355 70 70 يفر 75 التمتا  

التساااهالي   ااا  الفااارا  الريل اااي  بكميااال  ( ا  الرساااا التهايااا  نراا 1ير اااح تااا  ماااداج  
لاد ررااحا  تال   بلرا  التحاار األاج  التفالال  الترفماا  بللتيزاريا  اليها  اهراراف(ل  الرربي  الريل ي  

، اباااااي  (الخليااااا  بتااااادد كفليااااا   ااااادد التااااادربي 1لمفبااااالرة رلاااااع  كألاااااج ليتااااا  اكلرااااا  :( 55.73باااااي   
 ( الخلي  بللترار  ببراد اليرف لتيزاري  الفر . 2لمفبلرة رلع  :( كأ م  ليت  اكلر  83.23 

 (5 د ن )
ال) زيع ال)لرارو  ال زن النسبي   النسبة المئ ية لعبارا  المح ر الثاني الس)بيان مع قا  )نظيا العر ض 

 للليا  ال)ربية الرياضية )المع قا  الم)علقة باإلذاية   سائن النقن  البر را ( الرياضية
 22ن=

  بلرا  التحار ع
 الاز  س لل  حد تل رفع

 الرسب 
 الرسب 
 تمتا  كرارالر التهاي 

 الدرمل 
 تمتا  الركرار

 الدرمل 
 تمتا  الركرار

 الدرمل 

 رااد الرمهيااز لمفاارا  الريل ااي  رراااالر بللكمياا  امهاازة لذا اا   3
 :31.23 03 28 30 37 37 يفر 9 ااروت  يا  ترلسب 

يتكاااا  اسااااارخداع امهاااازة اهذا ااااا  اتكباااارا  الياااااا   راااااد  2
 :01.23 57 32 1 23 23 يفر 9 الردريا  م  الفر  دا  ا  تفالل 
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رسااااارخدع حاااااللا  الكميااااا  لرااااااج الترااااالركي  لااااا  الفااااار   5
 :11.23 35 00 22 9 9 يفر 9 الريل   لتكل  الحفج الرهيس 

رراايح التيزارياا  التاااررة رااالير حااللا  اخاارد لراااج ترساااب   0
 :85.73 17 12 53 3 3 يفر 0 الكمي  لتكل  الحفج الرهيس  لررميا  ر  الكمي 

3 
رة الزترياااا  بااااي  اه ااااا   اااا  الفاااار  الريل اااا  ابااااي  الفراااا

تا اااد الحفاااج الرهيسااا  كلليااا  هماااراا البرالااال  اا الرااادريبل  
 الازت 

 :03 51 30 7 22 22 يفر 33

1 
لدارة الكمياااااا  راااااااالر اتااااااالك  اتاا ياااااااد لبرالااااااال  الفااااااار  س 
ررفااالر  تاااا ارروااالع الطااااا الترااالركي  لااا  الفااار  لااا  

 دراسرهع بللكمي 
 :13 32 04 24 32 32 يفر 8

7 
ررااااااايح الااا اااااااد التروتااااااا  لمفااااااارا  الريل اااااااي  لمكميااااااال  
الترخيي  الال  الكلل  هماراا برالا  خرلتيا  لا  تكال  

 الحفج الرهيس 
 :18.73 33 04 24 33 33 يفر 3

 :13.14 503 204 324 343 343 يفر 33 التمتا   

فاارا  الريل ااي  بكمياال  التسااهالي   اا  ال( ا  الرسااا التهاياا  نراا 7ير ااح تاا  مااداج  
لاد ررااحا  تال  (التفالل  الترفما  بلهذا   ااسالهج الرااج  بلرا  التحار النلر  ل  الرربي  الريل ي  

(الخليااا  باااللفررة الزتريااا  باااي  اه اااا   ااا  الفااار  3لمفبااالرة رلاااع  كألاااج ليتااا  اكلرااا  ( :03باااي   
( الخليااا  برااااج الترااامفي  0رلاااع   لمفبااالرة( كاااأ م  ليتااا  اكلرااا  :85.73اباااي   ، االحفاااج الخرااالت 
 .  لتكل  الحفج

 22ن=

  بلرا  التحار ع
الاز   س لل  حد تل رفع

 الرسب 
الرسب  
تمتا   الركرار التهاي 

 الدرمل 
تمتا   الركرار

 الدرمل 
تمتا   الركرار

 الدرمل 

ررااااااااايح الااا اااااااااد التروتااااااااا  لمفااااااااارا  الريل اااااااااي  لمكميااااااااال   3
 :8.73 7 2 3 3 3 يفر 50 الترخيي  حري  ل  اخريلر تا ا  ا راا  الفر 

2 
مفااااااااارا  الريل اااااااااي  لمكميااااااااال  ررااااااااايح الااا اااااااااد التروتااااااااا  ل

الترخيياااا  ارااااررا  الطاااااا لاااا  الفاااار  الريل اااا  دا  
 رحديد لرل  تحددة اا س  تحدد

 :35.73 33 34 3 3 3 يفر 50

رحاااااااادد الااا اااااااااد التروتااااااااا  لمفااااااااارا  الريل اااااااااي  لمكميااااااااال   5
 يفر: يفر يفر يفر يفر يفر يفر 04 الترخيي   دد الترلركي  ل  الفر  الريل   لكج كمي 

د الااا اااااااااد التروتااااااااا  لمفااااااااارا  الريل اااااااااي  لمكميااااااااال  رحااااااااد 0
 :3.23 3 يفر يفر 3 3 يفر 59 الترخيي  زت  تحدد لمفر  الريل  

رحاااااااادد الااا اااااااااد التروتااااااااا  لمفااااااااارا  الريل اااااااااي  لمكميااااااااال   3
 :33.23 9 2 3 7 7 يفر 52 الترخيي  تسلح  التمفا الذ  سيرفذ  ميا الفر  

 :7 28 30 7 30 30 يفر 379 التمتا   

التسااهالي   اا  الفاارا  الريل ااي  بكمياال  ( ا  الرسااا التهاياا  نراا 8ر ااح تاا  مااداج  ي
التفالااااال  الترفماااااا  بتحاااااددا  الفااااار  ااخريااااالر   بااااالرا  التحاااااار النللاااااث لااااا  الرربيااااا  الريل اااااي  

( الخليا  بفادد الترالركي  5لمفبالرة رلاع  كألاج ليتا  اكلرا  ( :يافرلد ررااح  تل باي    (التررركي 
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( الخليااا  برحدياااد الفرلااا  الدراساااي  2لمفبااالرة رلاااع  ( كاااأ م  ليتااا  اكلرااا  :35.73ي   ابااا، باااللفر 
 .  لمترلركي  بللفر 

 22ن=

  بلرا  التحار ع
الاز   س لل  حد تل رفع

 الرسب 
الرسب  
 تمتا  الركرار التهاي 

 الدرمل 
 تمتا  الركرار

 الدرمل 
 تمتا  الركرار

 الدرمل 

رااالر الااا ااد التروتاا  لمفاارا  الريل ااي  لمكمياال  الترخيياا  حرياا   3
 :5.73 5 2 3 3 3 يفر 58 ل  اخريلر تابس الفر  الريل  

2 
ررااايح الااا اااد التروتااا  لمفااارا  الريل اااي  لمكميااال  الترخييااا   ليااا  
لاسااااارفلدة تااااا  الخباااااراا الترخيياااااي  لااااا  ل اااااداد تاباااااس الفااااار  

 الريل  
 :03.23 55 22 33 33 33 يفر 38

ررايح الااا ااد التروتاا  لمفاارا  الريل اي  لمكمياال  الترخيياا  تماالس  5
 :34 8 2 3 1 1 يفر 55   األداا  ااألمهزة التسرخدت لابدا  ااسبركلر ل

0 
رراايح الااا ااد التروتاا  لمفاارا  الريل ااي  لمكمياال  الترخيياا  حرياا  
لاا  اخرياالر التاساايا  التياالحب  لمفاار  الريل اا  دا  الرايااد باللااا 

 اا لطلر تحدد
 :31.23 35 1 5 7 7 يفر 54

الترخييااااا   رسااااتح الااا اااااد التروتااااا  لمفااااارا  الريل اااااي  لمكميااااال  3
 :31.23 35 8 0 3 3 يفر 53 بلسسرفلر  بترخييي  ل  تملج التاسيا 

يراااااااالر لاااااا  الحفااااااج الخراااااالت  ترخييااااااي  ذا  خباااااارة لاااااا  تماااااالج  1
 :04 52 20 32 8 8 يفر 24 الياريل  اامهزة اهذا  

 :23.23 342 10 52 58 58 يفر 374 التمتا   

لتسااهالي   اا  الفاارا  الريل ااي  بكمياال  ا( ا  الرسااا التهاياا  نراا 9 ير ااح تاا  مااداج 
لاااد  (التفالااال  الترفماااا  باااللتابس االتاسااايا  ااألداا   بااالرا  التحاااار الراباااا لااا  الرربيااا  الريل اااي  
، ( الخليا  بحريا  اخريالر تاباس الفار 3لمفبالرة رلاع  كألاج ليتا  اكلرا  (:5.73ررااح  تل باي   

( الخليا  بآليا  اسسارفلدة تا  الخباراا لا  ل اداد 2 لمفبالرة رلاع ( كاأ م  ليتا  اكلرا  :03.23ابي   
 .  تابس الفر 
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 (92 د ن )
ال) زيع ال)لرارو  ال زن النسبي   النسبة المئ ية لعبارا  المح ر الوامس الس)بيان مع قا  )نظيا 
 العر ض الرياضية للليا  ال)ربية الرياضية )المع قا  الم)علقة بالحفن الو)امي  )قييا العر ض(
 22ن=

  بلرا  التحار ع
الاز   س لل  حد تل رفع

 الرسب 
الرسب  
 تمتا  الركرار التهاي 

 الدرمل 
تمتا   الركرار

 الدرمل 
تمتا   الركرار

 الدرمل 

3 
يااااااالع الحفااااااج الخراااااالت  بللرراااااالاا لاااااا  لطل اااااال  

 –الارااالة  –الااااللرة  –المتهاريااا  التخرمفااا   بحااار  
 اليفيد(

 :81.23 19 10 52 3 3 يفر 5

يااااع  ماا  ررواايع الحفااج الخراالت   اادد كاالل  تاا   2
 :27.3 22 يفر يفر 22 22 يفر 38 التروتي  ل تل  حس  الررويع

الااااالهتي   ماااا  ررواااايع الحفااااج الخراااالت  تاااا  ذا   5
 :25.73 39 2 3 37 37 يفر 22 الخبرة االترخييي 

 :31.23 35 2 3 33 33 يفر 28 يرع راييع الفرا  الريل ي  ال  براد تحددة 0

لاا اااد رايااايع الفااارا  الريل اااي  تفرالااا  اتفمرااا   3
 :03.23 55 31 8 37 37 يفر 33 لمترلركي 

ياارع اخرياالر التحكتااي  الاا  لاا ااد تحااددة اتفمراا   1
 :03 51 28 30 8 8 يفر 38 ت  لبج ازارة الربلا

 :04 392 332 31 84 84 يفر 340 التمتا   

التسااهالي   اا  الفاارا  الريل ااي  بكمياال  ا ( ا  الرسااا التهاياا  نرا34ير ااح تاا  مااداج  
لاد  (التفالل  الترفما  بللحفج الخرلت  ارايايع الفارا   بلرا  التحار الخلتس ل  الرربي  الريل ي  
اباي  ، ( الخليا  ببرااد رايايع الفارا 0لمفبالرري  رلاع  كألج ليت  اكلرا  (:31.23  ررااح  تل بي 

 .  ( الخلي  بتكل  لللت  الحفج الخرلت 3  لمفبلرة رلع( كأ م  ليت  اكلر  :81.23 

التسااهالي   اا  الفاارا  الريل ااي  بكمياال  ( ا  الرسااا التهاياا  نراا 1ير ااح تاا  مااداج  
لاد ررااحا    بالرا  التحاار األاج  التفالال  الترفماا  بللتيزاريا  اليها  اهراراف(لا  الرربي  الريل ي  

اباااي  ، (الخليااا  بتااادد كفليااا   ااادد التااادربي 1لمفبااالرة رلاااع  كألاااج ليتااا  اكلرااا  ( :55.73تااال باااي   
، الياارف لتيزارياا  الفاار  ( الخلياا  بللتراراا  ببراااد2لمفباالرة رلااع  ( كااأ م  ليتاا  اكلراا  :83.23 

( تتلياادج  ماا  اماااد بفاا  التفالاال  لاا  الماارااا :14.73 اماالا  الرسااب  التهاياا  لمتحااار ككااج 
 .  لخلي  بهيه  اهررافالتللي  االماارا ا

التسااهالي   اا  الفاارا  الريل ااي  بكمياال  ( ا  الرسااب  التهاياا  نراا 1كتاال ير ااح تاا  مااداج  
التيزاريااا  التحاااددة لمفااار  االخليااا  بتااادد كفليااا  ( باااللتحار األال2، 3الفبااالرري   لااا  الرربيااا  الريل اااي  

( ال  رساب  كبيارة رفبار  ا  :83.23، :77.3ا الترار  ل  براد اليرف التاررة لد بم    الريل   
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اماد لدر كبير ت  التفالل  الر  رااما التساهالي   ا  الفارا  لا  المااراا التلليا  تا  حياث رااص 
الد ع التلد  الترالر ت  لبج ازارة الربلا االريل اي  ااي ال رحدياد لاالاا يالرت  لميارف لا  برااد لاد 

 الرهله  لمفر . ركا   م  لدر لميج ت  األلتي  تتل يانر  م  اهخراج 
ا  تيااالدر الرتاياااج لةرراااط  الريل اااي  س  (9773حلموووي ابوووراهيا )الاااذا تلرؤكاااده دراسااا  

كتال يرفا  لاذا تاا تال يراير ، رسرطيا ا  رالبج التطماا لرحايا  الترماا تا  لاذه األرراط  االففلليال 
الرحاديل  الرا   ( ا  رحديد التيزاري  االرحكع ليهل  رها  اليرف( يفد ت  الاع2441لليهما  ليرر  

 (3: 1(  33 . (رااما الرخص الالهع بللررويع  الالهتي   م  الفر  الريل  
(،  دراسوة ايموان حسوين، هودو 0292دراسةييد لنعان )كتل يرف  لذا تا تل رايم  لليا 

ا  التفالل  الترفما  بلهتكلرل  التلدي  رحد بدرم  كبيارة تا  الترالرك  لا   (0292محمد سليمان )
دراسة ايمان حسين، هودو ال  لذا اليدد رؤكاد ، ليل  ااألررط  الريل ي  بللتؤسسل  الرفميتي الففل

ا  تاااا  الااااع التفالاااال  الراااا  راامااااا األررااااط  الريل ااااي  لمملتفاااال  رماااا  ( 0292محموووود سووووليمان)
التفالاااال  الترربطاااا  بللماارااااا اهدراياااا  االراااا  رر اااات  اهماااارااا  الراريرياااا  التربفاااا   رااااد التراااالرك  

 (223: 0 ، (323: 39 . ررط بلأل

( ا  الرسب  التهاي  نراا التسهالي     الفرا  الريل اي  بكميال  1كتل ير ح ت  مداج  
داري ل راراف  ما  5الفبالرة رلاع  لا الرربي  الريل ي   ( باللتحار األاج االخليا  بامااد لمال  تلليا  ااا

اساط  تا  التفالال  لا  تمالج ( تتل يادج  ما  امااد رساب  تر:03.23لذه الماارا بللفر  بم   
 الممل  التللي  ااهداري . 

ا  التيزارياا   (9777م سووي رهمووي، يووادن حسوون )ايرفاا  لااذا تااا تاال يرااير لليااا كااج تاا  
التفرتاادة هللتاا  الفاار  الريل اا  راااز   ماا  تخرمااف البراااد ارراارف  ميهاال لماال  لدارياا  اتللياا  رربااا 

ير األتاار خااج التادة التحاددة لمرادريا ابفاد اررهالا كلل  ااما اليرف اا رتلد تسارردارهل رساهيا  لسا
 (130: 27الفر .  

( ا  الرسب  التهاي  نراا التسهالي     الفرا  الريل اي  بكميال  1كتل ير ح ت  مداج  
( بللتحاراألاج االخلي  بلررراط ا  يكا  كاج تا  تخارج اا 7، 3الفبلرري  رلع   ل الرربي  الريل ي  

( تتاال ياادج  ماا  :75.73، :18.73بم اا   هتي  بللراادريا تاا  الترخييااي  تيااتع الفاار  ا الااال
ا  تاا  اكناار الرحااديل  االتفالاال  الراا  راامااا الفاارا  الريل ااي   اادع اماااد لاا ااد تحااددة هخرياالر 
ارحديد الالهتي   م  ريتيع ارادريا الفارا  الريل اي  اا ارارراط ا  يكارااا تا  الترخيياي  لا  

 .  رتريرل  االمتبلزتملج الفرا  الريل ي  اال
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 ينايووا  روور)، (9777م سووي رهمووي، يووادن حسوون )ايرفاا  لااذا تااا تاال يرااير لليااا كااج تاا  
ا  رماالح الفاار  الريل اا  يرالااف  ماا  الراادريا التاارا  اتاا  نااع يحراالج الاا   (0222رووا)ن الب وون )

الفاااادد الترلسااااا تاااا  التاااادربي  الترخييااااي  حيااااث يريااااح بركاااااي  لمراااا  لرياااا  لمراااادريبت  التاااادربي  
رخييااي  اراساايع التراارركي  للاا  تمتا اال  لكااج تمتا اا  تاادرا تسااهاج  اا  راادريبهل لاا  تكاال  الت

 (293: 38 (188: 27 . تحدد ازت  تحدد نع يمرتا التررركا  ألداا الرتريرل  سايل

التسااهالي   اا  الفاارا  الريل ااي  بكمياال  ( ا  الرسااا التهاياا  نراا 7ير ااح تاا  مااداج  
لاد ررااحا  تال  لتحار النلر   التفالل  الترفما  بلهذا   ااسالهج الرااج( بلرا  ال  الرربي  الريل ي  

(الخليااا  باااللفررة الزتريااا  باااي  اه اااا   ااا  الفااار  3لمفبااالرة رلاااع  كألاااج ليتااا  اكلرااا  ( :03باااي   
( الخليااا  برااااج الترااامفي  0لمفبااالرة رلاااع  ( كاااأ م  ليتااا  اكلرااا  :85.73اباااي   ، االحفاااج الخرااالت 
( تتليراير للا  امااد بفا  التفالال  :13.14الرساب  التهايا  لمتحاار ككاج  امالا  ، لتكل  الحفج

 .  الترفما  بلهذا   ااسلهج الراج االبرالل 

التسااااهالي   اااا  الفاااارا  الريل ااااي  ( ا  الرسااااا التهاياااا  نراا 7ير ااااح تاااا  مااااداج  كتاااال 
رااااالر امهااازة  ( باااللتحار النااالر  االخليااا  بتااادد2، 3الفبااالرري  رلاااع  لااا  بكميااال  الرربيااا  الريل اااي  

تكلريااااااا  لسااااااارخداتهل دا  ليااااااااد   لاااااااد بم ااااااا اهذا ااااااا  ااروتااااااا  الياااااااا   راااااااد الرمهياااااااز لمفااااااارا  ااا
تتل يرير لل  اماد رسب  تراسط  ت  التفالل  ل  الملرا الترفما  باأمهزة ( :01.23، :31.23 

 .  اتكبرا  اليا 

يل ااااي  التسااااهالي   اااا  الفاااارا  الر ( ا  الرسااااا التهاياااا  نراا 7ير ااااح تاااا  مااااداج  كتاااال 
بإتكلريا  رااج الترالركي  ( باللتحار النالر  االخليا  0، 5الفبالرري  رلاع  لا  بكميل  الرربيا  الريل اي  

بللفر  بحللا  الكمي  اتدد راالر تيزاريل  لراالير اسالهج لرااج ترسااب  الكميا  لرراميا الفار  لاد 
الراااا  راامااااا  ( تتاااال يرااااير للاااا  امااااد رسااااب  تررففاااا  ماااادا تااا  التفالاااال :85.73، :11.23بم ااا  

 .  التررركي  ل  الفرا  بللملرا الخلص بللتيزاريل  التخيي  لاررالس 

للاا  التياا  راااج التراارركي  لاا  (0222ينايووا  روور)، رووا)ن الب وون )ررااير الاا  لااذا الياادد 
الفاارا  الريل ااي  تاا  اتاالك  راادريبهع للاا  الحفااج الكبياار اا البرالاال  الفلتاا  لاا  الاا  سااريا ا دا  

اذلاا  لرمرااا الراأخير  اا  الاياااج لاا  التاا يااد ، حراا  الااا ركمااف لاذا األتاار كنياارا لرلال  لمتراارركي 
 (291: 38 . التحددة ا دع حداث ا  ارربل  ل  ررويع البررلتج االردريا  م  البرالل 

التسااااهالي   اااا  الفاااارا  الريل ااااي  ( ا  الرسااااا التهاياااا  نراا 7ير ااااح تاااا  مااااداج  كتاااال 
( بللتحار النلر  االخليا  برروايع تاا ياد ااتالك  البرالال  1رة رلع  الفبلل  بكميل  الرربي  الريل ي  
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( الااا  رساااب  تررفف رراااير للااا  لااادر  ااالل  تااا  التفالااال  اا التراااكا  الترفماااا  بفتميااا  :13 بم ااا 
 .  الردريا  م  برالل  الفر  ارفلر هل تا المدااج الدراسي  لمطاا الترلركي 

( ا  الرروايع المياد 2430لاد  تحتاد ساميتل   ،ال  لاذا اليادد رؤكاد كاج تا  ليتال  حساي 
ارخيايص االال  خليا  ، بي  تاا يد تتلرس  األررط  امدااج الطاا االفتج  م   دع رفلر هل

لتتلرساا  األررااط  يفااد اتاارا  للتاال  لرماالح لذللألررااط   برالاال  الفاار  الريل اا ( ا اادتترا لة ذلاا  
 (223: 0 . يسبا لدر كبير ت  التفالل  اتلع رملح رم  األررط 

التسااااهالي   اااا  الفاااارا  الريل ااااي  ( ا  الرسااااا التهاياااا  نراا 7ير ااااح تاااا  مااااداج  كتاااال 
( باللتحار النالر  االخليا  بتادد راالر الا  كالل  هماراا 7الفبالرة رلاع  لا  بكميل  الرربي  الريل ي  

  ( الاا  رسااب  تررففاا  ررااير للاا  اماااد لاادر  االل  تاا:18.73بم اا   برالاا  بتكاال  الحفااج الرهيساا  
 لاا  تكاال  الحفااج الرهيساا مااراا البرالاال  الخرلتياا  للالاا  التراالح هالتفالاال  اا الترااكا  الترفمااا  ب

 .  تتل يؤنر  م  اهخراج االركج الرهله  لمفر 
(  ينايوا  رور)، روا)ن 9777م سوي رهموي، يوادن حسون )ايرف  لذا تا تل يؤكدلكج ت  

لاااذ  ررااادرا لياااا الهيهااا  ناااع ياااأر  بفاااد ذلااا  ا  البرالااال  رمااار  غللبااال لااا  التكااال  ا (0222الب ووون )
الردريا  م  الفر  الفلع اررفيذ البررلتج التا اا   ما  الطبيفا   تميال  حرا  يطتاه  التساهاج  ما  

 (291: 38  (138، 173: 27.  رملح الفر 
التسااهالي   اا  الفاارا  الريل ااي  بكمياال  ( ا  الرسااا التهاياا  نراا 8 ير ااح تاا  مااداج 

 بااااالرا  التحاااااار النللاااااث  التفالااااال  الترفماااااا  بتحاااااددا  الفااااار  ااخريااااالر لااااا  الرربيااااا  الريل اااااي  
( الخليا  بفادد الترالركي  5لمفبالرة رلاع  كألاج ليتا  اكلرا  ( :يافرلد ررااح  تل باي    التررركي (
( الخليااا  برحدياااد الفرلااا  الدراساااي  2لمفبااالرة رلاااع  ( كاااأ م  ليتااا  اكلرااا  :35.73اباااي   ، باااللفر 

(تتاال يرااير للاا  اماااد رسااب  ترخف اا  :7 اماالا  الرسااب  التهاياا  لمتحااار ككااج  ،لمتراالركي  بااللفر 
 .  ترللتفالل  الترفما  بتحددا  الفر  ااخريلر التررركي 

التسهالي   ا  الفارا  الريل اي  بكميال  الرربيا  الريل اي  نراا حيث ملا  الرسب  التهاي  
االفبالرة ، (:8.73ر تا اا  ا رااا  الفار  ( بللتحار النللث االخلي  بحريا  اخريال3للفبلرة رلع  لي

( الخليااا  5 االفبااالرة رلاااع ، (:35.73( الخليااا برحديد الفرلااا  الدراساااي  لمترااالركي  باااللفر  2رلاااع  
( الخليااااا  برحدياااااد زتااااا  الفااااار  0االفبااااالرة رلاااااع  ، (:يااااافرمع ررمااااالاز  بفااااادد الترااااالركي  بللفر ااااا

(، :33.23  سااااايرفذ  مياااااا الفااااار  ( االخليااااا  بتسااااالح  التمفاااااا الاااااذ3االفبااااالرة رلاااااع  ، (:3.23 
. تتليؤكدرفيااايميل  امااااد رساااب  ترخف ااا  ترللتفالااال  الترفماااا  بتحاااددا  الفااار  ااخريااالر الترااارركي 
اذلاا  أل  الااا ااد االاااااري  التروتاا  لتهرماال  الفاارا  الريل ااي  رراايح حرياا  اخرياالر التراارركي  تاا  

د التسااب  لرالياا  اتكاال  لللتاا  الحفااج لبااج الفاار  الدراسااي  التخرمفاا  دا  الرايااد بساا  تحاادد تااا الرحدياا
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البطالاا  بفراارة كللياا  تااا رحديااد  اادد التراارركي  لاا  كااج لرياا  لمتساالااة بااي  متيااا الكمياال  الترااررك  
بللتهرمال  ارحدياد زتا  اسرررالد  يف اج  ادع رخطياا تاا اهرالرة للا  تسالح  راريبيا  لمتمفاا حيااث 

 .  ا  الحفج الخرلت  يالع بيلل  ت طلة
يماا ا  رررلساا الفارا   اراا(9777م سوي رهموي، يوادن حسون )اليادد يرايرال  لاذا 

ا  التاادة التحااددة لمرتريراال  الراا  يحرااا   ميهاال الفاار  تااا ال اار  االترلسااب  التالتاا  تاا  اممهاال كتاال 
ايمااا تفرلاا  ارااا كمتاال طللاا  تاادة الفاار  كمتاال د اا  ذلاا  للاا  ، الريل اا  رخرمااف تاا   اار  نخاار
لااااذل  حاااادد  الممراااا   (113: 27 . دي  ااا اااافلف ليتاااا  الفاااار رساااارا التمااااج الاااا  رفاااااس التراااالل

دلاله  تاا لرلحا  حريا  اخريالر رتريرال   1-3التروت  لتهرمل  الفرا  الريل اي  زتا  الفار  تا  
 .  الكرة الدف الفرا  كيفتل يررااد لمالهتي   ميهل

  التسااهالي   اا  الفاارا  الريل ااي  بكمياال( ا  الرسااا التهاياا  نراا 9 ير ااح تاا  مااداج 
لاااد  (التفالااال  الترفماااا  باااللتابس االتاسااايا  ااألداا   بااالرا  التحاااار الراباااا لااا  الرربيااا  الريل اااي  
، ( الخليا  بحريا  اخريالر تاباس الفار 3لمفبالرة رلاع  كألاج ليتا  اكلرا  (:5.73ررااح  تل باي   

باراا لا  ل اداد ( الخليا  بآليا  اسسارفلدة تا  الخ2لمفبالرة رلاع  ( كاأ م  ليتا  اكلرا  :03.23ابي   
( تتليرير للا  امااد رساب  ترخف ا  :23.23املا  الرسب  التهاي  لمتحار ككج  ، تابس الفر 

 .  ل  التفالل  الترفما  بللتابس االتاسيا  ااألداا 
( 3حياااث مااالا  الرساااب  التهايااا  نراا التساااهالي   ااا  الفااارا  الريل اااي  لااا  الفبااالرة رلاااع  

( الخلياا  بإرلحاا  5(، االفباالرة رلااع  :5.73رياالر تابااس الفاار   بااللتحار الرابااا الخلياا  بحرياا  اخ
( الخليااااا  بحريااااا  0(، االفبااااالرةرلع  :31.23الفرياااا  ل بااااادا  ااسبركااااالر لااااا  األداا  التساااارخدت   

( الخليا  بلسسارفلر  بترخيياي  3(، االفبالرة رلاع  :31.23اخريلر التاسيا  التيلحب  لمفر   
يفرباار تؤراارا  ماا  تراراا  الااا ااد التروتاا  لتهرماال  الفاارا  (تتاال :31.23لاا  تماالج التاساايا   

رلحاا  الفرياا   الريل ااي ل  تحااددا  الفاار  الريل اا  تتاال يفتااج  ماا  خفاا  رسااب  التفالاال  لاا  ااا
لحري  اخريلر التابس االتاسايا  ااسسارفلر  بترخيياي  لا  تمالج التاسايا   ما  لادر تا  الخبارة 

 االكفلاة. 
اراا  (0222( ينايا  رر)، را)ن الب ون )9775يل  زهران )لال  لذا اليدد ررير كج ت  

سباااد ا  ركاااا  التاباااس ترلساااب  لحركااال  الفااار  المتمفاااا اا  ركاااا  التاسااايا  ترلساااب  لمحركااال  
( 321-323: 23 . االرتريرااال  تؤكااادة   مااا  التيااا  رااااالر اخياااله  تاسااايا  يمياااد لااا  اخريلياااا

 38 :294-290) 
ب  التهاياا  نراا التسااهالي   اا  الفاارا  الريل ااي  لاا  الرساا( ا  9بيرتاال ير ااح تاا  مااداج  

 لياا  لاساارفلدة تاا  الخبااراا الترخييااي  لاا  ل ااداد تابااس الفاار   ( الخلياا  باماااد2الفباالرة رلااع  
تتاااال يرااااير للاااا  اماااااد تفالاااال  بدرماااا  تراسااااط لفدع لرلحاااا  الفرياااا  ، (:04لااااد بم اااا    الريل اااا 
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ر  سااااا لاماا  تخيياال  رمهيااز التابااس اا لاساارفلر  بخبااراا ترخييااي  لاا  ل ااداد تابااس الفاا
 .  لفدع اماد  لي  لاسرفلدة ت  الخبراا ل  لذا التملج

(  ي يوا  و وا   روور ن 0222ينايا  رر)، را)ن الب ون )ال  لذا اليدد رر  كج ت  
ارااا تاا  ال اارار  اساارلد التابااس ألرااخلص ترخييااي  الريااي  اذلاا  لتاال لهاال تاا  التياا  (0224)

لها  رتناج ديكاار الفار  الاذ  يماا ، متالج الحركال  اراأنير لاا   ما  التراللدي كبيرة ل  لوهلر 
 (537: 31( 295: 38 . ا  ي يف رارال  امتلس  بملرا الحركل 

الرسااب  التهاياا  نراا التسااهالي   اا  الفاارا  الريل ااي  لاا  ( ا  9كتاال ير ااح تاا  مااداج  
ذا اا  بللحفااج الخراالت  ماالا  رساابرهل ( الخلياا  براااالر ترخييااي  لاا  الياااريل  ااه1الفباالرة رلااع  

  ي( تتاال يرااير اي اال للاا  اماااد تفالاال  بدرماا  تراسااط  بساابا  اادع اماااد خبااراا اترخيياا:04 
 .  انرلا لللت  الحفج الخرلت  لخدت  الفر  الترلرك  تملج الياريل  اامهزة اهذا  ل  

  اسالس ا  اسالهج اهذا ا  لا (9777م س  رهموي، يوادن حسون )ال  لذا اليدد يرير 
ا تاالد رماالح ا  حفااج اا  تااج خاالص لذا كاال  يفتااج ليااا  اادد كبياار لاا  تمفااا ااسااا حراا  ياارتك  

حيااث يفربااار اهلرتاالع بهااذا الفلتااج كلهلرتااالع ، التراارر  تاا  رربااا يااا  للهاااد الفاار  اا التاساايا 
كتاال يمااا ا  يكااا  التمفااا التخيااص ، بتاالدة الفاار  رتلتاال ألرااا يااالر تاا  الالاا  االمهااد الكنياار

 (131: 27  تمهز بحمرة ل ذا   اكذل  تكبرا  اليا  حاج التمفا بررويع دلي .  لمفر 
التسااهالي   اا  الفاارا  الريل ااي  بكمياال  ( ا  الرسااا التهاياا  نراا 34ير ااح تاا  مااداج  

لاد   بلرا  التحار الخلتس  التفالل  الترفما  بللحفج الخرلت  ارايايع الفارا (ل  الرربي  الريل ي  
ابااي  ، ( الخلياا  ببراااد راياايع الفاارا 0لمفباالرة رلااع  كألااج ليتاا  اكلراا  (:31.23   ررااحاا  تاال بااي

الحفج الخراالت  بللرراالاا لاا  ( الخلياا  بتكاال  لللتاا 3لمفباالرة رلااع  ( كااأ م  ليتاا  اكلراا  :81.23 
(تتليرااير للاا  اماااد رسااب  :04اماالا  الرسااب  التهاياا  لمتحااار ككااج  ، لطل اال  المتهارياا  التخرمفاا 

 بف  التفالل  الترفما  بللحفج الخرلت  اراييع الفرا .تراسط  ل  
للااا  ا   تميااا  الرااااايع لااا  التمااالج  (0225ليلووو  السووويد ررحوووا  )الااا  لاااذا اليااادد رراااير 

الريل ااا  رهااادف للااا  تسااال دة الاااالهتي   مااا  الررااالط الريل ااا   مااا  تفرلااا  تااادد رمااالحهع لااا  اداا 
 (74: 22 . لااةرع ارحديد تدد الرادع ل  األداا ارااح  ال فف ااتته

 اارارة لمااراا راياايع لمفاارا  الريل ااي  لتفرلاا   (0224ي يووا  و ووا   رووور ن )ارؤكااد 
ا  يكااااا  الراياااايع الفراااا   ةتاااا ترا اااال، راااااح  الااااااة اال اااافف لاااا  كاااج تاااال ياااارربط بااااللفر  الريل اااا 

 (514: 31 . لمفرا  ال  اسس ا اابط تحددة
تفرتاادة لراااايع األررااط  الريل ااي  للى اارارة اماااد  لياا  تارراا  ا (0226والوود سسوو د )ايرااير 

بللملتفااااال  تؤكااااادا   مااااا  التيااااا  امااااااد لمااااال  رحكيتيااااا  تا اااااا ي  اتحليااااادة المرااااا  لريااااا  خليااااا  
 ( 17: 32 . لا ررا ل  االب  بهل

 االستخالصات والتوصيات:
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 :البحث استخالصات

 :  ل   اا لمرااا  اررلهج البحث يسرخمص البلحث تل يم 
: لاا  14.73ع الفاارا  الريل ااي  لمكمياال  الترخيياا  برسااب  رامااد تفالاال  كبيرة رااد رروااي -3

األتاااار الترفماااا  بللتيزاريااا  االمااراااا التلليااا  االمااراااا الخليااا  بلخريااالر ليهااا  اهراااراف  مااا  
 الفر . 

: لاا  13.13رامااد تفالاال  كبيرة رااد ررواايع الفاارا  الريل ااي  لمكمياال  الترخيياا  برسااب   -2
   اليا  ااسلهج الراج االبرالل  الخلي  بللفر . استار الترفما  بأمهزة اهذا   ااروت

: لاا  7راماد تفالال  لميما  ماادا  راد رروايع الفارا  الريل ااي  لمكميال  الترخييا  برساب   -5
 استار الترفما  بتحددا  الفر  الريل   ااخريلر التررركي  ليا. 

: لا  23.23رامد تفالل  لميم   رد ررويع الفرا  الريل ي  لمكميال  الترخييا  برساب   -0
 استار الترفما  بللتاسيا  االتابس ااألداا . 

: لاا  04رامااد تفالاال  بساايط   رااد ررواايع الفاارا  الريل ااي  لمكمياال  الترخيياا  برسااب   -3
 األتار الترفما  بللحفج الخرلت  اراييع الفرا . 

 البحث: توصيات

لرك  بتهرماال  زياالدة التخيياال  التللياا  لمفاارا  الريل ااي  لكمياال  الرربياا  الريل ااي  التراا -3
 .  الفرا  الريل ي  لمملتفل 

لساارلد تسااهالي  ريااتيع اراادريا ااهرااراف  ماا  الفاارا  الريل ااي  لكمياال  الرربياا  الريل ااي   -2
 .  لمترخييي  ل  الرتريرل  االفرا  الريل ي 

رالير اتلك  تمهزة لمردريا ارفري  االل  ترلسب  لمردريا  ما  الفارا  بفيادا  ا  المادااج  -5
 .    اررولع الطاا التررركي  ل  الفرا  بدراسرهعالدراسي  ر ت

زيلدة الال  التخيص لمبرالا  الرهلهيا  لكاج  ار  لا  تكال  الحفاج الخرالت  بحياث س رااج  -0
 .  دليا  54 – 24   

لرلحااااا  تزياااااد تااااا  الفااااارص ل بااااادا  ااسبركااااالر لااااا  التاسااااايا  االتاباااااس ااألمهااااازة ااألداا   -3
رلح  الفري  ل  .   سرفلر  بللترخييي  ل  لذلللتملس التسرخدت  ل  الفرا  ااا

لللتااااا  الحفاااااج الخرااااالت  لتهرمااااال  الفااااارا  الريل اااااي  لمملتفااااال  بللررااااالاا باااااي  لطل ااااال   -1
 (.  اليفيد –الارلة  –الاللرة  –بحر    المتهاري  التخرمف 

 .  ا رتلد اسماا تار  ابراد تحددة لراييع الفرا  الريل ي  ااا ارهل لمتيا الكميل  -7
 .  تي  بتا ا ي  احيلدي  ال  لاا د تحددة اتفمر  ت  لبج ازارة الربلااخريلر التحك -8
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 المراجع:

 أوال: المراجع العربية:

الفرا  الريل ي  الااتي  ادارلل ل  زيالدة الدالفيا  لمتتلرسا  (. 2444السيد  بد الفويع دربلل     -3
رلي  األسالرذة لمررلا  لاويفا  الررايحي  الريل ي  لدد المتللير، تالج تادع لممر  الفمتي  الداهت  لر

 اسرلذ تسل د، الاللرة. 
لل مياا   اار  ريل اا  لمرتريراال   ماا  الخمااج االنااا  بااللرفس (. 2442 واايع لاارج فلهاالع  بااد الل  -2

ابف  تكارل  اليح  البدري  لد  طللبل  كميا  الرربيا  الريل اي ، تمما  بحااث الرربيا  الرالتم ، 
 .الريل ي  لمبرل ، ملتفا الزللزي ربي  الريف األاج، كمي  الر -التممد النلر 

بحاااث ، تفالااال  اسااارخداع الراريااا  اهداريااا  الحدينااا  لااا  األرديااا  الريل اااي (. 2441  ليتااال  ذكااا   -5
 .  ملتف  اسسكردري ، كمي  الرربي  الريل ي  لمبري ، 39الفدد ، تمم  روريل  ارطبيال ، تررار

لااااال  األرراااااط  الريل اااااي  لمملتفااااال  دراسااااا  تفا (.2430 لاااااد  تحتاااااد ساااااميتل ، ليتااااال  حساااااي   -0
الفادد ، 21التمماد ، ملتفا  ب اداد، تمم  كميا  الرربيا  الريل اي ، بحث تررار، الحكاتي  ل  ب داد

0. 
رساالل  ، تفالاال  تتلرسا  الررالط الريل ا  لطاااا ملتفا  الترياارة(. 2443 رالتر رالم  احتاد   -3

 .  ملتف  طرطل، كمي  الرربي  الريل ي ، تلمسرير غير تررارة
دار الفااالرا  لمررااار ، ط، كياااف راااروع تاااؤرترا رلمحااال ؟ ررمتااا  بااادار لااالرا (.2441 ماااا  ليرااار  -1

 .  الاللرة، االرازيا
رااااااأنير  اااااارا  الرتريراااااال  المتل ياااااا   ماااااا   ااتااااااج اسبركاااااالر (.2434 حاااااالزع احتااااااد الترساااااا   -7

تلمسااارير رسااالل  ، الحركياالاااادرا  الراالايااا  لاااد  طااااا كميااا  الرربيااا  الريل اااي  بملتفااا  الترياااارة
 .ملتف  التريارة، كمي  الرربي  الريل ي  بدتيلط، غير تررارة

لل ميااا  اسراااررا  لااا  الفااارا  الريل اااي   مااا  ررتيااا  ارررياااا الاااايع (.2445 حااالزع مااالد  يسااا   -8
التااؤرتر الفمتاا  الساارا  الرابااا  اساارراريمي  الرفماايع ، ساار  33: 9اسخالياا  لااد  األطفاالج تاا  ساا  

 .  ملتف  التريارة، رربي  الرا ي  بدتيلطكمي  ال، الرا   ل  تير
اساااارطا  را  تفمتااااا الحمااااا  النلرياااا  تاااا  الرفماااايع األسلساااا  رحااااا (.2448 حاااالزع ماااالد  يساااا    -9

 الرربي  الريل ي  بللتريارة. لررلج  مت  كمي  ، الفرا  الريل ي  التدرسي 
فاارا  الريل ااي  التدرسااي  بااي  تفمتاا  اتااامه  الرربياا  الريل ااي  ال(.2448 حاالزع ماالد  يساا    -34

 الرربي  الريل ي  بللتريارة. اررلج  مت  كمي  ، لمتراحج الرفميتي  التخرمف  دراس  رحميمي  رادي 
(. ااار   ااالع لترااالكج رتاياااج ارسااااي  الريل ااا  لااا  الاسيااال  الترحاااادة، 3993 حمتااا  لباااراليع   -33

ري  االرياااالديل  الريل اااا   الرمساااايدا  االطتاحاااال    كمياااا  الرربياااا  التاااؤرتر الفمتاااا  لمررتياااا  البراااا
 الريل ي  لمبري ، ملتف  حما . 
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راايع الررلط الريل   الخلرم  لكميال  ملتفا  الالدساي ، بحاث ترراار، (.2448 خللد اساد سي   -32
 تمم   ماع الرربي  الريل ي ، الفدد السلبا، التممد األاج، الفرا .

(.الفاارا  االرتريراال  3994 احتااد  الاادي  رمااع ربيااج، تاساا  تحتااد ياسااف ،احتااد اماادد سااتير  -35
 ، ليبيل. ااالميلل  البدري ، الدار المتلليري  لمررر االرازيا، تيرار

 (. را  الماحل   مع ال ، تطبف  الرار ، اهسكردري . 3991 تيطف    بدالخلل   زت   -30
 ، الاللرة.8طلتفلرف بتير، (. الرتريرل  لمبرل ، دار ا3997  طيل  تحتد خطلا  -33
(.اسلسيل  الرتريرل  االرتريرال  اهيال يا ، تركاز الكرالا 2441  خرا  ،  طيل  تحتد خطلا  -31

 لمررر، الاللرة. 
دار الفكاار ، 2ط(.الرتريراال  اهيال ياا  الررللسااي  االفاارا  الريل ااي ، 3997  رلياال  تحتااد لاارج   -37

 الاللرة.الفرب ، 
الرتريرال  اهيال يا  االمتبالز اسياال   االفارا  (.2440 ا البطاج لالر  طا،  رليال  تحتاد لارج  -38

 .الاللرة، دار الفكر الفرب ، الريل ي 
تفالل  ترلرك  طللبال  تادارس راتلج األرد  لا  األرراط  الريل اي  (.2434  يد تحتد كرفل   -39

 .  الفدد الرابا، 21تممد ، تمم  ملتف  دتر ، يحث تررار، التدرسي 
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