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 اإلمكاناث املاديت والبشريتلتسويق اخلدماث الرياضيت" 
 "مبدارس الفرتة الواحدة مبحافظت الغربيت

 )*(يحيى فكرى محروسد / أ.             

 )**(شيريهان يحيى مرسىد / أ.م.         

 )***(/ ريهام أحمدصالح الباحثة           

 البحث :ومشكمة مقدمة  -
التسووو يعتيرتمووورتظووو تال ظووو التالرايسوووياتالس ظووواتلا  ووواتالظ سسووو تت تسووو ا تا ت ووو دياتا ت
اجتظ عيوواتا تمدظيوواتا تاير وو ت ت روودتتطوو رتت ووذىتال ظياوواتعتوولتظوودارتالسوو  اتتالسوو مرات لوولت  ت
  وووتتتالووولتالظاسووو ىتالتسووو يرلتالظتا ظووو ت ت الوووذمتيتألوووظ تمووود رةتعوووددتظووو تا   وووطات ال ظووو الت

 تظ ىتمس تجظير ت ت الت سيعت يظ تمي سظو ت ولتألو  تطميرواتالظ سسوات طميرواتالارعياتالتلتيجبتاال
 . ظ تردظهت طميراتالس عتالظستسدل

يروورلتالتسوو يعتمج ووهتجظيوولت  جووهتال  وو طتالتووقتترظوو تعتووقتا تروو  ت توود عت تموو د تالسووتلت ت
 ج تووهت الموودظ تت ا  اوو رتظوو تالظ ووتاتنظراووزتا  توو جلت لووقتالظسووتسترتال سوو اقت  ووم عترام تووهت  

 رامووو تت   جووو تتالظ ظظوووات وووقتال  وووتتالظ  سووووبت مووو لج دةتالظ  سووومات الاظيووواتالظ  سووومات موووو ل ظ ت
 (375ص، 4222، درويش).الظ  سبت  قتالظا  تالظ  سب

ذار  تالري ألوواتظتووتتلاتوورةتط يتوواتموو رجتا تظ ظوو تتاال ت وو دت تلاوو تال وو ا دتال دي وواتيوو ت
تاتمو لريىتاالسوتسياياتنتال و ات ا  تو جتل ت سوقت  متتت  هت لقتج  بتالتر يهت  ت  لس ت  يعتال 

توودم ت ووقت طوو رتالوود رةتاال ت وو ديات تسوو ا تم عتم ر وو تظ تجوو ت  ووريا تلف توو جت  تاريظوواتظألوو  ات ت
 (32ص، 4237، عبدالجواد). اقت  رم تيم صتجز تظ تدم تالظيزا ياتالر اتياتلتري ألا

  ووممتظوو تال اجووبتعتووقتجظيوولتالسياوو تتالري ألووياتتم ووقتالظاوو  يىت ا  اوو رتاال ت وو ديات ت
 التس يريات ت ل تيتجتلتلس تذلرت التظ تمي ت  م صتيستطير  تاظتيرت  سىتا د اتت ا  ا رت
اال ت ووو ديات التسووو يرياتالتطميريوووات طووورعتاسوووتمداظس ت يظووو تيترتوووعتمزيووو دةتعوووددتالظسووو  ظي ت زيووو دةت

درارت  اعدتالررضت الطتبتالتقت  وم تتتظ و ت  ظيواتاميورةتل يو ةتالسياو تتالري ألوياتا يرادا تت ا 
 ووقتالظسووترم ت تلووذاتيجووبتعتووقترجوو  تالتسوو يعتالري ألووقتالت ا ووعتظوولتتتوورتالت جيسوو تت التطوو راتت
الظسوووترمتياتظووو تموووي تاظوووتيرتا سوووستال ظريوووات التطميريووواتلتووودم  ت لوووقتالرووو لىتالجديووودتل ووو  عات

 (72ص، 4237، عبد الغنى). اظتيرتا سست الر اعدتالظرتمطاتمس الري ألاتعمرت
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 قت ألياتالتظ ي تالذاتقتلتري ألواتالظ وريا تا ظورتالوذطتيتطتوبتت  ظ  تت لتس يعتد را ت يترم
تل01ص ت2102 ترظ دمالتس يعتالري ألق.نتلزي دةتالترايزت قت عدادتالا ادرتالظتم  ات 

 تعمودتالجو ادتاوي تظو تالمودظ تتالري ألوياتادراسوات  قت ذاتال ددت اودتتدراسو تتتسو يع
 لووووقتألووور رةتتتميوووواتلت2101ل تدرم لوووا تظ ظوووودتعمووودتااتعموووودتالاتووو حن2101ن سوووظ  تعمووودتال اوووويىت

االسوووتا دةتظووو تا ظا  ووو تتالظ ديوووات الم ووورياتالظت  وووات ت ظيوووات تت تا تي جوو تت رامووو تت  ووورادتالظجتظووول
تيات قتظج  تالري ألا.ات  لتا  اتالارصتاالست ظ رتا تالظ اردتالظ ليات ت

 لذلرت ردت جدت  تالظدارستمس ت ظا   تتالتتستغ ت التتتملتالسي س تتا داريوات طتطريروات
الستغي ت ذىتا ظا   تت التيتىتتس يعتمدظ تس ت  قت استال  تتالظجتظلتالظ يطتمس ت قت  جوات

الظ يطتمسو ت تروديىتت لقت ذىتالمدظ تتالري أليات مذلرتالتت دطتالظدرساتد ر  ت قتمدظاتالظجتظل
مووودظ تس تلتظجتظووولتت لتت روووعتظووو ت ووودعتذلووورت  ظوووتتالم   ووواتمرظووو تدراسووواتاسوووتطيعياتلتترووورلت
عتيظدطت ج دت ظا   تتظ ديات ا ادرتم رياتم لظدارستتستطيلتالظدرساتظ تميلس تتروديىتمودظ تت

ات  ووهتي جوودتلتظجتظوولتت  وو ت ووذىتا ظا  وو تتتسووتغ ت توو دطتموودظ تس تلتظجتظوولتالظ وويطت ىتالت ال تيجوو
ت ظا   تت مدظ تت لا تالتيتىتتس يرس ت  تاستغيلس تاالستغي تا ظ  ت.

 اذلرتظ تمي تظ تاطترتتعتيهتالم   اتظ ت ت ااتالدراسو تتالتوقت ظسورتتعودىتت ألويمت
ظاوو  يىتاالسووت ظ رت ووقتظجوو  تالري ألوواتالظدرسوويات التجايوودتعتووقترمووطتالر اوودتم لتاتاوواتاجسووت بتجديوودت

تي ألاتالظدرسيا. دارةتظ  آتتالرت

 أهمية البحث : -
 : عمميةهمية الاأل -

تظج  تالدراسو تترجلتا  ظياتالرتظياتلتم ثتال  للت لتا  هت دتيا  ت أل  اتجديدةت لت
تسوو يعتالموودظ تتالري ألووياتالظدرسووياتظظوو تيوو  رتلتموو   ي تظرت ظوو تتت   لووتتتالتوول م  وواتالررميووات

 . ع تالتس يعت ع تالمدظ تتالري أليا
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 : التطبيقيةهمية األ -
 لتا  هت دتيا  تمطو ةت ولت سوت ظ رتلتمودظ تتالري ألوياتتم ثتالتطميرياتلت ظياا تاظ ت

الظت اجودةت ولتظودارستالاتوورةتال ا ودةتظ و تالظ  ووآتتالري ألويات الرظو تعتوولتا رترو  تمظسوت   ت تظوولت
ت.تد لاتا   تالظ از اتالر ظاتلتمايلتا عم  ت التا ليلتعتلت

 : اإلقتصاديةهمية األ -
تسوو يعتلتترجوولتا  ظيوواتاال ت وو دياتلتم ووثت وولتا  ووهتظ   لوواتلت  وو  ت لوولت وو رةتظ توول

الموووودظ تتالري ألووووياتالظدرسوووويات ت ريووووعتع اوووودتا ت وووو دمتلتظوووودارست  ووووتمتظجوووو التتجديوووودةتلترظوووو ت
م لظودارستالاتورةتال ا ودةت وقتظ   ظواتالغرميواتتدعىتالم ياتالت تيا اذلرتالمط لاتتا ست ظ رمت ترتي 

. 
 

 ث :ف البحهد -
التررلتعتلت ا لتا ظا  و تتالظ ديوات الم ورياتلتسو يعتالمودظ تتالري ألوياتمظودارستالاتورةت

تال ا دةتمظ   ظاتالغرميا.

 البحث : تساؤالت -
مظوودارستالاتوورةتال ا وودةتمظ   ظوواتلتسوو يعتالموودظ تتالري ألووياتالظ ديوواتت ا وولتا ظا  وو تظوو ت -0

 ؟تالغرميا

مظوودارستالاتوورةتال ا وودةتمظ   ظوواتلتسوو يعتالموودظ تتالري ألووياتالم وورياتتظوو ت ا وولتا ظا  وو ت -2
 ؟تالغرميا

 

 مصطمحات البحث : -
 :التسويق -

  تاال تظو ىتم  جو تت رامو تتالظسوتسترت ظ   لواتتاييولتالظ تجو تت المودظ تتظولتذ  وهت
 ( ترريلت جراالن.ت  دتت ريعت  دالتالاردت الظ سسا

 : الخدمات -
طرلتظو ت لولت مورتياو  تجو  رىتايورتظتظو ست ت الت لت مت ر ت  ت دا تيظا ت  تيردظهت

ت.تيسارتع تظتايات مت ئت ا  ت جهت دتيا  ت  دتالتيا  تظرتمط  تمظ تاتظ دم
(Kotler et al ،4228 ،624ص) 
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 : الدراسات المرتبطة -
ت:تدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة-0
ت

تل:2101نت Naigales Gonzalezنيجاليس جونزاليس

ت:تعنةةةةةةةةوان الدراسةةةةةةةةة
ت

 م   دياتالري أليار ياتلت   طتالتس يرلت

ت:تهةةةةةةةةةةدف الدراسةةةةةةةةةةة
ت

  أللتر ياتظرتر اتلأل  طاتالتس يرياتدام تا  دياتالري أليات.

ت:تمةةةةةةةةةنة  الدراسةةةةةةةةةة
ت

تالظ ساتال  التالظس لت.

ت:تعينةةةةةةةةةةة الدراسةةةةةةةةةةة
ت

لتم لطريروووواتالر وووو ااياتظوووو ت عألوووو  تالجظريوووواتالرظ ظيووووات ظجوووو لستت201نت
ت داراتتا  دياتالري أليات.

ت:تأدوات الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ت

تر متاتال م يات.الظ -
ت ستظ رةتا ستمي  ت. -

ت:تنتةةةةةةةةةاة  الدراسةةةةةةةةةةة
ت

سووترط مس ت  وو ترع يووات   ووطات ا ووداتت - جووذبتال وورا تتا سووت ظ ريات ا 
ال وو دمت ت ترووديىتموودظ تتري ألووياتتت ا ووعتظوولتراموو تتجظوو  يرتال وو دمت

 الدامتيات الم رجيات.
 الظسوتايدي ت ت تو  يرتمياوات     ت  و اتت ت و  ت ر لواتظو تموي تال و دمت -

تت ريرياتداعظاتلتتس يعت ا ست ظ رت.

 دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة : -2
 

 ( :2105العمران،خالد راشد )

ت:تعنةةةةةةةةوان الدراسةةةةةةةةة
ت

تت ظ ذجتظرترحتلتس يعتالظ  آتتالري ألياتالظدرسيات قتد لاتالا ي

ت:تهةةةةةةةةةةدف الدراسةةةةةةةةةةة
ت

د لواتالظ  وآتتالري ألوياتالظدرسويات وقتت ظ ذجتظرتورحتلتسو يعالت   ت للت
تتتظ تمي تالتررلتعتلت:الا ي
تسرتا لظدمالظ  آتتالري ألياتظمرراتتتس يعت -
تسرتا لظدمالظ  آتتالري ألياتا مر دتا دارياتلتس يعت -
تسرتا لظدمالظ  آتتالري ألياتا مر دتا جتظ عياتلتس يعت -
تسرتا لظدمالظ  آتتالري ألياتظر   تتتس يعت -
تسرتا لظدمالظ  آتتالري ألياتسم تالتغتبتعتلتظر   تتتس يعت -
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ت:تمةةةةةةةةةنة  الدراسةةةةةةةةةة
ت

تالظ ساتال  اق

 : عينةةةةةةةةةةةة الدراسةةةةةةةةةةةة
 

لتظا وووو صتظوووو تنتالظسووووا لي تعوووو ت دارةتالظ  ووووآتتالري ألووووياتت01عووووددتنت
م زارةتالترميوات الظسوا لي ت ظرتظولتالترميواتالمد يواتم لظودارستالتولتي جودتمسو ت

تظيعبت   التتري أليات ظ  آتتري أليات     ياتل
ت:تالدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةأدوات 

ت
ت ستظ رتلت ستمي  

ت:تنتةةةةةةةةةاة  الدراسةةةةةةةةةةة
ت

ياتتظ تووتت ووقتسووالظ  ووآتتالري ألووياتالظدرتتسوو يعت  يوواتظموورراتت  وو رت -
الراموووات وووقت تمووو ذت جووورا اتت داريوووات      يووواتلووودعىتالظ  وووآتتال  ليووووات
 زيوو دةت عوودادتتتوورتالظ  ووآتتظوولتتوو  يرت دارةتظتم  وواتتسوو عدتعتوولت

تالرط عتالم صتالا يتلتلفست ظ رت يس ت.جذبترظ زت
تظ تووتت ووقتتسرتا لظوودمالظ  ووآتتالري ألوويات داريوواتلتسوو يعت  وو رت مروو دت -

  ات  لتظ اردتجديدةتلر لتالظست متالري أللت ا  ت  دمتم لظدارست
  يج دتا ادرتظتم  ات قتالتس يعتالري أللت. -
دارةتالظ  ووووآتت - الري ألوووويات متيوووو رتالظوووو اردتالم وووورياتالظ  توووواتلت ووووغي ت ا 

تم لظدارست.

 دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة : -3
 

 ( :2106الفيومى،أروى أحمد )

ت:تعنةةةةةةةةوان الدراسةةةةةةةةة
ت

مظر توووواتالترتوووويىتا س سوووولتالري ألووووياتالظدرسووووياتياتلتموووودظ تتتسوووو يرمطووووات
تمظ   ظاتالم يرة

ت:تهةةةةةةةةةةدف الدراسةةةةةةةةةةة
ت

 أللتمطاتتس يرياتلتمدظ تتالري ألياتالظدرسياتمظر تاتالترتيىتا س سولت
 مي تالتررلتعتلت:مظ   ظاتالم يرةتظ ت

  تساات   دالتالتس يعتالري أللت. -
الظووو اردتالظ ديوووات الم ووورياتالظتووو ا رةتمظووودارستظر تووواتالترتووويىتا س سووولت -

 مظ   ظاتالم يرةت.
السي سووو تتا داريووواتالظتمروووات ووولتتسووو يعتالمووودظ تتالري ألوووياتمظووودارست -

 ظر تاتالترتيىتا س سلتمظ   ظاتالم يرةت.
 وولتتسوو يعتالموودظ تتالري ألووياتمظوودارستتا جوورا اتتا داريوواتالظتمرووا -

 ظر تاتالترتيىتا س سلتمظ   ظاتالم يرةت.
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الظ از ووو تتالترديريووواتالظم  ووواتلتمووودظ تتالري ألوووياتمظووودارستظر توووات -
تالترتيىتا س سلتمظ   ظاتالم يرةت.

 : الدراسةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةنة 
 

تالظ ساتال  التم  ست بتالظس لت.

 : الدراسةةةةةةةةةةةة عينةةةةةةةةةةةة
 

ا تتتظ و ت ولتظو جسلتالترميوات ردلت021 ىتم لطريراتالرظدياعدد ىنامتي رتتىت
الري ألوووويات ظوووودرا تظوووودارستالترتوووويىتا س سوووولتلظ   ظوووواتالم يوووورةت ظدرسوووولت
الترمياتالري ألياتمظر تاتالترتيىتا س سلتمظ   ظواتالم يورةت توىتترسويظسىتنت

لتلتدراسوواتا سووتطيعيات ت تنتت21لت جوورا تالظروو ظيتتالرتظيووات ت تنتت01
تلتاري ات س سيات.ت201

 : الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أدوات
 

تظات  ات.ظر متات م يات -
ت.تاستمي  تةاستظ رت -

 : الدراسةةةةةةةةةةةة نتةةةةةةةةةةةاة 
 

 عدىت ج دت دارةتلفست ظ رت التس يعتم لظدارست. -
عدىت جو دت م و ايي تتسو يعتري ألولت   ت داراتتالظودارست ا داراتت -

ظتم  ي ت قتظج  تالتسو يعتالري ألولتالترتيظياتالتتستري تمممرا ت
تلتتمطيطتلتس يعتالمدظ تتالري أليات.

لمطووواتتسووو يرياتلتمووودظ تتالري ألوووياتالظدرسوووياتمظر توووات ألووولت ظووو ذجت -
ت.تالترتيىتا س سلتمظ   ظاتالم يرة

 : دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -6
 

تلت:2102نتربيع،نادر أحمد -

 : عنةةةةةةةةةوان الدراسةةةةةةةةةة
 

الظدرسوياتمظ   ظوات ظ ذجتظرترحتلتسو يعتمودظ تتا   وطاتالري ألويات -
تاالد ستي

 : هةةةةةةةةةةدف الدراسةةةةةةةةةةة
 

 ألووولت ظووو ذجتظرتووورحتلتسووو يعتمووودظ تتا   وووطاتالري ألوووياتالظدرسووويات -
يرظووو تعتوووقتالتغتوووبتعتوووقتال ووور م تتالتوووقتت اجوووهتت ايوووذتظ وووور ع تت
تسوووو يعتموووودظ تتا   ووووطاتالري ألووووياتالظدرسوووويات الرظوووو تعتووووقت ألوووولت

ت.تاال ترا  تت ال ت  تلتذليتس 
 : مةةةةةةةةةةنة  الدراسةةةةةةةةةةة

 

ت.تست بتت تي تالظ ت طم  تاتال  اقالظ س -
 : عينةةةةةةةةةةةة الدراسةةةةةةةةةةةة

 

تلتظ جوووووهتترميووووواتري ألووووويات ت02لت وووووردتظ زعووووو  تاووووو  تق:ن091عوووووددتن -
لتظرتوىتترميوات10لت دارطتظدرسواتظ تجوات تن22لتظديرتظدرسات تن00ن

ت.تلت لقت ظر22ري أليات تن
 : أدوات الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 

ت.تالظر متاتال م يا -
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ت.تاستظ رةتاالستمي   -
 :نتةةةةةةةةةةاة  الدراسةةةةةةةةةةة 

 

التي جوودت طتظ وو ريلتالري ألووياتظر ظوواتم اسووطات دارةتالظدرسوواتالظ تجووات -
  ظسو مر تت وسريات  تظ سوظيا تتسو ا تظودارستلتتودريبتعتولتالظسو رات

لووىتيووتىتت ريووعت طتدموو ت تسوو ا تظوو دطت  تظر وو طت ت  تمووراظاتالتر يسيووات
تلت.تظرتظي ت الطيبتظ تال   طتالمد ل

 

 : إجراءات البحث -
 منة  البحث : -
تلظياظتووووهتلطميروووواتمإسووووتمداىتالدراسوووو تتالظسوووو ياتمإسووووتمداىتالظوووو ساتال  ووووالتت  الموووو   ت وووو ى -

ت.الم ثت
 مجتمع البحث : -
يتظ  تظجتظلتالم ثت لتالرو دةت الاو ادرتمظوديري تتالترميوات الترتويىتمظ   ظواتالغرميوات ت الرو دةت -

تمظدارستالاترةتال ا دةت ت  ىتظتظ تي ت لتا  رادتا تيا: الا ادرت الر ظتي ت الظرتظي ت
  اي ت زارةتالترميات الترتيىتمظ   ظاتالغرميات. -
 الترميات الترتيىتمظ   ظاتالغرميات.تظديري تت اي  -
  ظ جس تتالترمياتالري ألياتمظ   ظاتالغرميات.تظ جسل -
 ظدرا تظدارستالاترةتال ا دةتمظ   ظاتالغرميات. -
 الاترةتال ا دةتمظ   ظاتالغرميات. اي تظدارست -
تالترمياتالري ألياتظدارستالاترةتال ا دةتمظ   ظاتالغرميات. ظرتظ تتظرتظلت -

 

 البحث : عينة -
لتت280عي وواتالم ووثتم لطريروواتالر وو اايات وولت سووتظ رةت سووتمي  تمتوو تعوودد ىتنت  تالموو   ت متوو ر -

لت وردا ت يجو دتالظرو ظيتتالرتظيواتنت ودعت  مو تتلت سوتظ رةتت01 ردا تتىتترسيظسىت للتعوددتنت
ت220لت ردَات جرا تالدراساتاالستطيعيات سوتظ رةت سوتمي  ت ت عوددتنتت01 ستمي  ت ت عددتنت
%تظو ت جظوإللتت00.55 رةت ستمي  ت يدتالم ثتم يثتتظ  تعي واتالم وثتلت ردَاتلتطميعت ستظ

ت زيولتعي واتت  ويلت تلت0تجود  تر وىتن ت ي ألومتلت ردا تت005ظجتظلتالم ثتالم ل تعددىتنت
 .الم ث

ت
ت
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 ( 3جدول ) 
 عينة البحثمجتمع وتوصيف وتوزيع 

 توزيع عينة البحث                  
 

 توصيف عينة البحث  

مجتمع 
 البحث

 عينة
 المعامالت
 العلمية

 عينة
 الدراسة

 االستطالعية

عينة 
الدراسة 
 األساسية

 اجمإلي
 عدد
 العينة

وكيللل وزارا التربيللة والتعللليم بمحاف للة 
 الغربية

3 - - 3 3 

وكللللللالي مللللللديريات التربيللللللة والتعللللللليم 
 بمحاف ة الغربية

32 - 4 6 8 

ملللوجهى وموجهلللات التربيلللة الرياضلللية 
 بمحاف ة الغربية

334 4 5 56 52 

مدراي مدارس الفتلرا الواحلدا بمحاف لة 
 الغربية 

47 4 4 42 55 

وكالي مدارس الفتلرا الواحلدا بمحاف لة 
 الغربية

47 5 5 58 64 

معلمللللى ومعلمللللات التربيللللة الرياضللللية 
بملللللدارس الفتلللللرا الواحلللللدا بمحاف لللللة 

 الغربية
437 45 42 343 386 

 447 447 52 52 736 المجموع

 البيانات :أدوات جمع  -
 سوتظ رةت سوتمي  تمسودلتت ظيولتا ظا  و تتالظ ديوات لتجظلتمي  و تتالم وثتت   ستمدىتالم    -

 ات  وودت تمرووت  ظوو تت ووظيىتالموو    الم ورياتلتسوو يعتالموودظ تتالري ألووياتلظوودارستالاتوورةتال ا وودةت
ت ت:تظليات لت عداد  المط اتتالت

 .ت ثالمتتغيراتاتمظجريالررا اتتال ظرياتلتظراجلتالرتظيات الدراس تتالظرت -0

 ت تي تالسجيتت ال   اعت. -2

 الظر متاتال م ياتالظات  ات. -0

 ( . 2مرفق رقم )  -ا ستمي  تمإستظ رةالرايسياتتظ   رتال  رةتالظمداياتلت ديدت -5

تلت.25الظ  رتا   ت:تا ظا   تتالظ ديات ت عددتالرم راتنت -
تلت.00الرم راتنتالظ  رتال   لت:تا ظا   تتالم ريات ت عددت -

 .تعتلتالس دةتالممرا ت تراألياا الظ   رتعرضت -0

 مرفةةق رقةةم –تا سووتمي  تةظ وو  رت سووتظ رتظوو تتظ وو ر ووي ااتظجظ عوواتظوو تالرموو راتتلاوو ت -2
 (3 ). 

 .تعتلتالس دةتالممرا تظ  رعرضتظجظ عاتالرم راتتالم  اتما ت -1

 .ت( 4مرفق رقم ) –تا ستمي  ت ستظ رة ي ااتال  رةتال س ايات -8

 : إلستمارة اإلستبيان المعامالت العممية  -
 : إستمارا اإلستبيانصدق أوالً : 
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ظو تال ودعتالظ طرولتتم س بتظر ظ تال دعت ستظ رةا ستمي  تعو تطريوعتاو  تت     ىتالم   -
ت.الدامتلتتا تس عت  دع

 : إلستمارا اإلستبيان الصدق المنطقى -

ت–ا تلتممووورت9ا سوووتمي  تعتووولتعوووددتنةال ووودعتالظ طرووولتمرووورضت ستظ رتت  المووو    سوووتمدىت
  وودت ووددتالموو     ت وور طت متيوو رتالمميوورت  تياوو  تعألوو تظوو تالسوو دةت عألوو  تت–ل0نر ووىتتظر ووع

 ياوواتالتوودريستظوو تاتيوو تتالترميوواتالري ألوويات سووىتا دارةتالري ألوويات ت  التتروو تعووددتسوو  اتتالمموورةت
تال  علت.س  اتت ت   تيا  تلتمميرت رتم طتم لرظ ت لتالرط عتت01لديسىتع ت

 تتروويستم لاروو تالسوودلتالووذمت ألوورتتظوو ت جتووهتتة ذلوورتمغوورضتالت رووعتظوو ت  تا سووتظ رت
  ودتتاألوت اتمإمودا تالور متسو ا تم لترودي ت  تتى00/2/2121إللظو08/0/2121الاترةتظو  ذلرت لت

ت-تلت5تنر وىتظر وعتت-ال إلياتال س ايات تظ للت  رتستةا ستظ رتتال ذلت  تا أل  ات للت  ت  تست
ت:ليات المط اتتالتت  ملتالم     دت ت
 رقللللللللم ق فللللللللمر–  عوووووووودد  ظ  ري ا  تراأليا ستظ رةا سووووووووتمي  تتالموووووووو     تالظ وووووووو  ر  توووووووورحت  ال ت:

ت  لت: -( 4 )
ت.ا ظا   تتالظ دياتلتس يعتالمدظ تتالري ألياتلظدارستالاترةتال ا دةت -0
ت.ا ظا   تتالم رياتلتس يعتالمدظ تتالري ألياتلظدارستالاترةتال ا دة -2

 ت  دتتىتعرضتالظ   رتا  تراألياتعتلتالس دةتالممرا ت ذلرت ألو  ات  ت وذلت  تترودي
 تلتظ  سوبتايورتت-ظ  سوبت متظ  رتظ تتتورتالظ و  رتظسوتمدظ   لتذلورتظريو ست  و التالتروديرنت

ت.تلت2تنر ىتجد  ت  تظ ألمتماظ تةت ج  تر متالس دةتالممرا ت   تظ  سماتظ   رتا ستظ رت
 (4 جدول)

 اإلستبيانإستمارامناسبة محاور آراي السادا الخبراي حول 
 2=  ن

 البيان المحور
 غير مناسب مناسب

الوزن 
 النسبى

 األهمية
 % ك % ك النسبية

 22.22 2 32.22 3 22.22 2 اإلمكانات المادية األول
 322.22 32 2.22 2 322.22 32 اإلمكانات البشرية الثانى

السبدد  البببرا  لبول  واألهميبة النسببية ارا  ىالتكرار والنسبة المئوية والوزن النسبب(  2 )رقم يوضح جدول 
 ىبدلملببدور التبب ونالبببدل  ىرتضببتوقببد %(099 -% 09.99) بين ليببت تراولببر اارا  مببدبيدن مدر  اإلسببتملببدور تسببت

 . فأك ر%09لصلتعلى أهمية نسبية قدرهد 

لت00موو راتتماوو تظ وو رت يووثتمتوو تعووددتالرموو راتتنم ووي ااتظجظ عوواتظوو تالر  ت وو ىتالموو   :  ثانيللاً 
 رقم مرفق  – مي  تتىتعرألس تعتلتالس دةتالممرا ت مدا تالر مت يس ظ رةتا ست ست لتعم رةت

 
( 5 ). 
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 (5 جدول )
 ستبياناإلآراي السادا الخبراي حول عبارات إستمارا 

 2ن=

 المحور الثانى المحور األول

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

3 88.89 35 011.11 47 55.56 
4 011.11 36 011.11 48 011.11 
5 55.56 37 77.78 47 011.11 
6 33.33 38 011.11 44 88.89 
7 88.89 37 88.89 42 011.11 
8 011.11 34 011.11 52 011.11 
7 77.78 32 011.11 53 011.11 
4 011.11 42 88.89 54 77.78 
2 011.11 43 011.11 55 011.11 
32 011.11 44 011.11 56 011.11 
33 011.11 45 011.11 57 88.89 
34 77.78 46 011.11   

ويتضبح تبراو   تسبتمدر  اإلسبتبيدن(النسبة المئوية ارا  السبدد  البببرا  لبول رببدرار  3 )رقم يوضح جدول 
بدلعببدرار التبى لصبلر رلبى أهميبة نسببية  ونالببدل  ىرتضبتوقبد % (099 -% 33.33) النسبة المئوية للعبدرار مبدبين

 . % فأك ر55قدرهد 
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 ( 6جدول ) 
 اإلستبيانفى إستمارا قامها وفًقا لرأى السادا الخبراي العبارات المستبعدا وأر

 العبـــــــارات رقم العبارا المحور

 األول
 فى إقامة منشأت رياضية إضافيةيتوافر بالمدرسة مساحات خالية يمكن أن تستخدم  5

 يتم إستثمار الخدمات بالمدرسة فى أكثر من نشاط رياضى 6

 قيادات مديرية التربية والتعليم لديهم خبرا فى تسويق الخدمات الرياضية 47 الثانى

اإلسبتبيدن لذفهد مبن تسبتمدر   ( العبدرار المستبعد  وأرقدمهد من قبل السدد  الببرا  وتم 4يوضح جدول رقم ) 
 . رار( ربد3، وقد بلغ رددهد )

 ( 7جدول ) 
 اإلستبيانفى إستمارا تعديل وفًقا لرأى السادا الخبرايالعبارات المعدلة وأرقامها قبل وبعد ال

 المحور
 رقم العبارا
 قبل التعديل

 العبارا قبل التعديل
 رقم العبارا
 بعد التعديل

 العبارا بعد التعديل

 32 األول
إسللعافات قريبللة مللن توجللد وحللدا 

 المدرسة
37 

توجلللللد وحلللللدا طبيلللللة رياضلللللية إلجلللللراي 
 اإلسعافات األولية بالمدرسة

الببرا  فبى تسبتمدر  ( العببدرار المعدلبة وأرقدمهبد قببل وبعبد التعبديل وفأىبد لبرأ  السبدد  5يوضح جدول رقبم ) 
 . اإلستبيدن ، وتم تردد  صيدغة ربدرا  والد 

 (8جدول)
 المعدلةوعدد العبارات المستبعدا وأرقامها وعدد العبارات  ىالعدد المبدئ

 ستبياناإلإلستمارا وأرقامها والعدد النهائى 

 البيان المحور
العدد 
المبدئى 
 للعبارات

عدد 
العبارات 
 المستبعدا

أرقام 
العبارات 
 المستبعدا

عدد 
العبارات 
 المعدلة

أرقام 
العبارات 
 المعدلة

العدد 
النهائى 
 للعبارات

 44 32 3 6،  5 4 46 اإلمكانات المادية األول

 32 - - 47 3 33 اإلمكانات البشرية الثالث

 54 - 3 - 5 57 اإلجمإلي

العبدرار المعدلة وأرقدمهبد والعبدد  ىوردد العبدرار المستبعد  وأرقدمهد وردد(العدد المبدئ6)رقم يوضح الجدول 
 . ستبيدناإلالنهدئى إلستمدر  

 اإلستبيان: ا إلستمار الداخلى اإلتساقصدق -

عووو تطريوووعتتا سوووتمي  ت سوووتظ رةتالووودامتلتم سووو بتظر ظووو ت ووودعتا تسووو عت   ووو ىتالمووو   
ظرتظولت  اوي ت تظودرا ت تظو جسلت ظ جسو تتالترميواتالري ألوياتظجظ عاتظو تعتلتتتطميعتا ستمي  

 وووردا تظظ تووواتتلت01ن  عووودد ىتظووودارستالاتووورةتال ا وودةتمظ   ظووواتالغرميامالترميووواتالري ألووويات ظرتظوو تت
لظجتظوولتالم ووثت ت ذلوورتمغوورضتترووديرت وودعتعموو راتتا سووتمي  ت  وودتتووىتذلوورتم سوو بتظروو ظيتت

لتظ و  رت موي تالظ و رت الظجظو عتالظ  رت مي تا تعم رةت الظجظ عتالاتلت تا رتم طتمي تا تعم رةت
تتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولتالا

 سوتمدظتتت عتظو  تموج ت وذىتالري واى20/5/2121ظوإلل00/5/2121الاترةتظ لتظ   رت ت ذلرت لت
ظر ظو تلتت ألومتت8 تنتتلت1تنر وىت  تا الجود تت روطتل س بتالظر ظيتتالرتظيات ستظ رةا ستمي  

تا ستمي  .ت ستظ رةتالدامتلت دعتا تس ع
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 ( 7 جدول )
 لعبارا والمجموع الكلىاكل وبين اإلتساق الداخلى بين العبارا والمحورصدق 

 ستبياناإللمحاورإستمارا
 52ن = 

 الثانىالمحور  األولالمحور 
العبارا مع  م

 المحور
 العبارا

العبارا مع  م مع المجموع
 المحور

 العبارا
العبارا مع  م مع المجموع

 المحور
 العبارا

 مع المجموع
3 2.42 2.22 34 2.24 2.44 45 2.47 2.42 
4 2.24 2.44 35 2.22 2.48 46 2.42 2.23 
5 2.44 2.45 36 2.47 2.23 47 2.48 2.44 
6 2.75 2.46 37 2.23 2.46 48 2.47 2.47 
7 2.23 2.45 38 2.46 2.23 47 2.44 2.42 
8 2.22 2.44 37 2.45 2.72 44 2.47 2.43 
7 2.46 2.42 34 2.47 2.43 42 2.48 2.22 
4 2.74 2.45 32 2.44 2.24 52 2.44 2.45 
2 2.24 2.48 42 2.47 2.23 53 2.42 2.44 
32 2.45 2.42 43 2.44 2.44 54 2.46 2.42 
33 2.44 2.24 44 2.22 2.47    

 1.360=  1.15قيمة ) ر ( الجدولية عند مستوى معنوية 
ليت تبراو  معدمبل االرتببدط مبد الملور و(وجود ترتبدط ذو داللة تلصدئية بين العبدر   5 )يوضح جدول رقم 

 9.02 –9.50 ليت تراو  معدمل االرتبدط مد بين )العبدر  والمجموع الكلى للملدور كل ، وبين  ( 9.02 –9.53 )بين 
 . 9.95 معنويةممد يشير تلى صدق اإلتسدق الدابلى إلستمدر  اإلستبيدن وذلك رند مستو   (

 ( 4 جدول )
 ستبياناإل إستمارا لمحاور المجموع الكلىالمحوروبين الداخلى  اإلتساقصدق 

 52ن = 

 معامل االرتباط البيان المحاور

 2.48 اإلمكانات المادية األول
 2.47 اإلمكانات البشرية الثانى

 1.360=  1.15قيمة ) ر ( الجدولية عند مستوى معنوية 
لت جوو دتارتموو طتذ تداللووات   وو اياتمووي تالظ وو رت مووي تالظجظوو عتت8ي ألوومتجوود  تر ووىتنت

ستظ رةا ستمي  الاتلتلظ   رت ي يرت للتظظ تلت1.81ت–1.82ت يثتترا حتظر ظ تا رتم طتظ تمي نتا 
ت.ت1.10ت ذلرتع دتظست متظر  يات دعت ستظ رةا ستمي  

 اإلستبيان:ة إستمار  ثباتثانيًا : 
 : Test – Retestعن طريق التطبيق وإعادا التطبيق  حساب معامل الثبات -

عووو دةتالتطميوووعت تعووو تطريوووعت سوووتظ رةتا سوووتمي  ت سووو بتظر ظووو تال مووو تت  تم ووو ىتالمووو     ا 
ظوو جسلت ظ جسوو تتظجظ عوواتظوو تعتوولتةتتطميووعتا سووتظ رت يووثتتووىتتTest – Retestالتطميووعت

ظوووودارستالاتوووورةتال ا وووودةتمالري ألوووويات الترميووووات ظرتظوووو تتظرتظوووول  اووووي ت تظوووودرا ت تالترميوووواتالري ألوووويات
  وودت وو ىتالموو     تمووإجرا تالتطميووعتتل ووردا تظظ توواتلظجتظوولتالم ووثت01نت ت عوودد ىتمظ   ظوواتالغرميووا

ى تاظو ت و ىتالموو     تموإجرا ت عو دةتالتطميووعت20/5/2121ىت لوول00/5/2121ا   ت ولتالاتورةتظو 
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 ا وورتظوو تلا  وو تالزظ وولتمووي تالتطميرووي تات ت اوو  ى20/0/2121ىت لوول9/0/2121 وولتالاتوورةتظوو 
عتظ  تمج ت ذىتالري ات سوتمدظتتل سو بتالظرو ظيتتالرتظيا ستظ رةا سوتمي  ت روطت ت تلتي ىتت00ن

لتي ألومتظر ظو تال مو تتت9تنر وىتلرتبت ت الجد  ت طتا رتم  دتتىتذلرتمإستمداىتظر دلاتسميرظ  ت
ت.لا تظ  رتظ تظ   رت ستظ رةا ستمي  

 ( 2 جدول )
 لبيان معامل الثبات إلستمارااإلستبيان التطبيق وإعادا التطبيقمعامل االرتباط بين 

 52ن=

 الثانىالمحور  المحور األول

 معامل اإلرتباط م معامل اإلرتباط م معامل اإلرتباط م

3 1.93 34 1.90 45 1.90 
4 1.91 35 1.88 46 1.91 
5 1.95 36 1.93 47 1.94 
6 1.91 37 1.91 48 1.92 
7 1.90 38 1.94 47 1.88 
8 1.92 37 1.89 44 1.90 
7 1.91 34 1.92 42 1.91 
4 1.89 32 1.90 52 1.87 
2 1.93 42 1.94 53 1.91 
32 1.86 43 1.90 54 1.90 
33 1.92 44 1.91   
 2.583=2.27الجدولية عند مستوى معنوية( ر ) قيمة 

عوو دةتالتطميووعترتموو طتذ تداللووات   وو اياتمووي ت لت جوو دتت9تنر ووىتي ألوومتجوود  ت التطميووعت ا 
ظرتظلت  اي ت تظدرا ت تظ جسلت ظ جس تتالترمياتالري ألياتظجظ عاتظ تا ستمي  تعتلتت ستظ رة

 يثتتوورا حتظر ظوو تاالرتموو طت ال ا وودةتمظ   ظوواتالغرميوواظوودارستالاتوورةتمالترميوواتالري ألوويات ظرتظوو تت
 مووووووووو تت لوووووووولتليووووووووواتظظوووووووو تي ووووووووويرت رتمووووووووو طتذ تداللوووووووواتعإ  وووووووولتظر ظيتلت1.90ت–1.82تظوووووووو مي تن

ت. ستظ رةا ستمي  
 حساب معامل الثباتبإستخدام معامل ألفا كرونباخ : -

تنر وىت الجود  ت تار  م متمي  تظر ظ ت م تت ستظ رةا ستمي   لا تظر ظ تت   ستمدىتالم   
 . لتي ألمتذلرت01
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 ( 32 جدول )
 ستبياناإل ستماراإل ألفا كرونباخ لبيان معامل الثباتمعامل 

 52ن= 

 معامل ألفا
1.874 

 Cronbach's Alpha if ItemDeleted البيان المحور
 2.473 اإلمكانات المادية األول
 2.474 اإلمكانات البشرية الثانى

 جوو دتارتمو طتذ تداللووات   وو اياتموي تعموو راتتاو تظ وو رتظوو تلتت01تنر وىتي ألومتجوود  ت
ظر ظوو ت سووتظ رةتا سووتمي  ت اجظووإللتعموو راتتا سووتمي  تلميوو  تظر ظوو تاالرتموو طتالاتوولت ت يووثت رووعت

ل ذلوورتع وودتظسووت متظر  يوواتت1.812ت–1.810تنظروو ظيتتارتموو طتترا  ووتتظوو تمووي تتار  موو خت لاوو 
ت  لتظر ظيتتارتم طتذ تداللاتع لياتظظ تي يرت للت م تت ستظ رةتا ستمي  .ت1.10

 اإلستبيان:  ةاإلستطالعية إلستمار  ةالدراس -
 ووووردا تظظ توووواتتلت01نتظجظ عووووات  اظسوووو مووووإجرا تالدراسوووواتا سووووتطيعياتعتوووولتت  الموووو   تى وووو 

ظووو جسلت تظجظ عووواتظووو ت اوووي تظوووديري تتالترميوووات الترتووويىت تاووولت ستظ رةا سوووتمي  تظووولظجتظووولتالم  
ظووودارستالاتووورةتمالترميووواتالري ألووويات ظرتظووو تتظرتظوولت  اوووي ت تظووودرا ت ت ظ جسوو تتالترميووواتالري ألووويات

عتظوَ تموج ت وذىتى ت00/2/2121ىت لول01/0/2121 ذلورت ولتالاتورةتظو  تال ا دةتمظ   ظاتالغرميا
 . ات رطالري ات ستمدظتتل س بتالدراساتا ستطيعي

 وكان الهدف من إجراي الدراسة اإلستطالعية التعرف على اآلتى : 

 .ا ستمي  تة ستظ رتتتألظ س تتظدمت سىتعي اتالم ثتلترم راتتالتل -

 التررلتعتلتال ر م تتالظ تظ تظس ر  ت     تالتطميعتلترظ تعتلتتي يس ت. -

 .ا ستمي  ت ستظ رةالتررلتعتلتزظ تتطميعت -

 وقد أسفرت نتائج الدراسة اإلستطالعية عما يلى : 

 ت متظوو سىت يوثتلووىتيمودرتظووا سووتمي  تتة سوتظ رت سوىتعي وواتالم وثتلترموو راتتالتولتيتألووظ س ت -
 .تا ستمي  تة ستظ رتظ تعم راتتتةا ستاس رتع ت متعم رت

م سووو بتالوووزظ تالوووذمت سوووتغر تهتعي ووواتا سوووتمي  تتة سوووتظ رتتطميوووعتتوووىتالترووورلتعتووولتزظووو ت -
 ت اوو  تيتوورا حتالووزظ تظووا سووتمي  تتة سووتظ رتالدراسوواتا سووتطيعيا لتا ج موواتعتوولتعموو راتت

 د يرات.ت12 للت10مي 

ت
ت
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 : اإلستبيان  ةةاألساسيةإلستمار الدراس -
 : اإلستبيان  ةإستمار تطبيق  -

جظولتررا تالري واتا سوتمي  تل سوتظ رةتا  اتال ور طتالرتظيوات ا داريواتت ا رتمردتالتجادتظ ت
ظجظ عواتظو تالرو دةت الاو ادرت الرو ظتي تمظودارستالاتورةتعتولتت سوتظ رةتا سوتمي  متطميعت    ىتالمو   

ال ا وودةتمظ   ظوواتالغرميووات  ووىتظتظ تووي ت وولت ايوو ت زارةتالترميووات الترتوويىت ت  اووي تظووديري تتالترميووات
ظووودارستالاتووورةتال ا ووودةتمظ   ظوووات  اوووي ت تظووودرا تظووو جسلت ظ جسووو تتالترميووواتالري ألووويات الترتووويىت ت
 ت عووودد ىتظووودارستالاتووورةتال ا ووودةتمظ   ظووواتالغرميوووامالترميووواتالري ألووويات ظرتظووو تتظرتظووولت تتالغرميوووا

ظولتظراعو ةتالتجايودتعتولت  ورادتظ29/01/2121ظوإلل02/9/2121لت ردا ت ذلرت لتالاترةتظ 220ن
م ثتالرتظلت زالات متظم  لت دتترت تظ ت   س تٌتجظلت رطتظ ت ج تالتت ستج م تسىتالري اتمج ظيا

 .   تتا عتسىت لتا ج ماتعتلتا ستمي  

 : إستمارة اإلستبيان تفريغ بيانات  -
مجظوولتا سووتظ راتظتا ظتاتا سووتج م تت تووىتتاريوو تت  مروودت  تسوو  تعظتيوواتالتطميووعت وو ىتالموو   

ستمدىتالم     ت لتت  يمتا ستمي  تطريراتلياورتتتالمي   تت لتا  لتالتاري تالظردةتلذلر  ت ا 
م لترووووديرت ي وووولتالتروووووديرت ذلوووورتمرووووودتظ ا روووواتالسوووو دةتالممووووورا تعتوووولتالم وووووثت ت ا  ووووتت سوووووتج م تت

  ا ستمي   تت  ر  تلترديرت ي لتعتلتال   تالت للت:

 نت رىتلت تردرتلس ت يثتدرج تت. -

  دتظ تلت تردرتلس تدرجت  ت. للتنت -

  تردرتلس تدرجات ا دةت.نتالتلت -

لتدرجوووات ت وووىت ووو ىتالمووو     تمر ووودت92 موووذلرتتاووو  تالدرجووواتالاتيوووات سوووتظ رةتا سوووتمي  تن
عووداد  ت جوورا تالظر لجوواتا   وو اياتمظوو تيتظ  وولت يت  سووبتظوولت  وودالت  جد لوواتالوودرج تتالموو ىت ا 

تالم ثت.

 المعالجات اإلحصاةية المستخدمة : -
الظر لج تتا    اياتالظياظاتلطميرواتمي  و تتالم وثت ذلورتظو تموي تت   ستمدىتالم   
تللت:ت  ا  تتا لتSPSS المر  ظاتا    ال

 ا   رالتالظري رم - الظت سطتال س مل -

تا  ظياتال سميا -تال ز تال سمل -
تالدامتللتتظر ظ تال دعتن دعتا تس ع -
تظر ظ تا رتم ط -تا ياظال سماتال -
ع دةتالتطميعت تتالتطميعظر ظ تال م تتنت - تلTest – Retestا 
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 2 متم رتا  -تظر ظ تال م تتنت لا تار  م ختل -

ت -

 :  عرض ومناقشة النتاة  -
 :عرض النتاة   -

 ( 33جدول ) 
 المادية المتوفرا بمدارس الفترا الواحدا بمحاف ة الغربية باإلمكاناتالخاص  األولراي عينة البحث فى المحور آ

 447ن=

 العبــــارا
الوزن  ال ماحد إلى  نعم

 النسبى
 األهمية
 النسبية

 4كا
 % ك % ك % ك

3- 82 48.887 25 63.555 74 54.222 654 86.442 7.662 

4- 52 37.555 73 44.887 357 82.222 576 74.666 74.282 

5- 58 38.222 55 36.887 378 82.555 552 64.442 353.442 

6- 46 32.887 333 62.555 22 62.222 546 78.442 76.282 

7- 47 34.222 324 64.222 22 62.222 547 77.555 64.462 

8- 58 38.222 43 58.222 324 64.222 574 78.222 57.442 

7- 47 54.887 324 64.222 52 35.555 727 77.333 65.662 

4- 22 62.222 336 72.887 43 2.555 732 78.442 84.382 

2- 324 67.555 88 42.555 77 47.555 627 75.555 37.342 

32- 372 88.887 76 46.222 43 2.555 772 47.774 332.782 

33- 366 86.222 34 7.555 82 52.887 747 77.774 338.442 

34- 333 62.555 82 52.887 67 42.222 738 78.666 42.782 

35- 52 35.555 47 34.222 384 76.887 534 68.444 375.262 

36- 363 84.887 85 44.222 43 2.555 772 46.666 24.442 

37- 28 64.887 342 75.555 2 6.222 757 72.778 22.282 

38- 357 82.222 46 57.555 8 4.887 772 47.774 334.782 

37- 327 68.887 82 52.887 73 44.887 726 76.887 42.382 

34- 427 24.222 37 8.887 5 3.555 876 28.442 562.662 

32- 43 58.222 324 67.555 64 34.887 642 74.666 46.742 

42- 85 44.222 76 46.222 324 64.222 627 82.222 44.542 

43- 46 57.555 52 37.555 324 67.555 654 86.222 44.242 

44- 77 55.555 22 66.222 73 44.887 676 72.444 37.582 

 . 7.22= 2.27الجدولية عند مستوى معنوية  4قيمة كا
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 ( 34جدول ) 
 المتوفرا بمدارس الفترا الواحدا بمحاف ة الغربية باإلمكانات البشريةالخاص  الثانىآراي عينة البحث فى المحور 

 447ن=

 العبــــارا
الوزن  ال حد ماإلى  نعم

 النسبى
 األهمية
 النسبية

 4كا
 % ك % ك % ك

45- 52 35.555 46 57.555 333 62.555 582 76.887 67.582 

46- 25 63.555 85 44.222 82 52.887 676 72.444 8.742 

47- 333 62.555 47 54.887 47 34.222 756 72.333 62.242 

48- 52 37.555 76 46.222 354 74.887 577 74.442 88.642 

47- 384 76.887 58 38.222 43 2.555 727 44.666 376.642 

44- 324 44.222 34 4.222 2 6.222 852 26.887 525.342 

42- 77 55.555 324 67.555 64 43.555 677 72.887 32.662 

52- 367 87.555 74 54.222 8 4.887 723 47.778 354.742 

53- 22 66.222 74 54.222 76 46.222 627 75.555 35.842 

54- 74 56.887 73 44.887 28 64.887 654 86.222 35.842 

 . 7.22= 2.27الجدولية عند مستوى معنوية  4قيمة كا

را تعي وواتآلدالووات   وو اياتذاتتل  ت  وو رت وور عت02نلت تت00نت  تر ووىتايتألوومتظوو تالجوود
الظ ديووواتا ظا  ووو تت سوووتظ رةتا سوووتمي  تالم  ووواتمووو لتررلتعتووولت ا ووولتتالم وووثت ووولتجظيووولتعمووو رات

 .ال ا دةتمظ   ظاتالغرمياالم رياتالظت  رةتمظدارستالاترةت ت

 :النتاة   مناقشة -
لتالتاورارت ال سوماتالظا يوات الو ز تال سوملتآلرا تعي واتالم وثتت00يتألمتظو تجود  تر وىتنت

 ا ووولتا ظا  ووو تتالظ ديووواتالظتووو  رةتمظووودارستالاتووورةتال ا ووودةتمظ   ظوووات وووقتالظ ووو رتا   تالمووو صتم
ت2لت  ووو تظوووو ت يظووواتاوووو ت0.99نتت1.10الجد ليووواتع وووودتظسوووت متظر  يوووواتت2 ت   ت يظووواتاوووو الغرميوووات

لت عتولت ز ت08 ظ توتتالرمو رةتر وىتنلت تت059.55:تت1.55الظ س مات التلت    رتتظو تموي تنت
ر وووىتتة%تموووي تعمووو راتتالظ ووو رت تمي ظووو تظ توووتتالرمووو رت92.889لت  ا ووورت  ظيووواتم سووومات205 سوووملتن

تلت  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ت ز ت سووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووملت00ن
%ظظ تي يرت للت م  ت ت ااتا ت ستج م تتالري ات يدتالم ثتت52.222    ت  ظياتم سماتتل002ن
ت.

لت08ر وىتنتةا  تت عتلت سماتظا يات ولتررا تعي واتالم وثتالوذي ت متو ر اتن روىلت ولتالرمو رت
% ا  وتت عتولت01.221لتم سومات5ر وىتنتة ا  تت   ت سماتظا يات ولتالرمو رت ت%ت92.111م سما

تلتم سووووما00ا تعي ووواتالم وووثتالوووذي ت متووو ر اتن لووولت ووودتظووو لت ووولتالرمووو رةتر وووىتن سوووماتظا يوووات ووولتررت
 ا  ووتت عتوولت ت%ت0.000م سووماتلتت00ةتر ووىنت ا  ووتت  وو ت سووماتظا يووات وولتالرموو رت ت00.000%

%ت15.221لتم سومات00نةتر وىت سماتظا يوات ولتررا تعي واتالم وثتالوذي ت متو ر اتنتالتلت ولتالرمو رت
ت%ت.0.000لتم سماتت08ر ىتنتاة ا  تت   ت سمات لتالرم رت
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لتم لجوووود  ت08 ت01 تت02 ت05 ت02 تت00 تت01 تت9  وووو رتت توووو ااتالرموووو راتت ر وووو ىتنت
لت  ت  وو رت ور عتذاتتداللوواتظر  يواتآلرا تعي وواتالم وثتالووذي تامتو ر اتنت رووىتلت متغووتتت00ر وىتنت

 تت21.111 تت22.221 تت59.000 تت25.111 تت22.221 تت50.000 يظاتال سماتالظا ياتن
 . لتعتلتالترتيب92.111 تت52.221

  ذاتي يرت للت  تظدارستالاترةتال ا دةتمظ   ظواتالغرميواتي جودتمسو ت ظو ا تظرودةت ظجسوزةت
ل اظتا جسزةت ا د اتتالري ألياتمطريراتستيظات رظ اتل ظ يتس تظ تالتتلت ت ي جدتمسو تظو تيسو عدت

تتووو ستت-اليوودتت–الطوو ارةتت–ةتالسووتاتالطوويبتعتوولتظظ رسوواتا   ووطاتالري ألووياتالظمتتاوواتظ وو تنتاوورت
ط  لوواتلت ت الظوودراستتسوووتغ تلألسوو ارتالظ يطوووات وولتالدع يوووات ا عووي ت  ت  ووورتال ر  وواتالري ألووويات
م ل ا تظ  سبت ت ي جدتم لظدراستظم رجتتسظمتمسرعاتا   رالت لت  لاتالط ارئت ت الظودارست

م لظوودارست  وودةتطميووات جوورا تتيتوو  رتمسوو ت د اتتلجظوولتالرظ ظووات ظ زعوواتمطريرووات وو ي ات ت ي جوود
تا سر   تتا  ليات.

تلتم لجووود  تر وووىتت22 ت09 تت00 ت8 تت1 تت0 تت5 تت0   ووو رتت تووو ااتالرمووو راتت ر ووو ىتنت
لت  ت  ووو رت ووور عتذاتتداللووواتظر  يووواتآلرا تعي ووواتالم وووثتالوووذي تامتووو ر اتنت لووولت ووودتظووو تلتت00نت

 تت01.221 تت58.111 تت58.111 تت59.000 تت50.000 متغوووووووتت يظووووووواتال سوووووووماتالظا يووووووواتن
تلتعتلتالترتيبت.55.111 تت50.000 تت00.000

  ذاتي يرت لولت  تظودارستالاتورةتال ا ودةتمظ   ظواتالغرميواتي جودتمسو ت لولت ودتظو تظيعوبت
ظتروووددةتا اوووراضت يوووتىتتجسيوووزتتتووورتالظووودارستمووو  د اتتالظطت موووات   ظوووات متمط لووواتلاووولتتسووو  ىت

رتمروضتالظودارستمسو تمطواتظسوترمتيات سوتغي تا ظو ا ت تس عدت لتزي دةت رصتالتس يعت ت   و 
لوولت وودتظوو تيووتىت سووت ظ رتالموودظ تتالري ألووياتم لظدرسووات وولت ا وورتظوو ت  وو طت  الموودظ تتالظتوو  رةت ت ا 
للت دتظ تتت  رتع اظ تا ظ ت السيظاتدام تالظ  جتتالري أليات ا  تراط تتال  يات ري أللت ا 

 ورةتي ظيوات ولتل  واتا عي و تتلت ديودت   و تت  ظو ا ت المياياتم لظدرسات   و رتمومرضتالظودارست 
ت   ظاتا   طاتالري ألياتمج  اعس ت.

لت  تت00لتم لجود  تر وىتنتت20 ت21 ت00 تت2 تت0 تت2    رتت تو ااتالرمو راتت ر و ىتنت
ت   رت ر عتذاتتداللاتظر  ياتآلرا تعي اتالم ثتالذي تامت ر اتنتالتلت متغتت يظاتال سماتالظا يوات

تلتعتلتالترتيبت.50.000 تت58.111 تت15.221 تت58.111 تت29.000 تت21.111ن

  ووذاتي وويرت لوولت  تظوودارستالاتوورةتال ا وودةتمظ   ظوواتالغرميوواتالتي جوودتمسوو تظيعووبتظووز دةت
م  ألوو  ةتلفسووتمداىتالتيتوولت التيووتىت سووت ظ رتا ظوو ا تال وو ارةت وولتالظ  ووجتتالري ألووياتم لظوودارست
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ا ظا  ووو تت المووودظ تتالري ألوووياتم لظدرسوووات التيتووو  رتم لظووودارستظ لوووداتتلزيووو دةتالووودم ت  تلتز يووودت
لرددتاميرتظ ت اسرمياتتستمدىت لت   ت  رط عتالتي رتالاسرم الت ت التي جدتم لظدارستظسجدتيتسل

الظ ووتي ت   وو  ت   ظوواتالظ   سوو تت المطوو التتداموو تالظدرسووات ت التي جوودتلتظدرسوواتظ  وولت لاتر  وولت
ت تتالري أليات.م صتم    طات المدظ

لتالتارارت ال سماتالظا يات الو ز تال سوملتآلرا تعي واتالم وثتت02 يتألمتظ تجد  تر ىتنت
 ا ووولتا ظا  ووو تتالم ووورياتالظتووو  رةتمظووودارستالاتووورةتال ا ووودةتمظ   ظوووات وووقتالظ ووو رتال ووو  لتالمووو صتم

ت2 لت  ووو تظوووو ت يظووواتاووووت0.99نتت1.10الجد ليووواتع وووودتظسوووت متظر  يوووواتت2 ت   ت يظووواتاوووو الغرميوووات
لت عتولت ز ت28 ظ توتتالرمو رةتر وىتنلت تت010.02:تت2.12الظ س مات التلت    رتتظو تموي تنت

ر وووىتتة%تموووي تعمووو راتتالظ ووو رت تمي ظووو تظ توووتتالرمووو رت95.221لت  ا ووورت  ظيووواتم سووومات209 سوووملتن
تلت  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ت ز ت سووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووملت20ن
 يدتالم ثتت%ظظ تي يرت للت م  ت ت ااتا ت ستج م تتالري ات05.221لت    ت  ظياتم سمات029ن
ت.

لت28ر وىتنتةا  تت عتلت سماتظا يات لتررا تعي اتالم ثتالذي ت مت ر اتن روىلت ولتالرمو رت ت
% ا  تت عتلت00.000لتم سمات20ر ىتنتة ا  تت   ت سماتظا يات لتالرم رت ت%ت88.111م سما

لتم سوووومات29ر وووىتنتة سوووماتظا يوووات ووولتررا تعي ووواتالم وووثتالوووذي ت متووو ر اتن لووولت ووودتظووو لت ووولتالرمووو رت
 ا  وووتت عتووولت ت%ت8.111م سوووماتلتت28ةر ىنت ا  وووتت  ووو ت سوووماتظا يوووات ووولتالرمووو رت ت50.000%

%ت08.221لتم سومات22نةتر وىت سماتظا يوات ولتررا تعي واتالم وثتالوذي ت متو ر اتنتالتلت ولتالرمو رت
ت%ت.2.221لتم سمات01ر ىتنتاة ا  تت   ت سمات لتالرم رت

ت02لتم لجود  تر ووىتنت00 تت01 تت28 تت21 تت20 تت25  و رتت تو ااتالرموو راتت ر و ىتنت
لت  ت   رت ر عتذاتتداللاتظر  ياتآلرا تعي اتالم ثتالذي تامت ر اتنت روىتلت متغوتت يظواتال سومات

لتعتوووووووووووووووولتت55.111 تت20.000 تت88.111 تت15.221 تت59.000 تت50.000الظا يوووووووووووووووواتن
  الترتيب

مس تظ ر ي تظتم  وي ت  ذاتي يرت للت  تظدارستالاترةتال ا دةتمظ   ظاتالغرمياتيت  رت
 ووولتا   وووطاتالري ألووويات مسووو تظرتظوووي تالترميووواتالري ألووويات   وووت  تعتووولتظ  ووو تعووو للتظتم وووصت
 يسوووتطير  تالسووويطرةتعتووولت اوووظتال ظووو ىتدامووو تالظ  وووجتتالري ألوووياتم لظدرسوووات ت يوووتىتتريووويىتظرتوووىت

ددتالترميوووواتالري ألووووياتم لظوووودارست وووولتألوووو  تال توووو ااتالتوووولت ررتسوووو تالاوووورعتالري ألوووويات ت يت  سووووبتعوووو
 . الظظ رسي تلأل  طاتالري ألياتظلتا ظا   تتالظت  اتم لظدرسا
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لت  ت  وووو رت وووور عتذاتتداللوووواتت02لتم لجوووود  تر ووووىتنتت29   وووو رتت تيجوووواتالرموووو رةتر ووووىتنت
ظر  يوووواتآلرا تعي وووواتالم ووووثتالووووذي تامتوووو ر اتنت لوووولت وووودتظوووو تلت متغووووتت يظوووواتال سووووماتالظا يوووواتلسوووو تنت

تل.ت50.000
تر  الوالد  بملدفظة الغربية يتم تلى لد مد بهد تلديد كفد   معلم التربية الريدضية وهذا يشير تلى أن مدارس الف

تلتظ  يتتالرتظيات الد راتتالتم  ياتالتلت   تعتيس ت.وفأدى 

لت  ت  و رت ور عتت02لتم لجود  تر وىتنتت02 تت22 تت20    رتت ت ااتالرم راتت ر و ىتنت
ت59.000مت ر اتنتالتلت متغتت يظاتال سماتالظا ياتنتذاتتداللاتظر  ياتآلرا تعي اتالم ثتالذي تا

تلتعتلتالترتيبت.ت52.221 تت08.221 ت

  ووووذاتي ووووويرت لووووولت  تا داراتتالترتيظيوووواتالتتسوووووتري تمظتم  وووووي ت وووولتظجووووو  تالتسووووو يعت
الري أللتلتس يعتالمدظ تتالري ألياتالظدرسيات ت التي جدتمظدارستالاترةتال ا دةتمظ   ظواتالغرميوات

ظتم  وووو  ت ظوووودرمي ت وووولتظجوووو  تالتسوووو يعتالري ألوووولت ت التيت  سووووبتعووووددتظرتظوووولتالترميووووات  وووورادت
 . الري ألياتم لظدرساتظلتعددتالتيظيذ

  تالظ اردتترتمرت  ودتظر ظو تتالسياواتالري ألوياتسمير عبد الحميد   لت ذاتال ددتي يرت
ل  ج وواتتوو جمتالسياوو تتلوو ت  سوو ت سووتمداظس ت ا يوورتظوو تا داراتتاتمسةةتوى  سوو تترظوو تعتوولتر وولت

 ج    تم  را تراوىتظ ارد و تالظ ود دةت مو لراستتظ ظو  ت رودتتا و ت داراتت مورمتراوىتتو ا رتظ ارد و ت ت
 وو  دارةتال اعيوواتتوودرستالظوو اردتالظ جوو دةت ووىتتألوولتالمر وو ظاتالظ  سووبتالووذمتيظاوو تت ايووذىتمإسووتمداىت

ت(25ص، 2110، الحميدعبد ).  ذىتالظ اردتظلتظراع ةتالرظ تلفستا دةتظ س ت ستا دةتا ظتات

  وهتالتيرت ورت كمةال الةدين عبةد الةرحمن درويةش ومحمةد محمةد الحمةاحمىكبًى مبن   روي
د رتالظوو اردتعتوولتا ظا  وو تتالظ ديووات رووطتموو تت ووظ تالظوو اردتالم ووريات ت ذت  تظجظوو ىتالوور ادتالووذي ت

دارةتالمر  ظاتيرد  تعتلتدرجاتاميرةتظ تا  ظياتلظ  تلسىتظو تر ورتي ر   تعتلتتمطيطت ت ظيىت ا 
ت ر  ت لتت ريعتالتر   تالذمتيس عدتعتلتت ريعتال ج حتالظ   دت.ت

 (356ص، 3228، درويش والحماحمى)

  تت ديوودتالظوو اردتالظ ديووات الم ووريات ت ا ر وو تظوو ت  ووىت سووم بت سةةمير عبةةد الحميةةد ويضببي 
ت ريوووعتا  ووودالت  لظيعوووبت الظ  وووجتت الجسوووزةت ا د اتت اوووذلرتالظووودرمي ت جظيووولتالرووو اظي تعتووولت

تا   طاتالري ألياتتردتجظير ت ظا   تتالتا لتع س تل ج حتالتمطيطتالتس يرلت.ت
 (67ص، 4223، عبد الحميد)

  تالظوو اردتالظ ديوواتتم محمةةود عبةةد المقصةةود وحسةةن أحمةةد الشةةافعىإبةةراهيمةةن ويشببير كببًى 
تالزظاتلتتظ ي ت ال را ت ال ي  ات عظ تالظ از  تتالترديريات لتالتمطيطت.ت
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 (63ص، 3222، عبد المقصود والشافعى)

الظوو  ت  وووممتع ووبتالسياووو تت  وو تالوووذمتيسوو عد  تعتووولت ظ ظوود  أمةةةل إبةةةراهيم وتشةةير 
تت ريعت  دا س تلوذات  لتظ يو تعظتيوات ومهتتتر ايواتترو ىتمسو تالظ ظظوات تسورلتلت  و  تعتولتا ظو ا ت

تل10ص ت2119 تظ ظدننتالظيزا ي تتاليزظاتلتلت ريعتا  دالتالظرج ةت.ت

خالللد راشللد ،العمران؛( 4236) مةةن حمد،يوسةةف رسةةول وتتفببق تلببك النتببدئر مببك دراسببة كببًى 

( 4234أسلماي عبلد ) )،( ، الشين4237أسماي عبد الحكليم )،عبد الجواد؛( 4238أروى أحمد )،الفيومى؛( 4237)

  تتووو ا رتالظووو اردتالم ووورياتالظتظ توووات ووولتا  ووورالتالظ  ووو ت الظتم وووصت دارةتالري ألووواتالظدرسووويات
ىت سم بت ج حتالري ألواتالظدرسويات  و تم ثتيتىت  تغي تالط   تتالم ريات الظ اردتالظ دياتظ ت  

تت ريعت  دا س ت.

 يتاروو تالموو     تظوولتعي وواتالم ووثت  تظوودارستالاتوورةتال ا وودةتمظ   ظوواتالغرميوواتي جوودتمسوو ت
 ظ ا تظردةت ظجسزةتل اظتا جسزةت ا د اتتالري ألياتمطريراتسوتيظات رظ واتل ظ يتسو تظو تالتتولت ت

  ووطاتالري ألووياتالظمتتاووات ت يتوو  رتمسوو تظ وور ي ت ي جوودتمسوو تظوو تيسوو عدتالطوويبتعتوولتظظ رسوواتا 
ظتم  ووي ت وولتا   ووطاتالري ألوويات مسوو تظرتظووي تالترميوواتالري ألوويات   ووت  تعتوولتظ  وو تعوو للت
لولت ودت ظتم صت يستطير  تالسيطرةتعتلت اظتال ظو ىتدامو تالظ  وجتتالري ألوياتم لظدرسوات ت ا 

  تراط تتال  يات المياياتم لظدرساتظ تتت  رتع اظ تا ظ ت السيظاتدام تالظ  جتتالري أليات ا
   وو رتموومرضتالظوودارست  وورةتي ظيووات وولتل  وواتا عي وو تتلت ديوودت   وو تت  ظوو ا ت   ظوواتا   ووطات

تالري ألياتمج  اعس ت ت التي جدتم لظدارستظيعبتظز دةتم  أل  ةتلفستمداىتالتيتلت.

ال ا وودةتمظ   ظوواتت يوورمتالموو     ت  تألوورلتالظوو اردتالظ ديووات الم ووريات وولتظوودارستالاتوورة
الغرميوووايرجلت لووولتعووودىت جووو دتالت ا ووو ت الت سووويعتالارووو  تموووي تالريووو داتتالرتيووو تمووو  داراتتالترتيظيوووات
 الظووو جسي ت الظرتظوووي تماووو تالظووودارست  ووو ت يجووو دتطووورعتمديتووواتظووو ت جووو تا سوووتا دةتظووو تالمووودظ تت

 سووتغيلس تظوو تالري ألوويات الظ  ووجتت الظيعووبتالظ جوو دةتمسوو ت ا جسووزةت ا د اتت ظوو ت جوو ت سوو ت
مي تتس يرس تمظ تير دتم ل التعتلتالظدارست لتزي دةتالظ اردتالظ ديواتمسو ت الوذمتيظاو ت  تيسو  ىت
 لتتط يرت تجديدتالظ  آتتالري ألياتمس ت يرت تظو تا عتظو دتالظم  ورتعتولتالظم  و تتالظ ليوات

تالظ جهتظ تا داراتتالترتيظيات  زارةتالترميات الترتيىت.

ت

ت

 والتوصيات : اإلستنتاجات -
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 البحث : إستنتاجات -
 لية :اات التنتاجمن التوصل إلى اإلست ونضوي نتائج البحث تمكن الباحث ىف

 أوالً : اإلمكانات المادية :

ظووودارستالاتووورةتال ا ووودةتمظ   ظووواتالغرميووواتي جووودتمسووو ت ظووو ا تظرووودةت ظجسوووزةتل اوووظتا جسوووزةت -0
 ا د اتتالري ألوووياتمطريرووواتسوووتيظات رظ ووواتل ظ يتسووو تظووو تالتتووولت ت ي جووودتمسووو تظووو تيسووو عدت

ت-اليوودتت–الطو ارةتت–الطويبتعتولتظظ رسواتا   وطاتالري ألوياتالظمتتاواتظ و تنتاورةتالسوتات
تتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ست

تسوووتغ تلألسووو ارتالظ يطوووات ووولتالدع يوووات ا عوووي ت  ت  ووورتال ر  ووواتط  لووواتلت ت الظووودراست
الري ألووياتم ل ووا تظ  سووبت ت ي جوودتم لظوودراستظموو رجتتسووظمتمسوورعاتا   وورالت وولت  لووات
الطوو ارئت ت الظوودارستيتوو  رتمسوو ت د اتتلجظوولتالرظ ظووات ظ زعوواتمطريرووات وو ي ات ت ي جوودت

تم لظدارست  دةتطميات جرا تا سر   تتا  ليات.
ارستي جووودتمسووو ت لووولت ووودتظووو تظيعوووبتظتروووددةتا اوووراضت يوووتىتتجسيوووزتتتووورتالظووودارستالظووود -2

مووو  د اتتالظطت موووات   ظوووات متمط لووواتلاووولتتسووو  ىت تسووو عدت ووولتزيووو دةت ووورصتالتسووو يعت ت
لوولت    وو رتمرووضتالظوودارستمسوو تمطوواتظسووترمتيات سووتغي تا ظوو ا ت الموودظ تتالظتوو  رةت ت ا 

لولت ودتظو ت دتظ تيتىت ست ظ رتالمدظ تتالري ألياتم ل ظدرسات لت ا رتظ ت   طتري ألولت ا 
تتوو  رتع اظوو تا ظوو ت السوويظاتداموو تالظ  ووجتتالري ألوويات ا  ووتراط تتال وو يات الميايووات
م لظدرسات    رتممرضتالظودارست  ورةتي ظيوات ولتل  واتا عي و تتلت ديودت   و تت  ظو ا ت

ت   ظاتا   طاتالري ألياتمج  اعس ت.
دةتم  أل  ةتلفستمداىتالتيتولت التيوتىت سوت ظ رتا ظو ا تالظدارستالتي جدتمس تظيعبتظز ت -0

ال وو ارةت وولتالظ  ووجتتالري ألووياتم لظوودارستلزيوو دةتالوودم ت  تلتز يوودتا ظا  وو تت الموودظ تت
الري ألووياتم لظدرسووات التيتوو  رتم لظوودارستظ لووداتتاسرميوواتتسووتمدىت وولت وو  ت  رطوو عتالتيوو رت

اميوووورتظوووو تالظ ووووتي ت   وووو  ت   ظوووواتالاسرموووو الت ت التي جوووودتم لظوووودارستظسووووجدتيتسوووولتلرووووددت
الظ   س تت المط التتدام تالظدرسات ت التي جدتلتظدرساتظ  لت لاتر  لتم صتم    وطات

ت المدظ تتالري أليات.

 ثانياً : اإلمكانات البشرية :

ظووودارستالاتووورةتال ا ووودةتمظ   ظووواتالغرميووواتيتووو  رتمسووو تظ ووور ي تظتم  وووي ت ووولتا   وووطات -0
اتالري ألووووويات   وووووت  تعتووووولتظ  ووووو تعووووو للتظتم وووووصتالري ألووووويات مسووووو تظرتظوووووي تالترميووووو

 يسووتطير  تالسوويطرةتعتوولت اووظتال ظوو ىتداموو تالظ  ووجتتالري ألووياتم لظدرسووات ت يووتىتتريوويىت
ظرتىتالترمياتالري ألياتم لظدارست لتأل  تال ت ااتالتلت ررتس تالارعتالري أليات ت يت  سبت

 سات.عددتالظظ رسي تلأل  طاتالري ألياتظلتا ظا   تتالظت  اتم لظدرت
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الظوودارستيووتىت لوولت وودتظوو تمسوو تت ديوودتااوو  ةتظرتووىتالترميوواتالري ألوويات  روو  تلتظوو  يتتالرتظيووات -2
ت الد راتتالتم  ياتالتلت   تعتيس ت.

ا داراتتالترتيظياتالتتستري تمظتم  ي ت لتظج  تالتس يعتالري أللتلتس يعتالمدظ تت -3
ظواتالغرميوات  ورادتظتم  و  تالري ألياتالظدرسيات ت التي جدتمظدارستالاترةتال ا ودةتمظ   

 ظوووودرمي ت وووولتظجوووو  تالتسوووو يعتالري ألوووولت ت التيت  سووووبتعووووددتظرتظوووولتالترميوووواتالري ألوووويات
 م لظدرساتظلتعددتالتيظيذت.

 البحث :  توصيات -
إلى بعل  التوصليات الهاملة وفيملا ونات البحث الحالى توصل الباحثنتاجفى ضوي إست

 بعر  لهذه التوصيات :  ونقوم الباحثييلى سوف 

ألووور رةت يووو ىتالظووودارستمتوووججيرتالظيعوووبت الظ  وووجتتالري ألوووياتلتتووودريبتعتيسووو ت ووولتايووورت -0
 ظ اعيدتالرظ تالرسظياتمس ت.

 يجبت ست ظ رتالظيعبت المدظ تتالري ألياتالظدرسياتعتلتال ا تا ظ  ت. -2
 يجبتت ا رتظيعبتظترددةتا اراضتتس عدت لتزي دةت رصتالتس يعتم لظدارست. -0
 ا د اتت المدظ تتالري ألياتم لظدارستظلتالظ ا ا تتالر    يات.يجبت  تتتط معت -5
 ألر رةتت ا رتم لظدارستظس   تت  ارةتلظظ رسات  جهتا   طاتالري ألياتالظمتتاات. -0
 ألر رةت ج دت  دةت ي  اتظتم  اتلتظيعبت الظ  جتتالري أليات. -2
 ألر رةت ج دت ظ ا تظجسزةتل اظتا د اتت المدظ تتالري ألياتم لظدارست. -1
 ألر رةتت ا رتم لظدارستظ لدتاسرم التلفستمداىتالتيتلت. -8
 ألر رةت ستغي تا س ارتالظ يطاتم لظدرساتا ستغي تا ظ  ت. -9

 ألر رةت ج دت دارةتلفست ظ رت التس يعتالري أللتدام تالظدارست. -01
 يجبت  تتستري تالظدارستمظتم  ي ت لتظج  تالتس يعتالري أللت. -00
 ا ي تم  وووواتمرظتيوووواتالتسوووو يعتلتموووودظ تتالري ألووووياتألوووور رةت جوووو دتت وووورير تت لوووو اامت  وووو -02

 م لظدارست
ظا  يووووو تتالمووووودظ تتالري ألووووويات -00 يجوووووبت  تتت  سوووووبتمطووووواتال  ووووو طتالري ألووووولتظووووولت جوووووىت ا 

 م لظدارست
 ألر رةت ج دت دارةتالتس يعتالري أللتم  داراتتالترتيظيات. -05
مياتلتر ظتي تمس تألر رةت ي ىتا داراتتالترتيظيات ظديري تتالترميات الترتيىتمرظ تد راتتتدري -00

 عتلت  دثت س ليبتالتس يعت.
 ألر رةت ج دتمدالتت ظا  جتتلتر اظي تعتلتال   طتالري أللتم لظدارست. -02
 يجبت  تتت  سبتالظيزا ي تتال  لياتظلت  دالت ظتطتم تتالظ سس تتالترتيظيات. -01
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يجبت  تت جدتظم   تتس  ياتظ تظيزا يات زراةتالترميات الترتويىتلت ورلتعتولت وي  ات -08
 ظيعبت الظ  جتتالري ألياتم لظدارست تط ير  ت.ال
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 قائمــة المراجــع 
 أوالً : المراجــع العربيــة :

تطميروو تتظيدا يوواتظر  وورةت ووقتاالسووت ظ رت التظ يوو ت ووقتالترميووات :( 2900) حسللن أحمللد ،الشللافعي -
  ال  رت.تالمد يات الري ألات تا سا دريات:تدارتال    تلد ي تالطم عا

 ظوو ذجتظرتووورحتلتسوو يعتالظ  ووآتتالري ألووياتالظدرسوويات ووقتد لوووات :( 2905) خالللد راشللد ،العمللران -
 .الا يتت ترس لاتظ جستيرتايرتظ   رةت تاتياتالترمياتالري أليات تج ظراتج  بتال ادم

الترتويىتمطواتتسو يرياتلتمودظ تتالري ألوياتالظدرسوياتمظر توات:( 2906) أروى أحمد سلعد ،الفيومى -
ا س سووولتمظ   ظووواتالم يووورةت ترسووو لاتظ جسوووتيرتايووورتظ  ووو رةت تاتيووواتالترميووواتالري ألووويات ت

تج ظراتط ط ت.
  وودةتتسوو يعتظرتر وواتلتموودظ تتالري ألووياتمج ظروواتسوو را تمووإ تيىت:( 2904) يوسللف رسللول ،حمللد -

ظو اتالرراعت ترس لاتظ جستيرتايرتظ   رةت تاتياتالترميواتالري ألوياتلتم و تتماتت–اردست  ت
 .  تج ظراتا سا دريا

التللرويح وأوقللات الفراغفللى :( 0006) محمللد محمللد ،الحمللاحمى ؛كمللال الللدين عبللدالرحمن  ،درويللش -

 ، الأدهر  . 3، ط المجتمع المعاصر

ا سستالرتظياتلفدارةتالري أليات تالرو  رةت:ت:( 2990) كمال الدين عبدالرحمن وآخرون ،درويش -
تظرازتالات بتلت  رت.

 ظ ذجتظرترحتلتس يعتمدظ تتا   وطاتالري ألوياتالظدرسوياتمظ   ظوات :( 2906) نادر أحمد ،ربيع -
 . الد ستيات ترس لاتظ جستيرتايرتظ   رةت تاتياتالترمياتالري أليات تج ظراتالظ   رة

لج اتتس يعتظرتر واتم الت و داتتالري ألوياتا  لظميوات تا سوا دريات:( 2902) محمد أحمد ،رمادى -
تال    تلد ي تالطم عات ال  ر.:تدارت

الود رتالتسو يرلتالمودظلتلاتيو تتالترميواتالري ألوياتظو ت:( 2905) أسماي عبلد الحكليم ،عبد الجواد -
الظ ظ رتا جتظ علت ا  ت  دمتلتتس يعتالري أللت ترسو لاتداتو راىتايورتظ  و رةت تاتيوات

 . الترمياتالري أليات تج ظراتط ط 

ال ظريو تتال دي وات تطمير تسو ت تا سوا دريات:ت،  إدارا الهيئلات الرياضلية:( 2990) سلمير ،عبد الحميد -
 . ظ  جةتالظر رل

ت ا ولتر و عتالتسو يعتالري ألوقت وقتالسياو تتالري ألوياتالجزااريواتت:لت2101ن هربلاجي ،عبد الغني -
نتدراسوووات  لوووات  ديووواتري ألوووياتلاووورةتالرووودىتلت ترسووو لاتظ جسوووتيرتظ  ووو رةت تج ظرووواتسوووطيلت

 . الجزاار

الظ سوو عاتالرتظيوواتلووفدارةت:( 0009) حسللن أحمللد؛ الشللافعى، إبللراهيم محمللود  ،عبللد المقصللود -
تالري ألياتالتمطيطتالري أللت تا سا دريات:تظ  جةتالظر رلت.
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مطاتظرتر واتلفسوت ظ رت ولتظجو  تالري ألواتالظدرسوياتاظ ودرت:( 2900) أسماي عبد ) ،الشين -
 . ظ   رةت تاتياتالترمياتالري أليات تج ظراتط ط تلتتظ ي تالذاتلت ترس لاتظ جستيرتاير

 ر اتالتس يعت ت غي تا  دياتعتلت س ست را تتظس  ظاتع ظات ت:( 2990) أمل إبراهيم، محمد -
تالمرط ىت:تا ا ديظياتا  لظمياتلتج اتا  لظمياتالس دا يات.

 ثانياً : المراجــع االجنبية :

- Naigales Gonzalez (2010) :Vision Of The Marketing Activity In Sport Clubs 

Sport Management International Journal Vol 6, Kissue2Kpp, 124-137 

Kpublished Semi-Annuallyk,. 

- Philip Kotler & Bernard Dubois and Kevin Lane Keller (2006) : Marketing 

Management, 12eme Edition, Pearson Education 


