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   -ىجؼ البحث إلى : 
جية نغخ مجرسي التخبية في تفعيل األنذظة الخياضية السجرسية مؽ و  الييئات التجريديةمدتؾى التعخؼ عمى 

مؽ مجرسي التخبية مجرسًا (  58 ) ة الجراسةبظخيقة السدح . وضست عيشتؼ استخجاـ السشيج الؾصفي  .الخياضية
فخ اوتظبيقو بعج تؾ استبياف  ترسيؼ استسارةولمحرؾؿ عمى البيانات تؼ  ,الخياضية في مجيخية تخبية نيشؾى 

واالنحخاؼ  , ، وقج عؾلجت البيانات إحرائيا مؽ خالؿ الؾسط الحدابيمؽ صجؽ وثبات  الذخوط العمسية فيو
 .لفا كخونباخومعامل أ ، ومعادلة جيتساف ف بخاوف، اومعادلة سبيخم والشدبة السئؾية،, السعياري 

 : ىي  عجةوقج استشتج الباحث استشتاجات  
 . الرفي الخياضي الشذاط تفعيل في ايجابي مدتؾى تعاوف  ليا التجريدية الييئات اف -

 اختيار في مذاركتيؼ خالؿ مؽ الكذفي الخياضي الشذاط في فعاؿ مدتؾى تعاوف  ليا التجريدية الييئات اف -
 . الكذفية السسارسة عمى الظمبة وتذجيع حث في ودورىؼ الظمبة وانتقاء

 . مي والخارجي في السجارس الثانؾيةاعيخت الييئات التجريدية اىتسامًا متؾسظًا بالشذاط الخياضي الجاخ -
 :ىي  عجةتؾصيات ى الباحث وأوص

حث الييئات التجريدية عمى االستسخار والستابعة والتسدػ بجورىؼ الستسيد في تفعيل االنذظة الخياضية  -
 السجرسية كافة . 

وبسا يتيح مديج مؽ االىتساـ والجعؼ مؽ , نذظة الخياضية السجرسية ايجاد آلية عمسية ومؾضؾعية لتشفيح األ -
 قبل الييئات التجريدية واالدارات السجرسية  . 

 خاء دراسة مذابية عمى السجارس االبتجائية ومجارس الظالبات االبتجائية والستؾسظة .اج -

 .ية , تفعيل , االنذظة الخياضية () تقييؼ , الييئات التجريد :الكمسات السفتاحية

Level Evaluation of Teaching Staff in Activating School Sports 

Activities from Sports Education Teachers Point of View 

 in Mosul City 
Lect. Dr. Thaker Mahfooth Al- Dulaimi   th7915@yahoo.com 

 

    

ABSTRACT 

The research aims to: - 

To identify the level of teaching staff in activating school sport activities from the 

sport  education teachers point of view .  

The descriptive approach was used in the survey method. The study sample (85) 

teachers from the teachers of sports education in the Directorate of Education of 

Ninawa and for obtaining the data a questionnaire was designed and applied after the 

availability of the scientific conditions in it of validity and stability. The data were 

mailto:th7915@yahoo.com
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treated statistically through the arithmetic mean, standard deviation, percentage, the 

Seberman Brown equation, Gitman equation, and the Alpha Kronbach coefficient . 

The researcher concluded several conclusions: 

 1- The teaching staff have a positive level of collaboration in activating classroom 

activity . 

2- The teaching staff have an effective level of cooperation in the Scouting sport 

activity by participating in the selection and selection of students and their role in 

encouraging staff students to practice Scouting.  

3- The teaching bodies have shown a moderate interest in the internal and external 

athletic activity of secondary schools . 

The researcher recommended several recommendations : 

 1- urge the teaching staff to continue , follow up and to hang on their distinguished 

role in activating all school sports activities. 

2- Finding a scientific and objective mechanism for the implementation of school 

sport activities, which would allow for greater attention and support by educational 

staff and school departments. 

3-Making Similar study in primary and middle- schools  

Keywords: (Evaluation, Teaching Staff, Activating, School Sports Activities ). 

 التعخيف بالبحث  - 1
 السقجمة وأىسية البحث  1-1

وتؾفيخ متظمبات نجاحو  ,لتظبيقات العسل التخبؾي والسجرسي  مفتؾحاً  نذظة الخياضية نغاماً تعج األ     
وتكؾيؽ الجساعات وتحقيق االىجاؼ , كؾنو يذسل اكبخ الفعاليات البذخية مؽ حيث االنتذار والسسارسة 

 بأسمؾب عمسي وتحخؾ تشغيسي مجروس وما تتظمبو مؽ مالكات ومؾارد وامكانات تجار, والفخؽ الخياضية
احج ركائد التقجـ في الشذاط الخياضي وبالتعاوف مع الييئات التجريدية مجرسي التخبية الخياضية  يعج  و , 

وتحقيق اىجافو كؾنيؼ يسثمؾف العسل السيجاني السباشخ لمظمبة مؽ خالؿ تؾاججىؼ القخيب مشيؼ  , السجرسي
وما يتخمميسا مؽ اداء الجروس اليؾمية وسفخات تخويحية وتؾجييات , في ساحات السجرسة والسشافدات 

اليجابي االتخبية الخياضية والشذاط الخياضي لفائجتو الكبيخة وانعكاسو  وتأتي اىسيةدات ونرائح , وارشا
البجنية الشفدية واالجتساعية ، يداعج في ذلػ الخغبة الجامحة تؾى لياقتيؼ عمى صحة الظمبة ومد

وف درس التخبية يشتغخ  جعميؼ والجوافع الكامشة في نفؾس الظمبة وتحقيق نؾع مؽ الخضا عؽ الشفذ، ما
مع  الشذاط الخياضي الحي يدتقظب أعجادا ستعجاد، وكحلػ تفاعميؼ الخياضية بفارغ الربخ والحساسة واال

 ومياراتيؼ  ،مؾاىبيؼ ويسارسؾف بو طاقاتيؼ  ، يفخغؾف ، إذ يججوف فيو السالذ اآلمؽ السستع مشيؼ كبيخة 
البارز الحي جور البحث الحالي مؽ الاىسية تتذكل عميو   (3,  0202سعادات , )  الحخكية والخياضية 

والتشغيسية ,  سجرسيةنغخًا لمستظمبات ال نذظة الخياضة السجرسيةتفعيل األ الييئات التجريدية فيتمعبو 
والتشافذ  ,عمييؼ  والستغيخات الستشؾعة واالىتساـ بذخريتيؼ وطبيعة معاممتيؼ وتعامميؼ ستجاخمةال

لدمؾؾ الدميؼ اوتحجيج  , الحي يتظمب التؾجو نحؾ التحميل السؾضؾعي بيؽ مجارس السحافغة السدتسخ
السمقاة عمى عاتق الييئات التجريدية سدؤولية الاستشادا الى  معاممة الظمبة وتظؾيخ تفيؼ واعي لكيفية 

الخياضية التي عات وتالفييا لتجديج التؾق وحل مذاكل الظمبة ,وتحقيق االىجاؼ الستؾخاة جيؾد التؾحيج ل
والتسيد في صيانة الدمؾكيات االيجابية وتعديدىا  لفخؽ الخياضية السجرسيةواالظمبة عمى سمؾكيات  تؤثخ
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تستمكو الييئات حؾؿ ما  ىحا الترؾر يتسحؾرو , ق وأيدخىا ائلتحقيق االىجاؼ الستؾخاة بأفزل الظخ 
مؽ أبشية  إذ إف السجرسة بشاء أساس, التجريدية مؽ ادوار تديؼ في تفعيل االنذظة الخياضية السجرسية 

السجتسع ، أي أن يا مؤسػدة اجتساعيػة أساسػية أوجػجىا السجتسع بفعل غدارة التخاث الثقافي ، وتخاكسو ، 
قرؾدة ، وصبغيؼ بربغة مدتشجة إلى فمدفتو ونغسو وتعّقجه ، لتقؾـ بتشذئة أبشائو وتػخبيتيؼ تخبيػة م

وليحه السؤسدة خرائريا وميداتيا التي تسيدىا عؽ غيخىا مؽ السؤسدات  , ومبادئو ، ومشدجسة معيا
 ( .  10,  0220السدؤولة عؽ تشذئة األجياؿ )عابجيؽ، 

 مذكمة البحث  0 - 1
،  األىجاؼ التخبؾية وصقل شخرية الظالبسًا وبارزًا في تحقيق مياألنذظة الخياضية دورًا  ؤديت

بحاجة إلى مديج مؽ  بسجاالتيا السختمفةوتشسيتو نسؾًا سميسًا، وأف تفعيل السذاركة في ىحه األنذظة 
 . البحث والجراسة الحي يكذف عؽ واقعيا ومعخفة خرائريا ومداياه 

 لتخبية نيشؾى  السجيخية العامة فيتجريدي كالتعميؼ الثانؾي الحظ الباحث مؽ خالؿ عسمو في مجارس ولقج 
، وجؾد بعض جؾانب القرؾر واحتكاكو السباشخ مع زمالئو مؽ مجرسي التخبية الخياضية في السجارس , 

كسا اف ىشاؾ قدؼ غيخ في تفعيل األنذظة الخياضية والسجرسية ,  ؼدورىو  الييئات التجريديةفي أداء 
الييئات مسارسػة  درجة ومدتؾى الباحث الكياـ بالجراسة الحالية لمؾقؾؼ عمى  ارتأى ، ولحلػمتعاوف مشيؼ 

محاولة تقجيؼ بعض السقتخحات  فزاًل عؽ، نذظة الخياضية السجرسية تفعيل األدورىا في التجريدية و 
ت مذكمة وقج تسث م, السجارس الثانؾية  في جورىحا الفي تفعيل ؽ أف ُتديؼ والتؾصيات التي مؽ السسك

نذظة في تفعيل األلجورىا الييئات التجريدية مسارسة ومدتؾى ما درجة  اآلتي : جراسة في الدؤاؿال
  ؟ الخياضية السجرسية 

 البحث ىجف 3 - 1
 ييجف البحث إلى 

التعخؼ عمى مدتؾى الييئات التجريدية  في تفعيل األنذظة الخياضية السجرسية مؽ وجية نغخ -0
 مجرسي التخبية الخياضية  .

 مجاالت البحث  1-4
لمسجارس الثانؾية لمبشيؽ في مخكد محافغة  التخبية الخياضية  مجرسي  السجال البذخي : 1-4-1

 نيشؾى . 
 . التابعة لسجيخية تخبية نيشؾى  بشيؽلمالسجارس الثانؾية السجال السكاني :  1-4-0
 00/0209/ 08ولغاية  0209/ 0/02السستجة مؽ  السجة السجال الدماني : 1-4-3

 مرصمحات البحث  1-5
وتخبية التي تعج مؽ جسمة الؾسائل الفعالة لتكؾيؽ  يى: األنذصة الخياضية السجرسية  1-5-1

وكؾنيا فخصة طيبة لمقاء والتؾاصل واالنجماج وتبادؿ الخبخات وتعمؼ العادات الرحية ,  الشاشئ
ألنيا , لتحقيق تؾازف نفدي ووججاني لتجشيبيؼ آفة االنحخاؼ مسا يعؾد بالشفع عمييؼ , وتخسيخيا 
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, ) دمحم ؼ  تداعجىؼ عمى الجراسة والتحريل وتجعميؼ مؾاطشيؽ صالحيؽ ألنفديؼ وألسخىؼ ولسجتسعي
0202 ,8   ). 

وفق متظمبات ىحا البحث بانيا مجسؾعة عمى نذصة الخياضية السجرسية اجخائيًا ويعخف الباحث األ 
التخويحية التي يؤدييا الظالب في درس التخبية الخياضية مؽ الخياضية مؽ الشذاطات والحخكات 

وبسا , خالؿ التفاعل واالنجماج االيجابي مع زمالئو مؽ اجل تفخيغ طاقتو الكامشة بظخيقة صحيحة 
تشسية الخوح الخياضة وعالقاتو  فزاًل عؽة الشغخي روسىؾ مفيج ونافع لو والتخفيف مؽ ضغط الج

 خخيؽ . في تحديؽ التعامل مع اآلاالجتساعية 
ىػؾ مػا يسارسػو الظالػب في درس التخبيػة البجنيػة مػؽ: ) الشذاط الخياضي السجرسـي:  1-5-0

بػػخامج ثقافيػػة مختبظػػة قرػػص حخكيػػة ( ، ومػػا يقػػجـ لػػو مػػؽ و ألعػػاب تخويحيػػة ، و ،  حخكيػػة ميػارات
بالسجاؿ الخياضي، برؾرة فخدية أو جساعية، داخل أو خارج السجرسة تحت إشخاؼ مشغؼ لتحقيق 

 ىجؼ تخبؾي، ويشقدؼ إلى:
 أثشػاء اليػـؾ الجراسػيفي : ىػؾ كػل نذػاط رياضػي يػتؼ تشفيػحه داخػل السجرسػة ـ الشذـاط الـجاخميأ 

ػتخؾ فيػو معغػؼ طػالب السجرسػة بحػخيتيؼ واختيػارىؼ ، وقػج يذػارؾ فيو خػارج الجػجوؿ السجرسػي، ويذ
 العاممؾف بالسجرسة .

، ويذسل  الجراسي الشذػاط الخياضػي الػحي يسػارس خػارج السجرسػة وخػارج اليػـؾ : الشذــاط الخـارجيب ػ 
)  األنذػظة الؾديػة التشافدػية خػارج السجرسػة مذاركة فخؽ السجارس في، و  السشافدات الخارجيػة لمسػجارس

 ( .   02 – 08, 0222, الفكية 
الحي يذتخؾ فيو جسيع التالميح في شكل  يسثل الشذاط األساس  :الشذاط الخياضي الرفي 1-5-3

) صابخ  والتخمص مؽ عشاء السؾاد الشغخية, حرص مبخمجة مخة كل أسبؾع ىجفو التخويح والتدمية 
 ( .30, 0208, ونؾر الجيؽ 

وتشسي  ,  ىؾ مجسؾعة مؽ البخامج التي تمبي رغبات وميؾؿ السذاركيؽ الشذاط الكذفي  : 1-5-4
يسة لبشاء الدمالكذفية قجراتيؼ مؽ خالؿ الخبخات الالزمة الكتداب السعارؼ والسيارات واالتجاىات 

 ( . 01, 0201) عديخي,  السؾطؽ الرالح 
ىؾ الحاصل عمى درجة عمسية جامعية في التخبية الخياضية مؽ مجرس التخبية الخياضية :  1-5-5

احجى السؤسدات االكاديسية , وتؼ تعيشو مجرسا ليسارس العسمية التعميسية في مؤسدات الجولة ) ابؾ 
 ( .   2, 0203, جامع 

 الجراسات الدابقة  –0
 ( بعشهان         0225دراسة ) عبج الحق ,  1 – 0

دور مجراء السجارس في تفعيل مذاركة الصمبة باألنذصة الخياضية من وجية نظخ معمسي )) 
 (( التخبية الخياضية

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى دور مجراء السجارس في تفعيل مذاركة الظمبة باألنذظة الخياضية 
 يخي ت إلى معخفة مجى اختالؼ دور مجلتخبية الخياضية ، كسا ىجفالسجرسية مؽ وجية نغخ معمسي ا
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العسخ، و السجارس في تفعيل مذاركة الظمبة باألنذظة الخياضية السجرسية تبعًا لستغيخات ) الجشذ ، 
خسدة  إلى( فقخة مؾزعة  33 ) (  لتحقيق ذلػ قاـ الباحث بإعجاد استبانة مكؾنة مؽالسؤىل العمسيو 

التشفيح وعخض الشذاط، و إدارة الشذاط الخياضي، و مجاالت ىي: التخظيط لمشذاط الخياضي، 
معمسًا ومعمسة مؽ مجيخية التخبية والتعميؼ (  22)  وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ.الحؾافدو اإلمكانات، و 

ي، وتحميل واالنحخاؼ السعيار , رائيا  باستخجاـ الستؾسط الحدابي, وعؾلجت البيانات احفي نابمذ
السجارس في تفعيل مذاركة الظمبة  يخي أعيخت نتائج الجراسة أف دور مجو , التبايؽ األحادي 

كسا ,  السجاؿ الكمي فيو  كافة جسيع مجاالت الجراسة فيباألنذظة الخياضية جاء بجرجة كبيخة 
العسخ،  (أشارت الشتائج إلى عجـ وجؾد فخوؽ ذات داللة إحرائية تعدى الختالؼ متغيخات الجراسة 

، بيشسا أشارت الشتائج إلى وجؾد فخوؽ ذات داللة إحرائية تبعًا لستغيخ الجشذ  السؤىل العمسي (و 
تعديد في  ميؼف دور مجيخ السجرسة مشيا ا بتؾصيات عجةواوصى الباحث ,  اإلناث سرمحةول

تؾفيخ زخورة بواوصى الباحث ,  وتفعيل مفيـؾ السذاركة باألنذظة الخياضية السجرسية لجى الظمبة
عبج الحق ,  ( الحؾافد السادية والسعشؾية لتكخيؼ الظمبة وتذجيعيؼ عمى مسارسة األنذظة الخياضية

0228  ,098 – 009  ) . 
 ( بعشهان  0212دراسة ) سعادات ,  0 – 0

)) دور مجيخي السجارس في االشخاف عمى مبحث التخبية الخياضية والشذاط الخياضي في مجيخية 
 قباشية (( 

ىجفت الجراسة التعخؼ إلى دور مجيخي السجارس، في االشخاؼ عمى مبحث التخبية الخياضية 
العمسي، ؿ ھوالشذاط الخياضي في مجيخية التخبية والتعميؼ في قباطية في ضؾء متغيخات الجشذ السؤ

وسشؾات الخجمة ، والسخحمة التجريدية وتكؾنت عيشة الجراسة ، مؽ جسيع معمسي ومعمسات التخبية 
ولجسع البيانات تؼ استخجاـ  ومعمسةً  اً ( معمس 21ـ ) ھالخياضية في مجيخية قباطية ، والبالغ عجد

ية لمعمـؾ االجتساعية االحرائ الحدمةاستبانو بعج التحقق مؽ الرجؽ والثبات ، وتؼ استخجاـ بخنامج 
 ( SPSS ) والشدب , والستؾسظات الحدابية , ، ومؽ السعالجات االحرائية السدتخجمة  التكخارات

واعيخت نتائج , ومعادلة كخونباخ ألفا لحداب معامل الثبات , السئؾية ، واالنحخافات السعيارية 
ختبة مجاؿ معمؼ التخبية الخياضية الس الجراسة أف مجاؿ االمكانات، احتل السختبة االولى ، بيشسا احتل

السختبة الخابعة ، واحتل  ة ، ثؼ مجاؿ الفخؽ السجرسيةالسختبة الثالث الثانية، واحتل مجاؿ الظالب
وقج أوصى الباحث بزخورة أف يختقي دور مجيخي , خيخة درس التخبية الخياضية السختبة األمجاؿ 

ة ، واالىتساـ أكثخ بالفخؽ الخياضية السجرسية ، السجارس برؾرة اكبخ نحؾ درس التخبية الخياضي
 ( . 0281 – 0230, 0202)سعادات,  ية مشاسبة لمشذاط الخياضي السجرسوذلػ بتخريص ميدان

 اجخاءات البحث  -3
 مشيج البحث  3-1

 تؼ استخجاـ السشيج الؾصفي وباألسمؾب السدحي لسالءمتو وطبيعة البحث الحالي . 
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 مجتسع البحث وعيشاتو   3-0
عمى في مخكد محافغة نيشؾى ) مجيشة السؾصل ( تخبية رياضية  ( مجرساً  032 ) ضؼ مجتسع البحث

 . قدؼ التخظيطوفق االحرائيات التي حرل عمييا الباحث مؽ السجيخية العامة لتخبية نيشؾى / 
 البحثعيشة  3-0-1

األوؿ ضؼ الجدء ا بذكل عذؾائي مؽ مجتسع البحث , ثالثة اجداء تؼ اختيارىمؽ  البحثتكؾنت عيشة 
عيشة , في حيؽ ضؼ الجدء الثاني لمتخبية الخياضية  مجرساً (  02الجراسة االستظالعية وقج شسل ) 

 .  اً مجرس(  22 ) تكؾنت مؽ التي و الثبات 
وىؼ , الخياضية ة لمتخبي( مجرسًا  22)  شسمتفقج  وىي الجدء الثالث مؽ العيشة عيشة التظبيق الشيائياما 

 . (  0)  كسا مبيؽ في الججوؿ% ( مؽ مجتسع البحث 11,00يسثمؾف ندبة ) 
 أداة البحث  3-3

ر قاـ الباحث بترسيؼ استسارة استبياف لتقييؼ دو  البيانات الستعمقة بأىجاؼ البحث لغخض الحرؾؿ عمى
مؽ عمى وفق تخظيط يتبشى االجخاءات العمسية  نذظة الخياضية السجرسيةالييئات التجريدية في تفعيل األ

دراسة ) سعادات ,  و(  0225دراسة ) عبج الحق , خالؿ االطالع عمى الجراستيؽ الدابقتيؽ وىي 
والسقابمة الذخرية التي اجخاىا مع عجد وكحلػ خبخة الباحث وعسمة السيجاني في ىحا السجاؿ (  0212

وصياغة الفقخات مؽ خالؿ , تحجيج االبعاد  الؾصؾؿ الىاستظاع مؽ مجرسي التخبية الخياضية 
ولية لالستبياف مؽ اربعة ابعاد ة األفمقج تذكمت الرؾر . االستعانة باالستبياف كأداة رئيدة لجسع البيانات 

ىي ) الشذاط الرفي , والشذاط الخياضي الجاخمي , والشذاط الخياضي الخارجي , والشذاط الكذفي ( 
 ( عمى التؾالي .  5,  1,  9,  5( فقخة مؾزعو بعجد )  30) وضست ىحه االبعاد 

 
 مجتمع البحث وعيناته ( 1الجدول ) يبين 

 التطبيق الثبات االستطالعية المدرسين المدرسة ت التطبيق الثبات االستطالعية المدرسين المدرسة ت

 1 1  0 ع . السخكدية 38 1  1 0 ع . الدىهر لمبشين 1

 1   1 م . السهصل لمبشين 39 1 1  0 لمبشينم . السخكدية  0

 1 1  0 ع . الذياب 42 1  1 0 ثا / االبجاع 3

  1 1 0 ع . الكشجي 41  1  1 اعجادية الحكسة 4

 2   0 م . الذييج وليج احسج 40 1 1  0 ثا / الستسيدين 5

  1 1 0 ع . الرجيق 43 1 1  0 اعجادية الشيل 6

  1 1 0 م . السدعهدي لمبشين 44  1 1 0 م . الدىهر لمبشين 7

 1   1 م . ابه بكخ الرجيق 45 2   0 م . بالل ابن رباح 8

 1 1  0 م . الذسهخ لمبشين 46  1 1 0 ع . ابي حشيفة 9

 2   0 ع . الذييج حدين دروير 47 1 1  0 ثا / نيشهى لمستفهقين 12

 1  1 0 م . الشهر لمبشين 48 1   1 م . االقرى 11

 1 1  0 ثا / ارض الخافجين 49  1 1 0 . السثشى لمبشينم  10

  1  1 م . الخشيج 52 1   1 قسة التسيد 13
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 التطبيق الثبات االستطالعية المدرسين المدرسة ت التطبيق الثبات االستطالعية المدرسين المدرسة ت

 1 1  0 ثا / نيشهى لمستفهقين 51 1 1  0 م . الكفاح 14

  2  0 ثا / القسة 50 1  1 0 ع . الخسالة لمبشين 15

 1 1  0 م . الشزال 53 1 1  0 ع . ابي تسام 16

 1 1  0 م. العقيجة 54 1  1 0 الهليجع .خالج بن  17

 2   0 سسا الخباد لمبشين 55 1 1  0 م . الذياب 18

  2  0 م . السيجي لمبشين 56 1 1  0 م . الخبيع 19

 1 1  0 م .عبج هللا بن الدبيخ 57 1   1 م . البخاء بن مالك 02

  2  0 م . عامخ عبج هللا 58 1 1  0 م . الشرخ 01

 1 1  0 0ثا / الستسيدين  59 1 1  0 االمجادع .  00

 1 1  0 م . االمل لمبشين 62  1  1 م . السخؤة لمبشين 03

 1 1  0 ع . عبج العديد عبج هللا 61 1 1  0 م . سعج بن معاذ 04

 1  1 0 ع . الذافعي لمبشين 60  2  0 م . السجج لمبشين 05

م . عبج الخحسن  06
 الجاخل

0 
 1 1 

 0 انذ بن مالكم .  63
 1 1 

 1 1  0 م . الشعسانية 64 1 1  0 م . سعيج بن السديب 07

 1 1  0 م . البحخين 65 1  1 0 م . فتح الفتهح 08

 1   1 م . السعخاج 66 1 1  0 ع . الذخقية 09

 1 1  0 م . سعج بن ابي وقاص 67  1  1 جعفخ بن ابي شالب 32

 1 1  0 عبج الخحسن الغافقيع .  68 1  1 0 اعجادية الذياب 31

 1 1  0 ثا / رافجين الخيخ 69 1 1  0 م . بجر الكبخى  30

عبج الخحسن بن  33
 عهف

0 
 1 1 

 0 ع . السهصل الرشاعية 72
 1 1 

ثا / السهصل  34
 لمستفهقين

0 
1 1  

 0 ع . دار الدالم 71
 1 1 

  2  0 عمي بن ابي شالب 70 1   1 م . السشرهر 35

  1  1 م . الحخية 73 1 1  0 ع . دمذق 36

  1 1 0 اسج بن فخات  74 1 1  0 ع . الخاية 37

 16 16 11 131 السجسهع الكمي 

 الرجق الظاىخي   3-3-1
خًا خبيػػ   ( 00البػػالغ عػػجدىؼ ) ⃰ عمػػى مجسؾعػػة مػػؽ السحكسػػيؽ  تػػؼ عخضػػو االسػػتبيافلمتأكػػج مػػؽ صػػالحية 

وطمػػػػب مػػػػشيؼ ابػػػػجاء ايػػػػة مالحغػػػػات يخونيػػػػا حػػػػؾؿ شػػػػسؾلية األبعػػػػاد وصػػػػالحية الفقػػػػخات ووضػػػػؾحيا  (0)
ومالئستيػػا لظبيعػػة العيشػػة , وكػػحلػ بيػػاف صػػالحية بػػجائل االجابػػة السقتخحػػة مػػع امكانيػػة اجػػخاء التعػػجيالت 

وقػػج اجسػػع السحكسػػؾف عمػػى ,  و اضػػافة عػػجد مػػؽ الفقػػخاتأة صػػياغة و اعػػادأالسشاسػػبة مػػؽ خػػالؿ حػػحؼ 
وفيسا يخص وضؾح الفقخات ومشاسبتيا لظبيعة العيشة فقػج ابػجى الخبػخاء , صالحية االبعاد وبجائل االجابة 

كؾنيػا تحػافظ عمػى مزػسؾف الفقػخة وتؾضػحيا  بعض التعجيالت المغؾية البدػيظة , والتػي اخػح بيػا الباحػث
 ذ تبػيؽإحكسػيؽ عمييػا , اتفػاؽ الس دؽ وفيسا يتعمػق برػالحية الفقػخات , فقػج اسػتخخج الباحػث ندػبأبذكل 

 0الشذػاط الرػفي مػؽ أبعػاد ىػي  )  اربعػةوىػي تتػؾزع اساسػًا عمػى ( فقخة  05اتفاؽ الخبخاء عمى ابقاء ) 
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فقػخة ( ,  03 – 01الشذػاط الخػارجي مػؽ فقػخة (  , و )  02 – 5الشذػاط الػجاخمي مػؽ  )و فقخة ( ,  1 –
لحرػػػؾليا عمػػػى ندػػػبة ( عمػػػى التػػػؾالي   8,  1,  9,  1 ( وبؾاقػػػع ) 05 - 01مػػػؽ  الشذػػػاط الكذػػػفيو) 

بدػػبب عػػجـ حرػػؾليا عمػػى  االسػػتبياف( فقػػخات مػػؽ  1% ( بيشسػػا تػػؼ اسػػتبعاد )  18اتفػػاؽ ال تقػػل عػػؽ ) 
فقػػخات مػػؽ بعػػج ) الشذػػاط  مػػؽ بعػػج ) الشذػػاط الرػػفي ( وثػػالث ندػػبة االتفػػاؽ السظمؾبػػة وىػػي فقػػخة واحػػجة

   الكذفي (
   الجراسة االستصالعية  3-3-0

اختيخوا بظخيقة عذؾائية مؽ بيؽ  ,مجرسًا (  02ستظالعية عمى عيشة قؾاميا ) اجخى الباحث دراستو اال
مؽ خالؿ ذلػ التأكج مؽ تؾفخ  ىادفاً (  0209/  02/  3 - 0 ) بتاريخ  مجارس مجتسع البحث
خت إذ وف , لجى السجرسيؽ شيااالجابة عطخيقة , وفيؼ  فقخات االستبياف الحي اعجهمتظمبات الؾضؾح في 

كسا وفخت فخصة  , و استفدارات تظخح مؽ قبل السجرسيؽية تداؤالت أآىحه الجراسة فخصة االجابة عؽ 
فزاًل عؽ اف , , والحيؽ عبخوا عؽ تفاعميؼ مع فقخاتو  الستبيافالتعخؼ عمى درجة استجابة السبحؾثيؽ ل
وتجخبة لمؾقؾؼ عمى السعؾقات والسذكالت التي قج تؾاجو , يًا الجراسة االستظالعية تسثل تجريبًا عسم

      الباحث لتالفييا في التظبيق الشيائي , كسا استيجؼ الباحث مؽ خالليا تحجيج زمؽ االجابة إذ بمغ 
 ( دقائق .  02) 
 الثبات  3-3-3

تؼ استخجاـ طخيقة التجدئة الشرفية وكحلػ معامل الفا  االستبيافلغخض التحقق مؽ تؾفخ الثبات في 
( مجرسًا لمتخبية الخياضية مؽ مجارس مجتسع البحث  22عمى استسارات عيشة الثبات والبالغة ) كخونباخ 

إذ تسكؽ الباحث مؽ , (  0209/  02/  01 – 1) السستجة مؽ لمسجة اختيخوا بظخيقة عذؾائية 
 . لحة لمتحميل االحرائي ( استسارة صا 12الحرؾؿ عمى ) 

 شخيقة التجدئة الشرفية   3-3-3-1
, الكتخونيًا قدست الفقخات الى نرفيؽ  باستخجاـ طخيقة التجدئة الشرفية فقج ستخخاج معامل الثبات ا تؼ

اجخاءات استخخاج الثبات  ( ، ثؼ استكسل الباحث 2,55 ) إذ بمغ , امل االرتباط بيشيسا وتؼ استخخاج مع
 ( و ) 2,93 إذ بمغت قيسيسا ), وسبيخماف بخاوف  , بذكل كمي باستخجاـ معادلتي جيتساف لالستبياف

 ( عمى التؾالي .  2,93
 

 الخبخاء الحيؽ تؼ عخض استسارة االستبياف عمييؼ : ⃰ 
 د ىاشؼ احسج سميساف , اختراص الكياس والتقؾيؼ , كمية التخبية البجنية وعمـؾ الخياضة، جامعة السؾصل . أ. -3
 د رياض احسج اسساعيل االشخيفي، اختراص االدارة والتشغيؼ , كمية التخبية البجنية وعمـؾ الخياضة، جامعة السؾصل .  أ.-0
 .  كمية التخبية البجنية وعمـؾ الخياضة، جامعة السؾصلد اياد دمحم شيت , اختراص طخائق التجريذ ,  أ. -3
 تقؾيؼ , كمية التخبية البجنية وعمـؾ الخياضة، جامعة السؾصل ., اختراص الكياس والأ . د مكي محسؾد حديؽ  -1
 د عجي غانؼ الكؾاز، اختراص االدارة والتشغيؼ , كمية التخبية البجنية وعمـؾ الخياضة ، جامعة السؾصل . أ. -8
 معة السؾصل.د خالج محسؾد عديد، اختراص االدارة والتشغيؼ , كمية التخبية البجنية و عمـؾ الخياضة ، جا ـ. أ. -2
 .  د دمحم ذاكخ سالؼ عبج هللا ، اختراص االدارة والتشغيؼ  , كمية التخبية البجنية وعمـؾ الخياضة، جامعة السؾصل ـ. أ. -1
 .  اختراص االدارة والتشغيؼ  , كمية التخبية البجنية وعمـؾ الخياضة، جامعة السؾصلد  بثيشة حديؽ عمي الظائي ,  ـ. ا.-5
 .  كمية التخبية البجنية وعمـؾ الخياضة، جامعة السؾصلاختراص طخائق التجريذ , ـ. د جساؿ شكخي بديؼ , أ.  -9

 .  كمية التخبية البجنية وعمـؾ الخياضة، جامعة السؾصلاختراص طخائق التجريذ , ـ. د دمحم سييل نجؼ ,  أ. -02
 . كمية التخبية البجنية وعمـؾ الخياضة، جامعة السؾصل, اختراص تاريخ وفمدفة االدارة الخياضية , عبج هللا ـ. د ىجيل داىي  أ. -00
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 شخيقة معامل  آلفا كخونباخ  3-3-3-0
 .  (  2,91 , إذ بمغت ) لالستبيافثبات اللتقجيخ تؼ استخجاـ طخيقة معامل الفا كخونباخ    
 بريغتو الشيائية  االستبيانوصف   3-3-4

الشذاط أبعاد ىي )  اربعة( فقخة وىي تتؾزع اساسًا عمى  05 بريغتو الشيائية عمى ) االستبيافاستقخ 
 17من الشذاط الخارجي ) و,  فقخة (  16 – 8من الشذاط الجاخمي ) و,  فقخة ( 7 – 1من الرفي 

وفيسا , ( عمى التؾالي   8,  1,  9,  1 ( وبؾاقع ) 08 - 04من  الشذاط الكذفي )وفقخة ( ,  03 –
وتحسل االوزاف ( دائسًا ، غالبا، احيانا، نادرًا، ابجًا اإلجابة فقج كانت خساسية وتتسثل في )  يخص بجائل

وتحدب الجرجة الكمية لمسدتجيب وفقا لمبجائل السختارة عؽ كل ( عمى التؾالي  0,  0,  3,  1,  8) 
 ( درجة .  05، بيشسا الكيسة الجنيا  )  ( درجة 012) تبمغ الكيسة العميا لالستجابة  اذ, فقخة 

  لالستبيانالتصبيق الشيائي  3-3-5
بالتعميسات حؾؿ  ( مجرسًا بعج تدويجىؼ 22والبالغة ) البحث الشيائية عمى عيشة  االستبيافتؼ تظبيق 

وقج تؼ ىحا التظبيق  , كيفية االجابة عؽ االستبياف مع االستفادة مؽ مالحغات الجراسة االستظالعية
(  18( وتسكؽ الباحث مؽ الحرؾؿ عمى )  0209 /  00/  08الى  02/ 08)  السستجة مؽلمسجة 

 استسارة صالحة لمتحميل االحرائي . 
 السعالجات االحرائية  

, ومعامل الفا كخونباخ , ومعادلة دبة السئؾية الؾسط الحدابي , واالنحخاؼ السعياري , والش -
 .لة سبيخماف بخاوف جيتساف , ومعاد

 (  SPSSوقج اعتسج الباحث في استخخاج ىحه السعالجات االحرائية عمى البخنامج االحرائي ) -
  ومشاقذتيا الشتائج عخض -4
التعخف عمى مدتهى الييئات التجريدية  في  )) عمى يشز والحي ىجف البحث نتائج عخض 4-1

وقج ومشاقذتيا , (( تفعيل األنذصة الخياضية السجرسية من وجية نظخ مجرسي التخبية الخياضية  
  -تية : حرل الباحث عمى الشتائج اآل

األوساط  الحدابية  واالنحخافات السعيارية والشدب السئهية والسدتهى لفقخات ابعاد (  0الججول ) يبين 
 والكمي  االنذصة الخياضية السجرسية 

 االبعاد
 

 السدتهى  الشدبة السئهية   ع -+  -س  بعج  الفقخة في كل  

 الشذاط
 الرفي

السحجد في تحخص الييئات التجريدية عمى تصبيق درس التخبية الخياضية في الهقت 
 مختفع ججا %81 2,94 4,28 ججول الجروس السجرسية .

 مختفع %76 2,93 3,80 تذجع الييئات التجريدية الصمبة عشج تشفيح درس التخبية الخياضية  .
 مختفع %75 2,80 3,75 تيتم الييئات التجريدية بجوافع وميهل الصمبة تجاه انذصة درس التخبية الخياضية .

الييئات التجريدية وجيات نظخ الصمبة بذان مسارسة انذصة درس التخبية تخاعي 
 الخياضية .

 مختفع 71% 2,78 3,55

عجم مسانعة الييئات التجريدية في وضع حرة التخبية الخياضية في اي درس 
 ضسن الججول السجرسي  .

 مختفع 70% 1,22 3,64



  4242 –( 75العذد ) –( 42اجمللذ ) –جملة الرافذين للعلىم الريبضية 
 ...تقييم مستوى الهيئات التدريسية في تفعيل االنشطة الرياضة المدرسية من وجهة نظر مدرسي التربية الرياضية

44 
 

 االبعاد
 

 السدتهى  الشدبة السئهية   ع -+  -س  بعج  الفقخة في كل  

 متهسط %69 1,15 3,46 السالئسة لمشذاط الخياضي السجرسي .تعسل الييئات التجريدية عمى تييئة السالعب 
 متهسط %69 1,14 3,48 الييئات التجريدية بجرس التخبية الخياضية كأساس لمخياضة السجرسية .   تيتم

 مختفع %72 5,64 04,52  الكمي

 الشذاط الجاخمي

 مختفع %77 1,14 3,86 . العممتتابع الييئات التجريدية الصمبة في ساحة السجرسة عشج ادائيم تحية 
تداعج الييئات التجريدية الصمبة لتكهين فخق الرفهف او السخاحل الجراسية 

 مختفع %72 1,27 3,53 لمسذاركة ببصهلة السجرسة لسختمف االنذصة الخياضية .

 متهسط %68 1,29 3,40 تذارك الييئات التجريدية باألنذصة الخياضية السجرسية .
 مختفع %70 1,22 3,60 الييئات التجريدية بالصمبة الستسيدين في االنذصة الخياضية داخل السجرسة .تيتم 

معالجة السذاكل التي تحجث لمصمبة السذاركين في االنذصة الخياضية داخل 
 مختفع %73 2,97 3,68 السجرسة  .

 مختفع %70 1,19 3,60 مذاركة بعس الييئات التجريدية في ادارة وتشظيم االنذصة الخياضية داخل السجرسة 
تذجع الييئات التجريدية الصمبة عمى تحسل السدؤولية لكيادة فخق الرفهف 

 مختفع %71 2,86 3,55 والسخاحل الجراسية .

تدتجيب الييئات التجريدية لقهاعج ولهائح السجرسة وأنظستيا وتعميساتيا بذأن 
 مختفع %70 2,95 3,64 الشذاط الخياضي داخل السجرسة . 

 متهسط %68 1,32 3,42 تتابع الييئات التجريدية تجريبات ونتائج االنذصة الخياضية داخل السجرسة .

 متهسط %69 7,41 31,01  الكمي

 الخارجيالشذاط 

تتعاون الييئات التجريدية مع مجرس التخبية الخياضية عمى تشفيح بخنامج الشذاط 
 الخياضي الخارجي .

 مختفع 72% 2,96 3,51

 متهسط %66 1,21 3,31 تتابع الييئات التجريدية السدتهى الخياضي لمفخق السجرسية .
السشافدة الخياضية مع تحث الييئات التجريدية الصمبة عمى السذاركة الفاعمة في 

 بكية السجارس .
 مختفع 72% 1,25 3,53

 مختفع %70 1,13 3,64 تكخم الييئات التجريدية الفخق الخياضية السجرسية عشج الفهز . 
 مختفع %74 1,21 3,71 مدانجة الفخق السجرسية اثشاء الدباقات مع فخق السجارس االخخى . 

 متهسط %67 1,11 3,37 الفخق الخياضية السجرسية  .تقجيم االقتخاحات لتصهيخ نتائج 
 متهسط %69 1,19 3,46 تحث الييئات التجريدية ادارة السجرسة عمى مدانجة الفخق الخياضية السجرسية 

 متهسط %68 6,30 03,80  الكمي

 الشذاط الكذفي

 مختفع %71 1,23 3,57 تذجع الييئات التجريدية الصمبة عمى السذاركة في الشذاط الكذفي .
 مختفع %76 1,23 3,82 حث الصمبة عمى التحمي بالكيم الكذفية وىه حب هللا والهشن واالخخين .

 مختفع %74 1,23 3,73 بث روح العسل الجساعي بين اعزاء الفخيق الكذفي . 
 مختفع %70 2,98 3,64 تشسي الهعي لجى الفخيق الكذفي السجرسي عمى احتخام قخارات القائج الكذفي 

 مختفع %75 2,92 3,75 احتخام مهاىب وابجاعات الفخيق الكذفي السجرسي .

 مختفع %73 4,52 18,07  الكمي

االنذصة الخياضية 
 مختفع %70 18,92 121,04  السجرسية الكمي 
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مختفع ( إذ  ) عيخت بسدتؾى  نذظة الخياضية السجرسية األ فقخات اغمب( اف  0مؽ الججوؿ ) تبيؽ ي
وىؾ ما انعكذ عمى الشتيجة الكمية , % ( 12 -% 12ما بيؽ )  الفقخاتالشدبة السئؾية ليحه  اقتخبت

( وبشدبة  ) مختفع  إذ كانت بسدتؾى  ,نذظة الخياضية السجرسية ر الييئات التجريدية في تفعيل األلجو 
الخياضية السجرسية نذظة األوقج جاءت ىحه الشتائج مؽ خالؿ حرؾؿ ابعاد , % ( 10مئؾية بمغت ) 

عيؾر اف  الباحث عدووي( ,  عمى مدتؾى ) مختفع الستسثمة ببعجي ) الشذاط الرفي , والشذاط الكذفي (
نذظة بتفعيل األ ةالستعمق ييئات التجريديةالتخبؾي لم الجوراف  الىبعج الشذاط الرفي بسدتؾى ) مختفع ( 

, يجخي داخل السجرسة تحت انغار الجسيع ذ اف الشذاط الرفي إ ,طالبيؼ عشج  الخياضية السجرسية 
سميسة ومشاسبة وتييئتيؼ صحية و لجييؼ بظخيقة  الكامشةالظالب وتفخيغ الظاقات واداء ويعيج تشغيؼ نفدية 

جؾانب االنداف العمسية , وكحلػ تؾازف بيؽ كسا تشسي العالقات االجتساعية بيؽ الظمبة  ةس السقبمو لمجر 
ويؤكج , وتخمق جؾ مؽ التعاوف يدؾده السخح والدخور والدعادة كافة والجدسية واالجتساعية واالخالقية 

بقؾلو أصبحت األنذظة الخياضية عاماًل أساسيًا في تكؾيؽ الذخرية الستكاممة ( الدايح  ىحه الشتيجة )
ىيل وإعجاد ومعالجة سمؾكيات الظالب عؽ طخيق لمفخد مؽ خالؿ البخامج اليادفة التي تعسل عمى تأ

ما يحققو  فزاًل عؽ،  مسارسة األنذظة الخياضية الرحيحة لمؾصؾؿ إلى السدتؾيات الخياضية العالية
كسا , (  31,  0221) الدايح ,  مسارسة الشذاط الخياضي مؽ مخدودات صحية جدجية ونفدية لمظالب

الكذفي عيخ بسدتؾى ) مختفع ( ويعدو الباحث ىحه الشتيجة اعيخت نتائج ىحه الجراسة اف الشذاط 
اختيار وانتقاء الظمبة الكذافيؽ  مؽ خالؿ ,بسداعجة الييئات التجريدية يسكؽ اف يتؼ  االيجابية الى انو

 ,الحيؽ يستمكؾف سسات شخرية متسيدة قادريؽ عمى تحسل السدؤولية عمى السدتؾى الفخدي والجساعي 
أبؾ  ) ذلػ , ويذيخ الىاتية النيؼ يسثمؾف ويعكدؾف صؾرة السجرسة واناقتيا ونغافتيا ويستمكؾف الثقة الح

وتعدز ثقة األفخاد بأنفديؼ  ، تقـؾ بتجريب الفتية عمى الكيادة والتبعية أف الحخكة الكذفية ( نؾار 
وبحلػ يدتظيعؾف واآلخخيؽ ، وتديج مؽ قجراتيؼ عمى التكيف مع البيئة االجتساعية التي يعيذؾف فييا ، 

ودلت عمى أف الظمبة  تشسية قجراتيؼ ومعارفيؼ وخبخاتيؼإشباع حاجاتيؼ الذخرية واالجتساعية و 
ويسكؽ تؾتخًا اقل السذاركيؽ في الشذاط الكذفي يستازوف عؽ الظمبة غيخ السذاركيؽ بأنيؼ أكثخ ىجوءًا و 

اف الشذاط الجاخمي الحالية راسة كسا اعيخت نتائج الج ,(  00,  0990) ابؾ نؾار ,  الديظخة عمييؼ
الجواـ الخسسي وانذغاؿ اغمب  مجةالباحث ىحه الشتيجة الى قمة  ويعدو, عيخ بسدتؾى ) متؾسط ( 

 يخ الؾقتمسا ال يدسح بتؾفمددوجة في الجواـ  روسيؼ يتخافق ذلػ الى وجؾد مجارسالييئات التجريدية بج
ة يعتقج أف مذارككسا أف ىشاؾ مؽ واالىتساـ  لسسارسة ىحا الشذاط بذكل جيج , الحخية الكاممة الكافي و 

اف اغمب السجارس يؾجج فييا  فزاًل عؽالجراسي  ؼتحريميؤثخ سمبًا عمى تفي الشذاط الجاخمي  الظمبة
وبدمؽ محجد تجاه ىحه , قج ال يتسكؽ مؽ الكياـ بعسمو عمى اكسل وجو  , اضية واحج فقطيمجرس تخبية ر 
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عيخ بسدتؾى ) متؾسط (  الخارجيكسا اعيخت نتائج الجراسة اف الشذاط  االعجاد الكبيخة مؽ الظمبة ,
وانذغاؿ الييئات , السادية عسؾمًا والقجرات ويعدو الباحث ىحه الشتيجة الى وجؾد ضعف في االمكانيات 

وكحلػ انذغاؿ االدارة , اثشاء السشافدات في التجريدية في دروسيؼ داخل السجرسة وعجـ مخافقة الظالب 
وجؾد صعؾبات في تجريب الفخؽ الخياضية مؽ حيث مكاف التجريب فزاًل عؽ مؾر االدارية لمسجرسة باأل

في  لسذاركةالسجرسية قبل ااالعجاد الخاص ليحه الفخؽ  وعجـ وجؾد فتخة, والؾقت السحجد لمتجريب 
الييئات التجريدية لمشذاط الخياضي دعؼ  , كل ذلػ يشعكذ أثخه  فيالسشافدات بذكل مشغؼ وصحيح 

  .الخارجي 

 االستشتاجات والتهصيات  -5
 االستشتاجات  1 -5

 .  الرفي الخياضي الشذاط تفعيل في ايجابي مدتؾى تعاوف  ليا التجريدية الييئات اف -0
 مذاركتيؼ خالؿ مؽ الكذفي الخياضي الشذاط في فعاؿ مدتؾى تعاوف  ليا التجريدية الييئات اف -0

 .  الكذفية السسارسة عمى الظمبة وتذجيع حث في ودورىؼ الظمبة وانتقاء,  اختيار في
اعيخت الييئات التجريدية اىتسامًا متؾسظًا بالشذاط الخياضي الجاخمي والخارجي في السجارس  -3

 . الثانؾية 
 التهصيات  0 – 5

نذظة في تفعيل األتسدػ بجورىؼ الستسيد حث الييئات التجريدية عمى االستسخار والستابعة وال -1
 .كافة الخياضية السجرسية 

وبسا يتيح مديج مؽ االىتساـ , نذظة الخياضية السجرسية ايجاد آلية عمسية ومؾضؾعية لتشفيح األ  -0
 .  واالدارات السجرسية والجعؼ مؽ قبل الييئات التجريدية 

 اجخاء دراسة مذابية عمى السجارس االبتجائية ومجارس الظالبات االبتجائية والستؾسظة .  -3
 

 السرادر
سي التخبية يؽ التخبؾييؽ في تحديؽ كفايات معم( : )) دور السذخف 0203ابؾ جامع ، قتادة )  -0

الخياضية في السجراس الحكؾمية لسحافغات غدة في ضؾء معاييخ الجؾدة الذاممة (( رسالة 
 .ماجدتيخ، جامعة القجس ، فمدظيؽ 

العالقة بيؽ مسارسة الشذاطات الكذفية واإلرشادية وسسات )) ( :  0990أبؾ نؾار، عبمة معؽ )  -0
 األردنية , كمية الجراسات العميا . رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة . الجامعة , ((الذخرية 
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 (( , دار الكتاب عمؼ االجتساع الخياضي في التخبية الخياضية ))   : ( 0221الدايح , مرظفى )  -3
 .   التخبؾي 

( : )) دور مجيخي السجارس في االشخاؼ عمى مبحث التخبية الخياضية  0202سعادات , مؾفق )  -1
 01، مجمج  اإلندانيةوالشذاط الخياضي في مجيخية قباطية (( , مجمة جامعة الشجاح ألبحاث العمـؾ 

 , وزارة التخبية والتعميؼ العالي، مجيخية قباطية ، عخابة ، جشيؽ ، فمدظيؽ . 
عمى  تأثيخ األنذظة الخياضية الالصفية( : ))  0208مسؾنة ونؾر الجيؽ محكؾر ) صابخ, بؾق -8

سسات الذخرية لجى تالميح الظؾر الثانؾي (( , محكخة مكسمة لشيل شيادة الساستخ في التجريب 
معيج عمؾـ وتقشيات الشذاطات البجنية و الخياضية قدؼ التخبية البجنية والخياضية  , والتحزيخ البجني

 أـ البؾاقػػػػػي , الجدائخ .  -ارة التعمػيػػػؼ العػػػالي و البحث العمسػػػػي جامعػػػػة العخبي بؽ مييجيوز , 
)) أسباب إلحاؽ الؾالجيؽ أبشاءىؼ بالسجارس الخاصة وعالقتيا  ( : 0220عابجيؽ ، دمحم عبج القادر) -2

، جسعية البحؾث 3ية ، العجد ببعض الستغيخات (( ، مجمػة البحػؾث والجراسػات التخبؾيػة الفمػدظيش
 .والجراسات التخبؾية الفمدظيشية ، قظاع غدة ، فمدظيؽ 

دور مجراء السجارس في تفعيل مذاركة الظمبة باألنذظة )) ( :   0228عبج الحق , عساد صالح )  -1
, مجمة الجامعة اإلسالمية )سمدمة الجراسات  (( الخياضية مؽ وجية نغخ معمسي التخبية الخياضية

 العجد األوؿ , جامعة الشجاح الؾطشية , محافغة نابمذ , فمدظيؽ .  –ندانية( السجمج الثالث عذخاإل
دور األنذظة الكذفية في تشسية السيارات  ( : )) 0201عديخي , احسج بؽ دمحم آؿ عثؾاف )  -5

ارة مذخؼ الشذاط الظالبي الكذفي باإلد ,الكيادية لظالب السجارس الثانؾية في مجيشة الخياض (( 
 العامة لمتعميؼ , بحث مشذؾر , الخياض .   

)) دور الشذاط الخياضي السجرسي  : ( 0222ؽ عمي بؽ احسج اؿ حدؽ ) الفكية , مظيخ ب-9
(( , رسالة  القشفحة   التخبية البجنية بسحافغةفي تشسية الكيؼ الخمكية مؽ وجية نغخ معمسي 

ماجدتيخ , كمية التخبية بسكة السكخمة , قدؼ التخبية االسالمية والسقارنة , جامعة اـ القخى , 
 السسمكة العخبية الدعؾدية . 

الخياضة السجرسية و أثخىا في تحقيق الدمؼ السجتسعي )) ( :  0202دمحم , أحسج ادـ أحسج ) -02
، جامعة الدؾداف لمعمـؾ والتكشؾلؾجيا ,   ية بؾالية الخخطؾـدراسة ميجانية لتالميح السخحمة الثانؾ  ,(( 

  كمية التخبية البجنية والخياضة .
 

 

 


