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 امللخص
ىجفت ىحه الجراسة إلى استقراء العمؾم األساسية ذات األولؾية في إعجاد وتأىيل السجرب الخياضي مؽ وجية 
نغخ مجربي األلعاب الخياضية الُسختمفة في سمظشة عسان، واستقراء العمؾم األساسية ذات األولؾية في إعجاد وتأىيل 

لخياضة في كل مؽ جسيؾرية مرخ العخبية والسسمكة الُستحجة السجرب الخياضي في أقدام التجريب الخياضي وأقدام عمؾم ا
استقراء القزايا التي ُتديؼ في إعجاد السجرب الخياضي وتكييف بيئة التجريب. اعتسجت الجراسة عمى السشيج  فزاًل عؽ

جرب األلعاب ( مجربًا مؽ مٙٗالؾصفي التحميمي باستخجام أداتي )السقابمة وتحميل السحتؾػ(. بمغ حجؼ عيشة الجراسة )
( أقدام لعمؾم الخياضة في ٙو) ،( أقدام لمتجريب الخياضي في جامعات جسيؾرية مرخ العخبيةٙ) فزاًل عؽ الخياضية،

جامعات السسمكة الُستحجة. وقج تؾصمت الجراسة إلى أن العمؾم األساسية ذات األولؾية في إعجاد السجرب الخياضي مؽ 
وأسذ تجريب الخياضة لمجسيع. بيشسا انحرخت العمؾم  ،ريب المياقة البجنيةوجية نغخ السجربيؽ انحرخت في أسذ تج

األساسية ذات األولؾية في أقدام التجريب الخياضي وأقدام عمؾم الخياضة بجسيؾرية مرخ العخبية والسسمكة الستحجة 
م الخياضة، وعمؾم األحياء، مجتسعة في: عمؼ التجريب الخياضي، والكياس التقؾيؼ في التجريب الخياضي، وفديؾلؾجيا وعمؾ 

وانحرخت أىؼ قزايا إعجاد السجرب الخياضي في: تفخيغ السذاركيؽ وتكثيف الجورات التأىيمية في عمؾم الخياضة. 
 وأوصت الجراسة بزخورة إيجاد معاييخ ُمؾحجة لبشاء بخامج التجريب الخياضي في أقدام وكميات التخبية الخياضية.

 .(التجريب الخياضي، أقدام التجريب الخياضي، عمؾم الخياضة بخامج) الكلمات الُمفتاحية:
The Basic Sciences Are the Priority in Preparing and Qualifying  

the Sports Coach: An Analytical Study    
                      Asst. Prof. Dr. Majid Saeed Albu-Safi           majidb@squ.edu.om 

                      Mr. Abdullah Saeed Al-Qaidi                        a.s.a.kaed189@gmail.com 
 

    

ABSTRACT 

This study aimed to investigate the basic sciences in preparing and qualifying sports coaches 

from the viewpoint of the various sports coaches in the Sultanate of Oman, and investigating the 

basic sciences in preparing and qualifying a sports coach in the sports training departments and the 

sports science departments in both the Arab Republic of Egypt and the United Kingdom. This study 

also aimed to investigate the issues that contribute to preparing sports coaches and adapting the 

training environment. The study relied on the descriptive and analytical method by using (interview 

and content analysis). The study sample reached (46) trainers a sports coaches, in addition, (6) 

departments for sports training in the universities of the Arab Republic of Egypt and (6) 

departments for sports science in the universities of the United Kingdom. The study concluded that 

the basic sciences in preparing sports coaches from the coaches' viewpoint are confined to the 

foundations of fitness training and the foundations for training sports for all. While the basic 
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sciences with priority were confined to the sports training departments and the sport sciences 

departments in the Arab Republic of Egypt and the United Kingdom combined in: the science of 

sports training, measurement and assessment in sports training, physiology and science of sports, 

biology. The most important issues of preparing a sports coaches was intensifying rehabilitation 

courses in sports science. The study recommended the necessity of creating unified standards for 

building sports training programs in departments and colleges of physical education. 

Keywords: (Sports Training Programs, Departments of Sports Training, Sports Science).  

 التعريف بالدراسة -2
 المقدمة وأهمية الدراسة 2-2

 Lara-Bercial etفي تعديد السذاركة الخياضية وتعديد أداء الفخق والخياضييؽ ) السجربيؽ دورًا رئيداً  يؤدؼ
all ,.2015) ( أن السدتؾيات العالية في األداء الخياضي يختبط ارتباطًا وثيقًا بسجػ قجرة السجرب ٕٕٓٓوُيذيخ الحاوؼ )

الفشي الحؼ يؤىمو لكيادة الستجربيؽ والؾصؾل لحا فإن الؾصؾل بالسجرب إلى السدتؾػ  ،إدارة وتشفيح العسمية التجريبية عمى
كسا  ٖٕٔٓبيؼ إلى السدتؾيات العالية البج وأن يسخ بسخحمة طؾيمة األمج مؽ اإلعجاد والتأىيل. ويؤكج )طالب وقاسسي، 

( أن التجريب ىؾ عسمية تعميؼ وتجريب مرسسة لتحديؽ أداء اإلندان وتظؾره Mohammadi & Azizi ,2019ورد في 
ؽ خالل صياغة بخامج ال يسكؽ تحكيقو إال م باالىتسامالشذاط البجني. ومؽ ثؼ، فإن تحقيق ىحا اليجف الججيخ مؽ خالل 

(  إلى أن الجور األساسي لمسجرب Cruickshank & Collins ,2015وُيذيخ كخوكذانػ وكؾليشد ) ،مشيجية ىادفة
 ل الجائؼ مع الستجربيؽ خارج بيئة التجريب السباشخ. االترا فزاًل عؽالخياضي ىؾ تظؾيخ وتحديؽ أداء األفخاد والفخق، 

بجأ السجرب الخياضي بسسارسة ميامو لكيادة الالعبيؽ مشح فتخة زمشية طؾيمة، فعمى السدتؾػ العالسي مثااًل فإن 
ة قاد مجسؾعة مؽ السجربيؽ العبييؼ لمسذاركة في الجور  ٜٙٛٔدورة األلعاب االولسبية والتي بجأت أولى دوراتيا في 

األولسبية األولى، وميسا يكؽ مؽ أمخ، فإن السيام التي كان يقؾم بيا السجرب في تمػ الفتخة الدمشية تختمف اختالفًا كبيخًا 
يذيج عمؼ التجريب و  ،ٕٕٔٓالعبيو في أولسبياد طؾكيؾ  لسذاركةعؽ متظمبات ومؤىالت السجرب الخياضي الحؼ استعج 

دة التكشؾلؾجية في أساس العسمية التجريبية وبذكل مدتسخ. وُيذيخ جانؾ اوفخواؼ الخياضي دخؾل األدوات الخياضية واألجي
( أنو ومع استسخار نسؾ ميشة التجريب الخياضي، ىشاك حاجة لمتفكيخ في Gano-overway et all ,.2020وآخخون )

 .Taylor, Bايمؾر وجخات ) مخاجعة السعارف والكفاءات التي يجب أن يستمكيا السجربؾن لجعؼ الخبخات الخياضية. ويخػ ت
& Garratt ,2010ج( أن التجريب أصبحت ميشة ويجب عمى السجرب أن يكتدب مجسؾعة مؽ السعارف والسيارات لُيع 

وتتخكد أىسية السجرب الخياضي في قجرتو عمى صقل وتظؾيخ القجرات البجنية  ،جربًا مؤىاًل لخؾض عسمية التجريبم
وكحلػ غخس الكيؼ التخبؾية وتعديد  ،رتو في الحفاظ عمى تساسػ ووحجة الستجربيؽوالسيارية والخظظية لالعبيؽ. وقج

 التؾازن الشفدي تحت ضغؾط األحجاث الخياضية. 
وتتأثخ ميام ومؤىالت السجرب الخياضي بعجد مؽ العؾامل بحدب ما تقتزيو السيسة التجريبية وأىجاف البخنامج 

( أن لخبخة السجرب دور في تكؾيؽ وبشاء العسمية Lara-Bercial et all ,.2015 )ُيذيخ الرا بارسيالإذ التجريبي، 
وُيذيخ سؾروجالل  ،ثخ وضؾحًا مؽ نتاج السجرب الججيجفإن نتاج السجرب الخبيخ ىي في الغالب أك مؽ ثؼالتجريبية و 
خرية والعالقات العامة ( في دراستيؼ أن لمسؾقع الجغخافي أثخ في تكؾيؽ الخبخة الذSurujlal., et all ,2009وآخخون )

وتتسثل أىسية دراسة  ،بيؽ في كل مؽ جشؾب أفخيكيا وكشجاوسمؾك األداء وذلػ في دراستو التي استيجفت تقييؼ أداء السجر 
العؾامل السؤثخة في العسمية التجريبية لسعخفة فيسا إذا كانت ىشاك عؾامل مراحبة تؤثخ عمى أساس العسمية التجريبية 
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ب، وبالتالي العسل عمى تحييج العؾامل الدمبية مشيا، ودعؼ العؾامل اإليجابية بسا يخجم عسمية التجريب. بالدمب أو باإليجا
وىحا يسشح القائسيؽ عمى إعجاد الالعبيؽ فخصة لبشاء البخنامج التجريبي السباشخ ومجعسات البخنامج التجريبي غيخ السباشخة. 

ريب الخياضي ليذ حجيث الشذأة، إال أن التظؾر السدتسخ في عمؼ ( أن عمؼ التجRodrigues et all ,.2016وُيذيخ )
 التجريب جعمت مشو عمسًا ذا ثخاء واسع يجعؾ الباحثيؽ لالىتسام بسدتججاتو.

وتتسّثل األىسية الشغخية ليحه الجراسة لكؾنيا الجراسة األولى التي تيتؼ بتأطيخ العمؾم األساسية ذات األولؾية في 
الخياضي عمى مدتؾػ سمظشة عسان، كسا أنيا وبحدب اطالع الباحثيؽ أنيا مؽ الجراسات البحثية إعجاد وتأىيل السجرب 

الشادرة عمى مدتؾػ الؾطؽ العخبي، وبالتالي فيي بسثابة المبشة التي يدتقي مشيا السيتسيؽ والباحثيؽ في مجال إعجاد 
سي لمسجربيؽ أو مؽ خالل الجورات التأىيمية وتأىيل السجرب الخياضي واالستفادة مشيا في اإلعجاد العمسي األكادي

الستخّررة. وتظبيكيًا سُتسكؽ ىحه الجراسة السجربيؽ الخبخاء ومؽ في حكسيؼ مؽ االستفادة مؽ نتائج ىحه الجراسة في 
حه اختيار وتقييؼ السجرب الخياضي وفقًا لألطخ العمسية التي ستفخزىا نتائج ىحه الجراسة، حيث يظسح الباحثيؽ مؽ خالل ى

الجراسة إلى إيجاد قاعجة ُمؾحجة تكؾن ليا مخجعية لتحجيج مجػ أىمية السجرب الخياضي مؽ قيادة الالعبيؽ في األلعاب 
الخياضية السختمفة، كسا ستتيح ىحه الجراسة مداحة جيجة لتكؾيؽ أو إعادة صياغة بخامج التجريب الخياضي في أقدام 

 التجريب الخياضي أو عمؾم الخياضة.
 مشكلة الدراسة 2-0

تشعكذ جؾدة السعخفة التي يكتدبيا السجرب في ميسة التجريب، لحا اتجيت كميات وأقدام التخبية البجنية وعمؾم 
الخياضة إلى إعجاد السجربيؽ الخياضييؽ إعجاد عمسيًا وعسميًا بسا يؤىميؼ لكيادة األفخاد والفخق الخياضية، وعمى الخغؼ مؽ 

( أن ىشاك القميل Mohammadi & Azizi ,2019سجرب الخياضي، ُيذيخ دمحمؼ وعديدؼ )أىسية اإلعجاد األكاديسي لم
مؽ البحؾث التي ُاجخيت لتحجيج أولؾيات العمؾم األساسية التي يحتاجيا السجرب وأن البحؾث التي اىتست باستقراء 

ياضي ومديج التجريب السباشخ والدمؾك الخ ب وقيادة الستجربيؽ ونسط األداء تأىيل السجرب تمخرت في  أساليب التجري
( أن التجريب الفعال ىؾ مديج أصؾل التجريذ ومبادغ Nash et all .,2006ناش وآخخون )  وغيخ السباشخ. وُيذيخ

وأنو يجب أن  ،ء، وُيذار إليو باسؼ عمؼ التجريبالعمؾم، كاكتداب السيارات الحخكية وعمؼ االجتساع وعمؼ وعائف األعزا
ومع  ،الخبخاء الفخصة الستخالص االستشتاجات مؽ تظؾرىؼ وتظبيقيا عمى تعميؼ السجربيؽ الججد ُتؾفخ دراسة السجربيؽ

تشامي أقدام وكميات التخبية البجنية وعمؾم الخياضة مؽ جية، وتدايج االقبال عمييا مؽ جية أخخػ، كان البج مؽ تحميل 
لسعخفة العمؾم التي تحتل السخاتب الستقجمة ضسؽ العمؾم األساسية لمجراسات الجامعية في مخحمة البكالؾريؾس، وذلػ 

 اىتسامات أقدام وكميات التخبية البجنية وعمؾم الخياضة، ليتؼ تدميط الزؾء عمييا عشج صياغة بخامج التجريب الخياضي.
وقج الحع الباحثيؽ مؽ خالل تقري الجراسات الدابقة التي اىتست بتظؾيخ أداء السجربيؽ أن ىشاك نجرة في 

مؾضؾع السجربيؽ وآلية تظؾيخىؼ عمى السدتؾػ األكاديسي في مدتؾػ الؾطؽ العخبي، ومؽ خالل اطالع الباحثيؽ تشاول 
فإنو مؽ الُسالحع مع وجؾد السجربيؽ  -محل اىتسام ىحه الجراسة –لسيجان التجريب الخياضي في سمظشة عسان 

خ مؽ السجربيؽ الحؼ يعتسجون في تجريبيؼ عمى الستخّرريؽ في األلعاب الخياضية السختمفة، إال أنو يؾجج عجد كبي
دون التحاقيؼ بجراسات أكاديسية تخّررية أو دورات تأىيمية لتظؾيخ مدتؾاىؼ التجريبي،  -استشداخاً  –خبختيؼ التجريبية 

ؾم األساسية وىؤالء السجربيؽ ىؼ مسؽ كانؾا العبيؽ أو ىؾاه لتمػ الخياضات. ولحا انبثقت ىحه الجراسة لتدميط االىتسام بالعم
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ذات األولؾية في إعجاد وتأىيل السجرب الخياضي، وذلػ باستقراء وتفشيج العمؾم األساسية الُسعتسجة في أقدام كميات 
 استقراء حاجة السجربيؽ ميجانيًا ليحه العمؾم وفقًا ألىسيتيا. فزاًل عؽالتخبية البجنية وعمؾم الخياضة، 

 أهداف الدراسة 3-2
األساسية ذات األولؾية في إعجاد وتظؾيخ السجرب الخياضي مؽ وجية نغخ مجربي األلعاب التعخف عمى العمؾم ٔ -ٔ-ٖ

 الخياضية الُسختمفة وتختيبيا؟
التعخف عمى العمؾم األساسية ذات األولؾية في إعجاد وتظؾيخ السجرب الخياضي وفقًا لمسحتؾػ الجراسي الُسعتسج ٕ -ٔ-ٖ

 لسخحمة البكالؾريؾس لجػ الجامعات الُسدتيجفة.
التعخف عمى القزايا الُستعمقة بإعجاد وتظؾيخ السجرب الخياضي مؽ وجية نغخ مجربي األلعاب الخياضية ٖ -ٔ-ٖ

 الُسختمفة.
 التعخف عمى القزايا الُستعمقة بتظؾيخ البيئة التجريبية مؽ وجية نغخ مجربي األلعاب الخياضية الُسختمفة.ٗ -ٔ-ٖ
 أسئلة الدراسة 2-2

 :األتية التداؤالت عؽمؽ خالل اإلجابة  تدعى ىحه الجراسة لمؾصؾل إلى األىجاف
ما ىي العمؾم األساسية ذات األولؾية في إعجاد وتظؾيخ السجرب الخياضي مؽ وجية نغخ مجربي األلعاب ٔ -ٗ-ٔ

 الخياضية الُسختمفة؟
ما ىي العمؾم األساسية ذات األولؾية في إعجاد وتظؾيخ السجرب الخياضي وفقًا لمسحتؾػ الجراسي الُسعتسج لسخحمة ٕ -ٗ-ٔ

 البكالؾريؾس لجػ الجامعات الُسدتيجفة؟
 ما ىي القزايا الُستعمقة بإعجاد وتظؾيخ السجرب الخياضي مؽ وجية نغخ مجربي األلعاب الخياضية الُسختمفة؟ٖ -ٗ-ٔ
 ما ىي القزايا الُستعمقة بتظؾيخ البيئة التجريبية مؽ وجية نغخ مجربي األلعاب الخياضية الُسختمفة؟ٗ -ٗ-ٔ
 مجاالت الدراسة 5-2
 البذخؼ: ُطبقت ىحه الجراسة عمى مجسؾعة مؽ مجربي األلعاب الخياضية السختمفة.السجال  ٔ-٘-ٔ
 السجال السكاني: شسمت ىحه الجراسة مجربي األلعاب الخياضية السختمفة في سمظشة عسان. ٕ-٘-ٔ
 (.ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓالسجال الدماني: تؼ تشفيح ىحه الجراسة في العام األكاديسي ) ٖ-٘-ٔ
 مصطلحات الدراسة 2-6
"عسمية ( التجريب الخياضي بأنو:ٕٔٔٓظة، كسا ورد في قذ ٕ٘ٓٓالخياضي: ُيعخف )عبجالخالق، التجريب  ٔ-ٙ-ٔ

تخبؾية مخظظة مبشية عمى األسذ العمسية والقؾاعج التخبؾية بيجف الؾصؾل بالفخد ألعمى مدتؾػ مسكؽ مؽ الشذاط البجني 
و الخظظية وقجراتو العقمية وزيادة الجوافع الشفدية السسارس وذلػ بتشسية قجرات الفخد البجنية ومياراتو الحخكية وإمكانات

وفق عمى ( عمى أنو "أعجاد الفخد بجنيًا ومياريًا وخظظيًا ونفديًا ٕٛٔٓوتظؾيخ سساتو الذخرية واإلدارية". وُيعخفو خميل )
و تحقيق األرقام أسذ ومبادغ عمسية ولسجة زمشية ُمعيشة مؽ أجل رفع كفاءتو وقجرتو في الؾصؾل إلى السدتؾيات العميا أ

 الكياسية".
السجرب الخياضي: ُتعخف ىحه الجراسة السجرب الخياضي بأنو: الفخد الحؼ يتؾلى قيادة الستجربيؽ نحؾ تحقيق  ٕ -ٙ-ٔ

وتجعيؼ  ،وذلػ بخفع مدتؾػ القجرات البجنية وتظؾيخ اإلمكانات السيارية والخظظية ،أىجاف العسمية التجريبية
 لمستجربيؽ. )تعخيف إجخائي(. جتساعيةواالالسؾاقف الشفدية والتخبؾية 
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 الدراسات السابقة -0
( حؾل تأثيخ الخرائص التعميسية لمسجربيؽ Mohammadi & Azizi ,2019في دراسة دمحمؼ وعديدؼ )

الخياضييؽ عمى قجراتيؼ دراسة حالة عمى السجربيؽ الخياضييؽ في مجيشة ىسجان اإليخانية. ىجفت الجراسة الستقراء 
أولؾيات الخرائص التعميسية لسعمسي الخياضة في محافغة حسجان. اعتسجت الجراسة عمى أداة استبانة ُطبقت عمى عيشة 

مجربًا رياضيًا مؤىاًل. وتؾصمت الجراسة إلى أن تختيب تأثيخ الرفات التخبؾية عمى  (ٖٔ٘)رىا عذؾائيًا عمى تؼ اختيا
الجؾانب السيشية و  (،ٙٛٔ.ٓالذخرية ) ( ، الجؾانبٕٚٗ.ٓالجؾانب العمسية )و ( ، ٜٗٗ.ٓقجرات السجربيؽ ىي: اإلدارة )

التي يسكؽ تختيبيا مؽ خالل التخظيط ، (ٛٛٓ.ٓساعية )الجؾانب االجتو  (،ٖٗٔ.ٓالجؾانب العاطفية )، و (ٛٗٔ.ٓ)
لسؾاجية تحجيات الخرائص التعميسية لمسجربيؽ الخياضييؽ مع إعظاء األولؾية لمجورات التجريبية قريخة وطؾيمة السجػ 

 وعمؼ الشفذ الخياضي والتكشؾلؾجي والعمسي الستعمق بالسجال الخياضي لسحافغة ىسجان. ،لإلدارة والكيادة
( حؾل تقييؼ مؤشخات أداء السجربيؽ لتظؾيخ رياضة Rizvandi et all ,.2019دراسة ريدفانجؼ وآخخون )وفي 

(. اعتسجت الجراسة عمى السشيج ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓكخة القجم. تكّؾن مجتسع الجراسة مؽ مجربي أنجية الجرجة األولى اإليخانية )
أن الدمؾك التجريبي والسشافدة التجريبية وثبات أداء الفخيق وأعيخت الجراسة  ،الؾصفي التحميمي باستخجام أداة االستبيان

واإلدارة الحاتية والسيارات الفشية والتعميسية كانت مختبظة بذكل كبيخ بتظؾيخ رياضة كخة القجم، وأوضحت الجراسة بأن 
في اختيار  الخبخة ال تذكل عامل واضح لتظؾيخ كخة القجم. وأوصت الجراسة بزخورة االعتساد عمى ىحه السؤشخات

 السجربيؽ.
( حؾل اإلناث في التجريب الخياضي: التحجيات والتؾتخ Carson et all .,2018وفي دراسة كارسؾن وآخخون )

وجؾدة الحياة. ىجفت الجراسة إلى استقراء التحجيات التي تؾاجو اإلناث في مجال التجريب الخياضي والتأثيخ الحؼ مسكؽ 
ى جؾدة حياتيؽ. وقج حجدت الجراسة مجسؾعة مؽ التحجيات تتعمق بالتؾازن بيؽ الحياة السسكؽ أن تحجثو ىحه التحجيات عم

أفزل مؽ الحكؾر. وتؾصمت الجراسة أن اإلناث  والعسل وطؾل فتخة االبتعاد عؽ األسخة، وحاجة اإلناث إلثبات أنيؽ  
التي قمرت مؽ دور اإلناث في مجال يؾاجيؽ نقص في الجعؼ السالي. وىحا ناتج بدبب األيجيؾلؾجيا الشؾعية التقميجية 

 التجريب الخياضي.
(  حؾل السرادر والسؾضؾعات واستخجام Stoszkowski et all ,.2016وفي دراسة ستؾسكؾسكي وآخخون )

السعخفة مؽ قبل السجربيؽ. ىجفت الجراسة إلى استكذاف ترؾرات السجربيؽ ألساليبيؼ الفعمية والسفزمة الكتداب معخفة 
ة، وأنؾاع السعخفة التي يكتدبؾنيا حالًيا أو يخغبؾن في اكتدابيا، ومجػ تظبيقيؼ لمسعخفة الججيجة. شسمت تجريبية ججيج

( مجربًا ُجسعت أراءىؼ عبخ استظالع الكتخوني. وتؾصمت الجراسة إلى أن السجربيؽ يكتدبؾن السعخفة ٕٖٓالجراسة )
الجتساعي مع االعتساد بذكل ندبي عمى بعض السرادر التجريبية مؽ أنذظة التعمؼ غيخ الخسسية عؽ طخيق التفاعل ا

وأوصت الجراسة بؾضع خظط  ،الخسسية. وأشارت الشتائج إلى نجرة استخجام السجربيؽ لمسعخفة السكتدبة في عسمية التجريب
 تأىيل السجربيؽ في مخاكد التأىيل الخسسية.

ظؾيخ السجرب: ترؾرات حؾل بخنامج حؾل مقتزيات ت(  Araya et all ,.2015) وفي دراسة آرايا وآخخون 
تعميؼ مجرب الجراسات العميا. ىجفت الجراسة إلى استقراء كيفية تظؾيخ السجربيؽ لمسعخفة مؽ خالل دورة تعميؼ السجربيؽ 
ما بعج التخخج. واستقراء ترؾرات السجربيؽ لمتغييخات التي أجخوىا عمى مؾاقفيؼ التجريبية وسمؾكياتيؼ ومياراتيؼ 

تؼ تظبيقيا  ،نتيجة لجراساتيؼ. اعتسجت الجراسة عمى السشيج الؾصفي باستخجام السقابمة كأداة لجسع البيانات ومسارساتيؼ
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( مجربًا. وأعيخت الشتائج أن السجربيؽ طؾروا معخفتيؼ مؽ خالل مؾاقف التعمؼ ذات الرمة بدياق ٚٔعمى عيشة شسمت )
شعخ السجربؾن أنيؼ أكثخ ، و اعًيا مؽ خالل مجتسع السسارسةوقج عدزوا معخفتيؼ في بيئة تؼ إنذاؤىا اجتس ،التجريب

 استعجاًدا لتظؾيخ أداء الخياضييؽ نتيجة لمسعخفة السكتدبة مؽ خالل الجورة.
( حؾل تعديد آلية تعمؼ السجربيؽ: تؾصيات مسارسي Nelson et all ,.2013وفي دراسة نيمدؾن وآخخون )

( مجربًا مسؽ ٜٓإلى مشاقذة كيفية إعجاد وتظؾيخ السجربيؽ، شسمت الجراسة ) التجريب في السسمكة الستحجة. ىجفت الجراسة
( عامًا ومؽ ثساني رياضات، واستخجمت الجراسة السقابمة واالستبيان كأدوات لجسع ٖٕبمغت متؾسط خبختيؼ التجريبية )

جريب بالعسمية التخبؾية، مع طمبيؼ البيانات مؽ العيشة السدتيجفة. وتؾصمت الجراسة إلى أن السجربيؽ يؤيجون ربط تعمؼ الت
 أثشاء التعمؼ. في بتؾفيخ مرادر تعمؼ متعجدة وفخص لمتؾجيو

( حؾل تقييؼ أداء السجربيؽ، ىجفت الجراسة إلى Surujlal., et all ,2009وفي دراسة سؾروجالل وآخخون )
 مؽ دولة جشؾب افخيكيا معخفة أراء كل مؽ )السجربيؽ واإلدارييؽ الخياضييؽ( حؾل السجرب الخياضي في كل 

( مؽ السجربيؽ واإلدارييؽ مؽ كشجا، ٜٔٙ( مؽ السجربيؽ واإلدارييؽ مؽ جشؾب افخيكيا، و )ٖٓ٘وكشجا، شسمت العيشة )
وتؾصمت الجراسة إلى وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية في الخبخة الذخرية والعالقات العامة وسمؾكيات السجربيؽ بيؽ 

 بيؽ آراء السجربيؽ واإلدارييؽ في تقييؼ السجرب الخياضي.البمجيؽ، وأن ىشاك اختالف 
ومؽ الُسالحع مؽ خالل استعخاض الجراسات الدابقة اىتسام الباحثيؽ بجراسة الدمؾك اإلنداني والتفاعالت 

تيؼ االجتساعية والخبخة الذخرية والترؾرات حؾل بيئة التجريب والسيارات الفشية لمسجرب، وقج اعتسج الباحثيؽ في دراسا
( ٜٖٗعمى أداتيؽ أساسيتيؽ تسثمت في السقابمة واالستبيان، وقج بمغ متؾسط العيشات التي شاركت في الجراسات الدابقة )

 مفحؾصًا، وقج ُطبقت الجراسات الدابقة في بيئات ُمختمفة شسمت كل مؽ آسيا وافخيكيا وأوروبا. 
في فيؼ بعض جؾانب تظؾيخ السجرب عبخ السرادر  وقج استفادت ىحه الجراسة مسا تؾصمت إليو الجراسات الدابقة

الخسسية وغيخ الخسسية، وسعت ىحه الجراسة إلضافة معمؾمات نؾعية باستخجام أداة تحميل السحتؾػ الجراسي لسخحمة 
البكالؾريؾس في أقدام التجريب الخياضي )عمؾم الخياضة( في بعض الجامعات، وذلػ لسعخفة العمؾم األساسية التي 

 الجامعات إلعجاد وتأىيل السجربيؽ. اعتسجتيا
 إجراءات الدراسة -3
 منهج الدراسة 3-2

اعتسجت ىحه الجراسة عمى السشيج الؾصفي التحميمي، وذلػ لسالئستو ألىجاف ىحه الجراسة، الحؼ يعتسج بذكل 
تحميل السحتؾػ الجراسي لسخحمة البكالؾريؾس ألقدام التجريب  فزاًل عؽأساسي عمى تحميل أداة السقابمة السدتخجمة، 

الخياضي )عمؾم الخياضة( في كل مؽ الؾطؽ العخبي )جسيؾرية مرخ العخبية(، وأوروبا )السسمكة الُستحجة(، فيحا السشيج 
شتائج واستخالص ومؽ ثؼ تحميميا وتفديخىا لمحرؾل عمى ال ،قائؼ أساسًا عمى جسع السعمؾمات عؽ الغاىخة قيج الجراسة

 االستشتاجات وإقخار التؾصيات.
 مجتمع وعّينة الدراسة 3-0

( مجربًا مؽ مجربي األلعاب الخياضية السختمفة ومؽ محافغات ٙٗاعتسجت الجراسة عمى عّيشة تكّؾنت مؽ ) 
 .كافة سمظشة عسان
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 إجراءات البحث  3-3
 :تياتبعت الجراسة سمدمة مؽ الخظؾات العمسّية، كاآل

دراسة األدبيات الدابقة التي ُاجخيت عمى السدتؾيات واإلقميسي والعالسية والتي اىتست بسؾضؾع إعجاد  ٔ-ٖ-ٖ
 بشاء اإلطار الشغخؼ لمجراسة وتحجيج مشيجيتيا.و  وتظؾيخ السجرب الخياضي

في بشاء أداة السقابمة بسجسؾعة مؽ األسئمة وتؾجيييا لمُسدتيجفيؽ مؽ مجربي األلعاب الخياضية الُسختمفة  ٕ-ٖ-ٖ
تكؾنت أداة السقابمة مؽ سؤال مغمق يتعمق بتختيب العمؾم األساسية ذات األولؾية في إعجاد  إذ ،سمظشة عسان

الخياضة و أسذ تجريب الخياضة الشدائية، و وتظؾيخ السجرب الخياضي، وىي: أسذ تجريب الخياضة لمجسيع، 
التحكيؼ، و أسذ تجريب المياقة البجنية، و التجريب الخياضي لمشخبة، و رمي(، و التخّررية )مدابقات جخؼ، وثب، 

اإلدارة الخياضية. و عمؼ الشفذ الخياضي، و تغحية الخياضييؽ والسذخوبات الخياضية، و اإلصابات الخياضية، و 
دؤال مفتؾح حؾل ذْكخ ال فزاًل عؽ وسؤال مفتؾح حؾل ذْكخ القزايا الُستعمقة بتظؾيخ وإعجاد السجرب الخياضي. 

 ؾيخ البيئة التجريبية.القزايا الُستعمقة بتظ
ركدت الجراسة عمى تحميل السحتؾػ الجراسي لسخحمة البكالؾريؾس ألقدام التجريب الخياضي الُسعتسجة في  ٖ-ٖ-ٖ

كل مؽ الؾطؽ العخبي )جسيؾرية مرخ العخبية(، والجامعات ىي: ) السشرؾرة، واإلسكشجرية، وكفخ الذيخ، 
 Sportsالجراسي لسخحمة البكالؾريؾس ألقدام عمؾم الخياضة )وأسيؾط، وأسؾان، وبشيا(، وكحلػ تحميل السحتؾػ 

Science أقدام لعمؾم الخياضة في جامعات السسمكة الستحجة( ٙ)( في السسمكة الستحجة، وذلػ بانتقاء أفزل 
(، وجشكدتؾن Glasgow، والجامعات ىي: جالسكؾ )ٕٕٓٓ(  لعام Guardianوفق ترشيف الجارديان) عمى

(Kingston ،)( والفبخاLoughborough( و بخمشجيام ،)Birmingham و مانذدتخ ميتخوبؾليتان ،)
(Manchester Metropolitan( و دورىام ،)Durham.) 
جسع السحتؾػ الجراسي لتخرص التجريب الخياضي لسخحمة البكالؾريؾس في أقدام التجريب الخياضي  ٗ-ٖ-ٖ

 السسمكة الُستحجة.الخياضة( في كل مؽ جسيؾرية مرخ العخبية و  )عمؾم 
تحميل أداتي الُسقابمة والسحتؾػ الجراسي لتخرص التجريب الخياضي لسخحمة البكالؾريؾس في أقدام  ٘-ٖ-ٖ

 التجريب الخياضي.
 عخض نتائج أداتي السقابمة وتحميل السحتؾػ ومؽ ثؼ مشاقذة وتفديخ الشتائج. ٙ-ٖ-ٖ
 التؾصل لالستشتاجات وإقخار التؾصيات. ٚ-ٖ-ٖ
 اإلحرائيةاألساليب  ٗ-ٖ

( لسعالجة البيانات، حيث تؼ استخجام SPSSاعتسجت الجراسة عمى بخنامج الحدم اإلحرائية لمعمؾم االجتساعية )
( ، وىي مؽ Percentage(: والتي تسثمت في استخجام الشدب السئؾية )Descreptiveنساذج اإلحراءات الؾصفية )

 أندب الشساذج اإلحرائية لؾصف الغاىخة قيج الجراسة.
 عرض ومناقشة النتائج -2

ما ىي العمؾم األساسية ذات األولؾية في إعجاد وتأىيل السجرب الخياضي مؽ وجية نغخ مجربي : السؤال األول 2-2
ىحا الدؤال اعتسجت الجراسة عمى تحميل أداة الُسقابمة باستخجام الشدب السئؾية  عؽاأللعاب الخياضية الُسختمفة؟ ولإلجابة 

 (ٔ)ل البياني كسا ىؾ مؾضح في الذك
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 (2)الشكل البياني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن أسذ تجريب المياقة البجنية وأسذ تجريب الخياضة لمجسيع جاءت في  (ٔ)وُيالحع مؽ خالل الذكل البياني 
وبشدبة  ،السختبة األولى مؽ بيؽ العمؾم األساسية ذات األولؾية في إعجاد وتأىيل السجرب الخياضي مؽ وجية نغخ السجربيؽ

الخياضة و %(، ٖٔ%(، ثؼ تؾالت العمؾم األخخػ مؽ حيث أىسيتيا عمى التختيب: اإلصابات الخياضية )ٗٔمئؾية بمغت )
عمؼ الشفذ الخياضي و %(، ٓٔتغحية الخياضييؽ والسذخوبات الخياضية بشدبة )و %(، ٔٔرمي" )و التخررية "جخؼ وثب 

%(، بيشسا سجمت أسذ تجريب ٙالتحكيؼ )و %(، ٜضي "الشخبة" )التجريب الخياو %(، ٜاإلدارة الخياضية )و %(، ٓٔ)
 %( كأدنى ندبة مؽ بيؽ العمؾم األساسية ذات األولؾية في إعجاد وتأىيل السجرب الخياضي.ٗالخياضة الشدائية )

(، في أن Mohammadi & Azizi ,2019دمحمؼ وعديدؼ )وتتفق نتائج ىحه الجراسة مؽ نتائج دراسة 
تسثل أولؾية بالشدبة لمسجرب الخياضي. وتتفق نتائج ىحه الجراسة مع نتائج دراسة كارسؾن )وآخخون  الخرائص العمسية 

(Carson et all .,2018 في تجني حغؾظ السخأة في مجال التجريب الخياضي بدبب األيجيؾلجيا الشؾعية التقميجية التي )
بذكل أساسي. وتختمف نتائج ىحه الجراسة مع نتائج دراسة ستؾسكؾسكي وآخخون  االسخيةحرخت مدؤولياتيا في الذؤون 

(Stoszkowski et all ,.2016) ، ألداء مياميؼ  السكتدبةالتي أعيخت أن السجربيؽ نادرًا ما يعتسجون عمى السعخفة
 التجريبية.

خياضي في أن نجاح عسمية التجريب وُيفدخ الباحثيؽ سبب إدراك السجربيؽ ألىسية الجؾانب العمسية في التجريب ال
الخياضي مقخونة بتظؾر مدتؾػ السذاركيؽ ومجػ قجرتيؼ عمى تحقيق األىجاف السظمؾبة، وىحا ال يتأتى إال بتظؾيخ 
مدتؾػ المياقة البجنية لمسذاركيؽ وبشاء شخريتيؼ بتشسية الحذ االجتساعي والشفدي لجييؼ، وىحا التظؾر يقع في نظاق 

الخياضي بذكل أساسي. كسا أن تجنى حغؾظ اإلناث في مجال التجريب الخياضي مثل ما ىؾ مقخون  ومدؤوليات السجرب
الشؾعية التقميجية في السجتسعات األجشبية، فإن تجنى الحغؾظ في السجتسعات العخبية مقخون بالتكؾيؽ الثقافي  بااليجلؾجيا

 يب الخياضي.يدال يحج مؽ مذاركة اإلناث في مجال التجر  ماواالجتساعي الحؼ 
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ما ىي العمؾم األساسية ذات األولؾية في إعجاد وتظؾيخ السجرب الخياضي وفقًا لمسحتؾػ  السؤال الثاني: 2-0
ىحا الدؤال اعتسجت الجراسة تحميل البخامج  عؽالجراسي الُسعتسج لسخحمة البكالؾريؾس لجػ الجامعات الُسدتيجفة؟ ولإلجابة 

 ؾعة مؽ الجامعات الُسدتيجفة في مجسؾعتيؽ مشفرمتيؽ الجراسية لسخحمة البكالؾريؾس لسجس

وىسا: أقدام التجريب الخياضي في كميات التخبية الخياضية جسيؾرية مرخ العخبية، وأقدام عمؾم الخياضة بجامعات 
 السسمكة الستحجة.

أواًل: بخامج التجريب الخياضي في أقدام التجريب الخياضي بكميات التخبية الخياضية في جسيؾرية مرخ العخبية: 
وقج اعتسجت الجراسة عمى حرخ بخامج التجريب الخياضي الُسعتسج في الخظة الجراسية ألقدام التجريب الخياضي، دون 

( ٕ( عمؼ التجريب الخياضي، )ٔوالجامعة(، والبخامج ىي: )حرخ البخامج الجراسية االختيارية عمى مدتؾػ )الكمية 
( ٚ( المياقة البجنية، )ٙ( التعمؼ الحخكي، )٘( اإلصابات الخياضية، )ٗ( فمدفة التخبية الخياضية، )ٖالسيكانيكا الحيؾية، )

في التجريب  ( الكياس والتقؾيؼٓٔ( أسذ انتقاء الشاشئيؽ، )ٜ( فديؾلؾجيا الخياضة، )ٛتجريب رياضة التخرص، )
( ٗٔ( التخبية الرحية، )ٖٔ( اإلعجاد البجني التخرري، )ٕٔ( تخظيط بخامج التجريب الخياضي، )ٔٔالخياضي، )

( تحميل األداء ٚٔ( اإلعجاد الفشي والخظظي، )ٙٔ( مبادغ تجريب الشاشئيؽ، )٘ٔسيكؾلؾجية التجريب الخياضي، )
( تكشؾلؾجيا ٕٔ( التغحية لمخياضييؽ، )ٕٓوأوقات الفخاغ، )( التخويح ٜٔ( تحكيؼ رياضة التخرص، )ٛٔالحخكي، )

( ٕ٘( السشذظات في السجال الخياضي، )ٕٗ( التجليػ، )ٖٕ( تظبيقات التجريب الخياضي، )ٕٕالتجريب الخياضي، )
تخبية حجؼ بخامج التجريب الخياضي في أقدام التجريب الخياضي بكميات ال (ٕ)اإلدارة الخياضية. وُيبيؽ الذكل البياني 

 الخياضية في جامعات جسيؾرية مرخ العخبية.

(0) الشكل البياني   
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أن العمؾم األساسية ذات األولؾية في إعجاد وتأىيل السجرب الخياضي في  (ٕ)وُيالحع مؽ خالل الخسؼ البياني 
%(، ثؼ الكياس ٓٔأقدام التجريب الخياضي بجامعات جسيؾرية مرخ العخبية ىي: عمؼ التجريب الخياضي وبشدبة )

تجريب الخياضي، %(، ثؼ احتمت العمؾم )فديؾلؾجيا الخياضة، تخظيط بخامج الٛوالتقؾيؼ في التجريب الخياضي وبشدبة )
%(، بيشسا سجمت عمؾم )فمدفة التخبية الخياضية، والتخبية ٚسيكؾلؾجية التجريب الخياضي( في السختبة الثالثة وبشدبة )

 %(.ٔالرحية، وتكشؾلؾجيا التجريب الخياضي، اإلدارة الخياضية( أدنى ندبة مؽ بيؽ العمؾم األخخػ حيث بمغت )
أقدام عمؾم الخياضة بجامعات السسمكة الستحجة: وقج اعتسجت الجراسة  ثانيًا: بخامج التجريب الخياضي في

 ( عمؼ األحياء، ٔعمى حرخ بخامج عمؾم الخياضة في الخظة الجراسية ألقدام عمؾم الخياضة، ىي: )
الشذاط ( ٙ( تقييؼ األداء الخياضي، )٘( الفديؾلؾجيا وعمؼ الخياضة، )ٗ( األحياء الجقيقة والسشاعة، )ٖ( الكيسياء، )ٕ)

( ٓٔ( القمب والشذاط الخياضي، )ٜ( تقشيات تحديؽ األداء، )ٛ( مشاىج البحث واإلحراء، )ٚالبجني والرحة العامة، )
( ٗٔ( التقييؼ الغحائي واألوبئة الغحائية، )ٖٔ( تؾازن الظاقة، )ٕٔ( فديؾلؾجيا الخمية والتسخيؽ، )ٔٔالتسثيل الغحائي، )

( ٛٔ( التذخيح الؾعيفي، )ٚٔ( عمؼ الجواء وأمخاض القمب، )ٙٔية والتساريؽ، )( التغحية الخياض٘ٔعمؼ الحخكة، )
( الكيسياء الحيؾية ٕٔ( أساسيات الخياضة والتسخيؽ، )ٕٓ( دراسات األداء الخياضي والرحة، )ٜٔالسيكانيكا الحيؾية، )
( ٕ٘عمؼ الشفذ الخياضي، ) (ٕٗالخياضي، ) االجتساع( عمؼ ٖٕ( التحكؼ والتعمؼ الحخكي، )ٕٕلمتسخيؽ والتغحية، )

حجؼ بخامج التجريب الخياضي في أقدام عمؾم الخياضة بجامعات السسمكة  (ٖ)صشاعة الخياضة. وُيبيؽ الذكل البياني  
 الستحجة. 

 (3)الشكل البياني  
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أن العمؾم األساسية ذات األولؾية في إعجاد وتأىيل السجرب الخياضي في  (ٖ)ُيالحع مؽ خالل الخسؼ البياني و 
أقدام عمؾم الخياضة بجامعات السسمكة الُستحجة، والتي حرمت عمى أعمى ندبة ىي: الفديؾلؾجيا وعمؾم الخياضة بشدبة 

ييؼ الغحائي واألوبئة الغحائية، %( ثؼ احتمت العمؾم )فديؾلؾجيا الخمية والتسخيؽ، والتقٚ%(، ثؼ عمؾم األحياء بشدبة )ٖٕ)
 التغحية الخياضية والتساريؽ، التذخيح الؾعيفي، التحكؼ والتعمؼ الحخكي(، السختبة الثالثة 
%(، بيشسا بمغت أدنى ندبة لمعمؾم ٙمؽ بيؽ العمؾم األساسية ذات األولؾية في إعجاد وتأىيل السجربيؽ الخياضييؽ وبشدبة )

%( في كٌل مؽ )األحياء الجقيقة والسشاعة، وتقييؼ األداء الخياضي، ٔل السجرب الخياضي )ذات األولؾية في إعجاد وتأىي
وتقشيات تحديؽ األداء، والتسثيل الغحائي، وتؾازن الظاقة، وعمؼ الحخكة، ودراسات األداء الخياضي والرحة، والكيسياء 

 الحيؾية لمتسخيؽ والتغحية، وصشاعة الخياضة(.
ل استعخاض بخامج التجريب الخياضي في كل مؽ أقدام التجريب الخياضي في كميات وُيالحع الباحثيؽ مؽ خال

التخبية الخياضية بجسيؾرية مرخ العخبية، وأقدام عمؾم الخياضة بجامعات السسمكة الُستحجة أن ىشاك اختالف في العمؾم 
أن أقدام التجريب الخياضي بكميات األساسية ذات األولؾية في إعجاد وتأىيل السجرب الخياضي، ويعدو الباحثيؽ ذلػ ب

التخبية الخياضية في جامعات جسيؾرية مرخ العخبية تقع في نظاق العمؾم التخبؾية، مسا يمدم طمبة أقدام التجريب 
الخياضي دراسة العجيج مؽ البخامج اإللدامية واالختيارية مؽ الكمية والجامعة، وبالتالي فإن وزن عمؾم التخرص تتأثخ 

ج اإللدامية واالختيارية مؽ الخظة الجراسية لسخحمة البكالؾريؾس، في الُسقابل فإن أقدام عمؾم الخياضة بحرة البخام
بجامعات السسمكة الُستحجة مدتقمة بحج ذاتيا، وبالتالي فإن البخامج الجراسية في الخظة الجراسية لسخحمة البكالؾريؾس تتخكد 

 اختيارية. مأ في عمؾم الخياضة فقط سؾاء كانت بخامج إلدامية
ما ىي القزايا الُستعمقة بإعجاد وتظؾيخ السجرب الخياضي مؽ وجية نغخ مجربي األلعاب الخياضية  السؤال الثالث: 2-3

 ىحا الدؤال، فقج فشجت الجراسة استجابات العيشة الُسدتيجفة عمى أداة الُسقابمة. عؽالُسختمفة؟ ولإلجابة 
 مؽ القزايا، وىي:وقج تخكدت استجابات العيشة في مجسؾعة 

 التفخيغ لمسذاركة بالجورات والجراسات التأىيمية، واالىتسام بديادة عجدىا لتأىيل الكؾادر البذخية. -
 . االتحادالتشديق مع االتحادات السحمية لمسذاركة بالجورات التأىيمية التي يعقجىا  -
 والجراسات التأىيمية.االىتسام وتقجيؼ الفخصة لجسيع السجربيؽ لمسذاركة بالجورات  -
 استسخار وتكثيف الجورات والبخامج العمسية الخياضية. -
 مؽ السادة العمسية السظخوحة في الجورة. االستفادةتقجيؼ الجورة التأسيدية لمسجربيؽ قبل البظؾلة بأشيخ حتى يتؼ  -
 .كافة عسل الجورات التجريبية في األلعاب الخياضية -
 األمج لتحقيق أكبخ استفادة. عسل دورات تأىيمية طؾيمة -
ما ىي القزايا الُستعمقة بتظؾيخ البيئة التجريبية مؽ وجية نغخ مجربي األلعاب الخياضية الُسختمفة؟  السؤال الرابع: 2-2

 ولإلجابة عمى ىحا الدؤال، فقج فشجت الجراسة استجابات العيشة الُسدتيجفة عمى أداة الُسقابمة.
 في مجسؾعة مؽ القزايا، وىي:وقج تخكدت استجابات العيشة 

 إنذاء مخافق رياضية حجيثة ُتديؼ في تشسية قجرات األفخاد والجياز التجريبي. -
 تؾفيخ أسذ اإلسعافات األولية في السخافق الخياضية. -
 عسل السدابقات بذكل مدتسخ لتظؾيخ أداء السذاركيؽ والجياز الفشي. -
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 ج ساعات الجوام الخسسية.التفخيغ واالىتسام بالبخامج الخياضية بع -
 تفخيغ الالعبيؽ لفتخة مشاسبة وذلػ لالستعجاد لمبظؾالت. -
 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات  5-2
احتمت أسذ تجريب المياقة البجنية وأسذ تجريب الخياضة لمجسيع في مقجمة العمؾم األساسية ذات األولؾية في إعجاد     -

 وجية نغخ مجربي األلعاب الخياضية الُسختمفة.وتأىيل السجرب الخياضي مؽ 
الُستحجة، أوججت اختالفًا في العمؾم  السسمكةاستقاللية أقدام التجريب الخياضي عؽ العمؾم التخبؾية في جامعات -    

 األساسية ذات األولؾية في إعجاد وتأىيل السجرب الخياضي مقارنة بالعمؾم األساسية إلعجاد وتأىيل السجرب 
الخياضي في أقدام التجريب الخياضي بجسيؾرية مرخ العخبية والتي تقع فييا أقدام التجريب الخياضي ضسؽ إطار العمؾم 

 التخبؾية.
مؽ أىؼ القزايا الستعمقة بإعجاد وتأىيل السجرب الخياضي مؽ وجية نغخ مجربي األلعاب الخياضية الُسختمفة ىي  -

ات الخياضية وتأىيل مخافق السشذآت الخياضية بذكل ُيتيح لمسجربيؽ والسذاركيؽ بتفخيغ السذاركيؽ في السشاسب االىتسام
 مسارسة مياميؼ وأدوارىؼ بسا يحقق أىجاف البخنامج التجريبي.

 التوصيات 5-0
مع بخامج إعجاد وتأىيل السجربيؽ في أقدام التجريب  السختمفة ضخورة مؾاءمة احتياجات السجربيؽ لأللعاب الخياضية -

 ي في الجراسات الجامعية.الخياض
في الؾطؽ  السيساضخورة إيجاد معاييخ ُمؾحجة لبشاء بخامج التجريب الخياضي في أقدام وكميات التخبية الخياضية  -

 العخبي، ودعسيا بالسعاييخ الجولية.
السجربيؽ  ضخورة تأىيل وبشاء الُسشذآت الخياضية بسا يتؾافق مع السعاييخ الحجيثة لُتديؼ في تمبية احتياجات -

 والسذاركيؽ.
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