
                                                                 

 

 لمبنين الخطة البحثية لكمية التربية الرياضية 
 

التن يثثة أالتمثثله اليايثثل ظثثا النظريثثات أنتثثايا التطبيمثثات المم يثثة التطثثأير أ ع ميثثة  ىثثأ اسثثاسالبحثثث المم ثث  
، أ ن أالبحثأيتطمب اال ر ل أاجيو ىذا التحلي أ أاكبة ال مايير اللألية ظا التمميه  أاساس تمله األ ه، أال م مية

ىذا ال نطمث  تثه دعثلال الخطثة البحثيثة لمكميثة ظثا ضثأا الخطثة البحثيثو لميسثاه المم يثو حيثث اسثتنبط  نيثا النمثاط 
ال جثثال المم ثث  أتمبيثثة احتياجثثات سثثأ  الم ثثل أتمثثليه الخبثثرة عمثث  ال ناظسثثة ظثث   ين يثثالرينال تمممثثة باعثثلال خثثريج

 المم ية لم ؤسسات أالت يز ظ  التلريس أالبحث المم   أىذة الخطة البحثية تت ثل ظ  البنأل االتية:

 :الخطة البحثية  جاالت

 التحميل الحرك  أال يكانيك  أالخطط :

أالتحميل الخطط  أ شاكل االعلال الخطط  ظ  االنشطة الرياضية تحسينو أتطأيره كيفية لاا أ مالتحميل الحرك  ل
 ال ختمفة لم ستأيات المالية أالناشيين.

 

 االنتماا ظ  ال جال الرياض  :

 –ظسيألأجية  – يارية  –االنتماا أ حللاتو ) بلنية  دنتماا الناشيين طبمًا لمرياضات ال ختمفة لراسة  شكمت
ناا البطارية النتماا الناشيين أتحليل البرأظيل لم ستأيات المال ية لمسأياا اأ بأ نفسية(  –اجت اعية  –خططية 

 ذأى االحتياجات الخاصة.

 



 : أتمنين االح ال االعلال البلنا

البرا ا التلريبية لمناشييين أال ستأيات المالية لمنشطة الرياضية  أأضعاالح ال التلريبية أتمنين  االعلال البلن  أ
 ال ختمفة لكبار السن أذأى االحتياجات الخاصة أال شكمت ال يلانية.

 المياس أالتمأيه:

 االعلال النفسا :

الرياضية أالبرا ا برا ا ال يارات النفسية ال رتبطة باالنشطة لراسة ال شكمت النفسية أالمممية لمرياضين أأضع 
 ال تخصصة لممج بمض ال شكمت السمأكية أالرعاية النفسية لذأى االحتياجات الخاصة.

 : التمميه أالتممه

لراسة ال شكمت ال رتبطة بالن أ الحرك  أالأظيفا أالصحا ل راحل الطفألة أالشباب أكبار السن أذأى  -
 .االحتياجات الخاصة 

 ظا الم مية التممي ية  أاستخلا يا -

التكنألأجية الحليثة ظا تلريس لمسأياا أذأى االحتياجات  أاستخلاه الأسايلابتكار طر  أاساليب التلريس  -
 أتطأير البرا ا التممي ية أالتلريبية . –الخاصة 

 

 الصحية :الممأه 

 لراسة تحميمية السباب االصابات الرياضية. –طر  الأياية الحليثة  -
اعلا ل برا ا ظا  جاالت التغذية لمسأياا أذأى  –تمأيه الحالة الصحية لمرياضيين أغير الرياضيين  -

 االحتياجات الخاصة.
التأثير السمبا لم نشطات أالممايير عم  أ تم يذ ال لارس أالرياضيين ، بخاصة التناأل  شكمت المأاه   -

 صحة الرياضيين .



 الممأه التربأية أاالجت اعية : 

 –التأجيو أاالرشال النفسا  –التلريب الممما  -عمه النفس الرياضا ) برا ا تلريب ال يارات النفسية -
 برا ا  تخصصة ظا عمج ال شاكل السمأكية أاالعلال النفسا ( لألسأياا أذأى االحتياجات الخاصة .

عمه االجت اع أذأى  –ية عمه االجت اع الرياضا أالمميات االجت اعية ألراسة سيكألأجية الميالة الرياض -
 االحتياجات الخاصة ألأره ظا التن ية االجت اعية .

 :االختبارات أال ماييس

تطأير الأات المياس أالتمأيه لمنشطة الرياضية ال ختمفة لج يع الجأانب )البلنية أالنفسية أال يارية  -
 أالمممية أالخطية (

 أالم ل عما استخلاه االساليب التكنألأجية الحليثة.  -

 الترأيح أالتنظيه أااللارة : 

تص يه البرا ا الترأيحية لمسأياا أذأى االحتياجات الخاصة ل راحل  –الترأيح ) لراسة ال شكمت ال ينية  -
 بناا  ماييس ظا ال جال الترأيحا. –السنية ال ختمفة 

 
لراسة تمأي ية اللراة االز ات  –تمأي ية لملاا االلارى بال ؤسسات الرياضيةااللارة الرياضية ) لراسة  -

 تحميل البطأالت المال ية أاالأل بية (. –الرياضية 

 


