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تصميم مقرر تعميمي الكتروني مقترح لمادة تحكيم رياضة التخصص في 
 الرياضات المائية لطالب الفرقة الرابعة قسم الرياضات المائية بكمية

 جامعة المنيا –التربية الرياضية 
  فـاءكؿحؿودكعؾيكحدقند/ك*

 المقدمة ومشكمة البحث :
كددا المع  دد  اددن يعد  الهتماددبم تددبممعنيم اددن وتددم الماتيددتلب  الممدد   دد ن   

تذمدك مادب مدن ادن  تا تدبم  ، تل المعدبمم لدو توحدتو ردتتا المحداالا المعدبما  ال ن
ح ددي يسددبن ال ن ادد   مسدد م ال اددم  ،تائيسدد   دد  دلدد ال  تملايددر المبددتال ا المت ددا ر

تحيدباماب تادد   التماباادب تددبممعنيم تاد   اتالبلماددب مم دتاال  لحددا الممبلتمتريددب 
لن لدددب ون لمحددداك تسدددالر ت بلنيدددر  تادددن ودددم تردددآل ،تالمحبسدددآل ال مددد  تالهلمالددد 

  .ملنحق لاكآل تذه الموتاة
ون مبلتمتريدددب الممعنددديم تددد  ذمدددك  (9002"دمحم عطيةةةة خمةةةيس"   تي ددد ا       

المللددبا الماعا دد  تالماددلام اددن المتحددتي تالملاا ددب  تالمااباسددب  الم بحددر تعانيددب  
 رددبل المددمعنم النلسددبل ، تمتا دد  كدد االممعندديم تاحددب ا المددمعنم، تم ليساددب  دد  ا

 وسب دددددر تالمعانيدددددر الممعنيايدددددر ت االسدددددرمعلبحدددددا ت دددددا ر وت ل دددددا ت دددددا ر ممحن دددددو الم
ا دددددددكتماب، تمحدددددددايم المعانيدددددددب  تالماحدددددددب ا المالبسدددددددتر كحندددددددتل لانيدددددددر مادددددددذه 

 .تمستياادددب ممحسددد ن كلدددباة الممعنددديم ،الما دددكت ، تم ت اتدددب تالسدددم  الااب تال  الامادددب
(32  :25) 

يم عبةةد الوك ةة  إبةةرا  ،(9002"أبةةو النجةةا عةةز الةةد ن  كددتم اددن  ت ملددق
لند  ون السدم  الم الممبلتمتريدب  د  اردبل الممعنديم مادب المع  د  ادن  (9009الفار"  

الملتالئدد  ح ددي ولادددب معاددو لنددد  ك ددب ة الما دددباكر الن ربليددر منادددمعنم  ددتل المعانيدددر 
تاااللبة الملاتق الملا ير  ،تك ب ة ق اة المامعنم لن  دمسبن الماب ة الممعنياير ،الممعنياير

تالماعا دددددر  ،ف المتحدددددتل دمددددد  اسدددددمتي احددددد   ادددددن المبلبيدددددرلددددد ن المامعناددددد ن لاددددد 
                                                           

 رباعر الماليب.  –كنير الممابير الما بيير –ا ان تسسم الما بيب  المابئير *
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كادددددب   كددددد الن لنددددد  وتايدددددر تسدددددبئ   ،تالهامسدددددبا تبمعانيدددددر الممعنيايدددددر ،تالممححددددد و
 ،الملدداالاا الممعنيايددر كاع لددب  سدداعير تتحددا ر ،الهمحددبل الممعنيايددر اوددو ال راددكة

 (97:  2( )233: 4تكتسبئو اسبل ة    لانير الممعنيم تالممعنم.)
دمد  ون الممعنديم الهمبماتلد  تدت وحد   (Ckarck  "9002"كالرك تي  ا 

و كبل الممعنم لن تع  المم  معما  لند  داكبليدر تو تال   دتكر الماعنتادب  الم تميدر 
ال مير     االسر احمت  معنيا  اح   لدن  ا دق المملبلدو  تالهلمال  تالمحبستب 

م تي ددماو لندد  وسددبم آل املتلددر مسددم   ،الماسددماا اددم الماعنددم تالماددمعنم تالماحمددت  
م دددداد المدددد اتن تالماعنتاددددب  الممدددد  ياكددددن السددددم لبئاب اددددن الم ددددتكر اددددم الممدددد ليم 

 (231:  36) .تعلبحا المتسبئ  المامع  ة المملبلنير
 النمبماتلد   دت ا ل ئدر ون الممعنيم (9002"مجدي عزيز ابرا يم"  ت ا  

 ادم المملبلدو داكبليدر منامعناد ن ممديو اما دكة مندمعنم ممدتال ا   ادب داكبلدب  ر  د ة
 تحدتاة الممعنيايدر المعانيدر اسدبا  د  المدمحكم مسدام  د  كادب ،الم االسدير ال الماسداا 
 اترادبم  الماعندم تيكدتن  ،المعانيدر الممعنيايدر احدتا المادمعنم يكدتن  تح دي ،كل داة
 دم  الماعنتاب  م ك ن تالسماربا لن  المس اة ان الملربد اسيبن ت محتل ،تااالقتبم 
 تالهسدميعبآل تالمملك دا تالملادم المدمعنم لند  المسد اة تالبمسدبآل الماادباال ، البمسدبآل
 (378:  27).تالنل الا تالهسم هل المساالا تالم بذ تالممحن و تالملس  المسنيم
تالماسددااال  الهمبماتليددر مسدد م من ددتآل داددب اددن  ددتل لدداالاا معنيايددر البب يايددر     

وت ادن  ،متيم لن  وقاالص ا ارر ممدت ا المادب ة الممعنيايدر لند  رادبك كال دتما
  ت كو  ميو السميعبآل الماسمر ال  تسالر تالممكت  المااكن ون مس م  تل الهلمال
 ( 355:  28) .تبماعباف المر   ة للا الم تكر

تمعددد  الما بيددددب  المابئيدددر اددددن كوددددا المم ححدددب  الممدددد  محمدددت  لندددد   دددداتا     
 ،امعددددد  ة تاملتلدددددر ادددددن الما بيدددددب  تالادددددب ا بيدددددر المسدددددتبحر تا بيدددددر النلسدددددبذ

مع  ة ال  كبل تالمملاياب   بما بيب  المابئير لتباة لن اراتلر ان ال ل  ر ا
تيسدددم  م   ادددب الماادددبان رسدددان لددد تن و تال  وت  ، رادددم  ل لادددب المتسددد  المادددبئ 
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تاسددبل ة وراددكة تتسددبئو  و ددا  لادد ف الممحدداك  ددتل المتسدد  الماددبئ  سددتالا كددبن 
 ال ددددو الماددددبا وت لندددد  سدددد و الماددددبا اددددن  ددددبا  الماددددبا ت ال نددددن تبددددذمك م مندددد  

ه دددا  مبتلادددب مادددبان  ددد  المتسددد  الما بيدددب  المابئيدددر لدددن ال ل ددد ر الما بيدددير ال
ح ددي معمادد  لن اددب اللماددب ال كنيددب تكددذمك  ددا   ،الماددبئ  المددذ    مندد  لددن الميددبتن

 ،تالمتسد  المادبئ  وادب ون يكدتن حدتح سدتبحر قدبلتل  ،درب ة المستبحر مااباسدماب
ت دددمم الممحدددل    ،وت ال لادددبا تالمتحدددبا ذال  المايدددبه الماب ئدددر تالمحدددبمحر متسدددم  الم

 ( 3:  33) .ب م ليعر المتس  المابئ الما بيب  المابئير متع
كذمك  إن ا بير النلسبذ معملا ان وتم  اتا الما بيب  المابئير المم  هل  

تكدددذمك الماسدددئتم ن لدددن  ،ون يكمسدددلاب  دددتآل ت ا رددد  كنيدددب  الممابيدددر الما بيدددير
تالمسددددبئا ن لندددد  لانيددددب  النلسددددبذ  دددد   ،حاباددددب  المسددددتبحر تالم ددددتال   المالمتحددددر

ك يستم الهمحب  الماحا  من تص تالنلسبذ ل تا تبم    الماربل الما  الل  تلن  ذم
لس  المع    ان  تاال  الممأت و منالسذ ن تذمك  تسب منلداالاا الممد  ييدعاب الهمحدب  
 .المدددددددد تم  من ددددددددتص تالنلسددددددددبذ تالممدددددددد   ددددددددمم م ليساددددددددب  دددددددد  رايددددددددم  تل المعددددددددبمم

(29 :4 ) 
تاددن  ددتل ال ددتا المتبحوددر لندد  المع  دد  اددن المااالرددم تالم االسددب  المسددبتسر 

تالا المعابيددددددر وت ال رلليددددددر الممدددددد  ملبتمدددددد  المددددددمعنم الهمبماتلدددددد  تالماسددددددمح وب  سدددددد
الممبلتمتريدددر  ددد  المع  ددد  ادددن المم ححدددب  الما منلدددر تاددد    عبم مادددب  ددد  ملايدددر 
وددداالا لانيدددر المدددمعنم مددد   الم دددتآل تمعدددو ادددن وتدددم تدددذه  الممححددد و تالهسدددميعبآل تال 

ن توف ة  خالد حسة (،5( )3128)"أحمد حسني كام  الم االسب   االسر كتم ان 
 (9002عمةةةةةر بةةةةةدر دمحم  (، :()3127)رضةةةةةا دمحم إبةةةةةرا يم  ،(8  (9002 
 (9002دمحم سةة د حامةةد   (،29) (3119)دمحم السةة د محمةةود سةةالمة  ،(02 
 90)، Carmen M.pena" (2004)(35.) 

تادددن  دددتل قيدددبم المتبحودددر لمددد ا ن اسددداا محكددديم ا بيدددر المم حدددص  ددد  
ر م حددص الما بيددب  المابئيددر هحادد  الما بيددب  المابئيددر م ددتآل الملاقددر الماالتعدد

لند  المدالم ادن  ،قحتا     ارر السميعبآل الم تآل ماحمدت  الماسداا ق د  المتحدي
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تقد  وارعد  المتبحودر ذمدك معد ة وسدتبآل معدو ادن  ،المرا  المالذتل ادن قلدو المتبحودر
وتااب  ا سر المم ا ن الممسن  ير المسبئار لن  الم اد المنلاد  من دتآل تتبممدبم   دإن 

 ،ندد  لددبمق الماعنددم  تن ا ددباكر الماددمعنم  دد  المعانيددر الممعنيايددرالمعددآلا كنددن يسددم ل
 ،تكددذمك قددد   ارددم دمددد  لددد م اسددب اة المالدددبتا الممعنيايدددر ممسليددب  المعحدددا المحدددبم 
ال اا المذ  و   دم  ل م دوباة     الم تآل لحت معنم الماساا ق   المتحي لند  

ممابيدددر تتبممدددبم   دددإن ا دددكنر المتحدددي ممحددد    ددد  ال مسدددب  كنيدددر ال ،ومدددم تردددن ااكدددن
الما بيددددير رباعددددر الماليددددب مترددددت  لدددداالاا معنيايددددر المبماتليددددر ت بحددددر  دددد  محكدددديم 
ا بيدددر المم حدددص منا بيدددب  المابئيدددر تح دددي مودددا  و دددبق الم دددتآل لحدددت المدددمعنم 

 .تاتالبتر الممس م المعنا     لحالب المحبم 
ااب   م المتبحور دم  محايم اساا معنيا  المبماتل  ماب ة محكديم ا بيدر 

يددب  المابئيددر م ددتآل الملاقددر الماالتعددر قسددم الما بيددب  المابئيددر المم حددص  دد  الما ب
تالمدددذ   ميدددان  االسدددر المسدددبلتن المددد تم   ،تكنيدددر الممابيدددر الما بيدددير رباعدددر الماليدددب

 .ما بيم  المستبحر تالنلسبذ
ح ددي وبدد  المادد ماا المعنادد  المسددلت  المعب ددا منراعيددر الماحددا ر ممبلتمتريددب 

  الماددد ماا تيددداتاة الن دددب ة ادددن توتحددد ،الممعنددديم لنددد  وتايدددر الممعنددديم الهمبماتلددد 
اا دكال  تالاكبليدب  الماسدمح وب  الممبلتمتريدر تالهمربتدب  المعبمايدر الماعبحداة  دد  
اردددبل المدددمعنم الهمبماتلددد  لاددد ف م دددت ا الممعنددديم تالممحدددتل ادددن الممعنددديم الممسن ددد   
المامااكددددك حددددتل الماعنددددم دمدددد  المددددمعنم الهمبماتلدددد  المامااكددددك حددددتل الماددددمعنم كددددذمك 

ن الممردددباآل المعبمايدددر تالمعابيدددر الماالئددد ة تالملبرحدددر  ددد  اردددبل ميددداتاة الهسدددملب ة اددد
الممعنم الهمبماتل  ام تيم ااتف المل ئر المعابير تبلير الملام الممعنيايدر   ادب  د  

كلادددبم معنياددد   ،الهلمتدددبا ادددم اسدددم سيبسدددر تاليدددحر الماعدددبمم مندددمعنم الهمبماتلددد 
 ( 238:  7) .امبباو من وت ال ن تا  تمن تلانيبمن تا اربمن الم بحر

 أ مية البحث والحاجة إليه :
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 ملتم وتاير المتحي المحبم  ان ولن :
 ماب   ام المسيبسر الممعنياير تا ير الم تمر تالمم  ملب   تيداتاة الهسدملب ة  -2

تسددد ا الناكدددبن ادددن الماسدددمح وب  الممبلتمتريدددر تالممسليدددب  المح  ودددر  ددد   دددم  
 .الماربه  ت بحر الماربل الما بي 

الما كت  تالمحعتتب  المم  متالرن لانير  يسام    المم نآل لن  المع    ان -3
 .الممعنيم ت بحر السم  الم الم اق الممسن  ير    المم ا ن

يعددد  تدددذال المتحدددي ديدددب ر لنايدددر ر  ددد ة  ددد  اردددبل متسدددي  تسددداتمر لددداح  -4
ت دددداد اسدددداا محكدددديم ا بيددددر المم حددددص  دددد  الما بيددددب  المابئيددددر تمددددت  ا 

 اربه  منل ب  المذالم  م ي الم تآل.
  دف البحث :

المحددبم  دمدد  محددايم اسدداا معنيادد  المبماتلدد  اسمدداد ماددب ة   ادد ف المتحددي 
محكددديم ا بيدددر المم حدددص  ددد  الما بيدددب  المابئيدددر م دددتآل الملاقدددر الماالتعدددر تكنيدددر 

 رباعر الماليب تذمك ان  تل الممعاف لن  : –الممابير الما بيير
 .ال ت الف الممعنياير المم  يحسساب الماساا الممعنيا  الهمبماتل  الماسماد -2
 .اساا محكيم ا بير المم حص    الما بيب  المابئيرالماحمت  المعنا  م -3
 .ال  تال  تال راكة المتكار مم ل ق الماحمت  الممعنيا  الهمبماتل  -4
 .وسبم آل تتسبئو الممستيم المالبستر مناساا الممعنيا  الماسماد -5
ادد   حددتحير الماسدداا الممعنيادد  الهمبماتلدد  الماسمدداد ماددب ة محكدديم ا بيددر  -6

 .المم حص    الما بيب  المابئير
 اؤالت البحث :تس
 يسع  المتحي المحبم  دم  النربتر لن  الممسب ه  ال مير : 
اب ت  ال ت الف الممعنياير المم  يحسساب الماساا الممعنيا  الهمبماتل  الماسمداد  -2

 ؟
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تددت الماحمددت  المعنادد  ماسدداا محكدديم ا بيددر المم حددص  دد  الما بيددب   اددب -3
 المابئير

 عنيا  الهمبماتل اب ت  ال  تال  تال راكة المتكار مم ل ق الماحمت  المم -4
 اب ت  وسبم آل تتسبئو الممستيم المالبستر مناساا الممعنيا  الماسماد ؟ -5
اب ا   حتحير الماساا الممعنيا  الهمبماتل  الماسماد مادب ة محكديم ا بيدر  -6

 .المم حص    الما بيب  المابئير
 مصطمحات البحث:

  Educational Designالتصميم التعميمي:  -
تألن " االسدر لنايدر مبلتمتريدر  (9008  " وسف قطامي وآخرون"يعا ن  

 سددددن الممعندددديم تالمددددمعنم تمح  دددد  و يددددو الم دددداق تال سددددبم آل المم ا سددددير المالبسددددتر 
 (6: 34) .ممحس ق ال ت الف المم ا سير الماح  ة"

 E-courseالمقرر اإللكتروني :  -
تألدددن "اسددداا يسدددم  م  ددد  محدددايان ( 9008"عزمةةةي نب ةةة  جةةةاد"  لا دددن  

عما  لن  المبال تما تتت احمتي لل  تاكتلب  المتسدبئ  ول  ر تاتال  معنياير م
المامعددد  ة المملبلنيدددر  ددد  حدددتاة لااريدددب  اعماددد ة لنددد   دددتكر  ال نيدددر وت  دددتكر 
النلمال ، ت ين  ماكن الم بمآل ان المملبلو تالممتالحو ادم الماعندم ادن ربلدآل تادم 

 (76: 22) .كاتئن ان ربلآل آ ا"
 رياضة االنقاذ : -

مابئيددر تالممدد  معادددو لندد  م ددريم تم دددت ا تدد  دحدد ي  دداتا الما بيدددب  ال
ااددباال  تالاكبلددب  المالسددذ ن تالممدد  مددلعكن لندد  محسددن ااددباالمام الميدداتا ر  دد  

 )معا   الراالئ ( .اللسبذ حيبة ال  ا ن
 الدراسات السابقة :

قبادددد  المتبحوددددر تححددددا ماراتلددددر اددددن الم االسددددب  المسددددبتسر  سدددد  قسدددداماب         
تقباد  تعايداب احدللر تاامتدر ادن  ،يدرالمتبحور دم   االسب  لابير تآ دا  ورلل

 .ال ح ي مألق م
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 أواًل : الدراسات العربية 
( لدددإراالا  االسدددر السدددما    محدددايم 9)(9002"خالةةةد حسةةةن توف ةةة "  قدددبم  -2

اسدددداا م ليسدددد  المبماتلدددد  اسمدددداد ما بيددددر الهلسددددبذ  دددد  حاباددددب  المسددددتبحر 
اا ح دي السدم  م المتبحدي المادل ،م تآل كنير الممابير الما بيير رباعر الماليدب

المتحددل  الممحن ندد  لادداالم ماتاامددن م ليعددر المتحددي تذمددك لندد  ل لددر لا يددر 
(  ل ددا اددن وليددبا ت ئددر الممدد ا ن المسددبئا ن لمدد ا ن اسددااال  236قتالااددب )

الما بيب  المابئير تكنيب  الممابير الما بيير لرااتا ر احا المعابير ت لداالا 
بستب  وليبا ت ئر المم ا ن    اربل المالبتا ت اق المم ا ن تاربل المح

تمبلتمتريدددب الممعنددديم تكدددذمك  لددداالا  ددد  ا بيدددر الهلسدددبذ  ددد  الهمحدددب  المددد تم  
تالسددم  م المتبحددي السددماباة الهسددمليبن تالماسبلنددر الم  حددير كددأ تال   ،من ددتص

تكبلدددد  اددددن وتددددم الملمددددبئا الممدددد  متحددددو دم اددددب المتبحددددي ون  ،مراددددم المليبلددددب 
بيددددر الماسدددداا الهمبماتلدددد  الماسمدددداد حددددبمو منم ل ددددق لندددد   ددددتآل كنيددددر المما 
كادب  ،الما بيير رباعر الماليب ان ح ي ال ت الف تالماحمدت  توسدبم آل الممسدتيم

ولن  ما ك ل بحدير النتحدبا تحا در الممتالحدو تقلدتل ولد ال  ل دا احد  ة ادن   
 .الم تآل

لدددإراالا  االسددر السدددما    الممعددداف  (2( 9002"أحمةةةد حسةةةني كامةة "  قددبم  -3
ن  معندم تعدح لن  مأو ا السم  الم لالباا معنيا  ا لم تبمحبسآل ال م  ل

ح دددي السدددم  م المتبحدددي المادددلاا الممرا لددد   ،اادددباال  النلسدددبذ تحادددبم المسدددتبحر
 ا  مرا لير لإمتبا المسيبن المسلن   لمحايم اراتلم ن وح التاب يبت ر تال

كادب مدم ال ميدبا ل لدر المتحدي تبم ا سدر المع دتالئير ادن ارمادم  ،تالمتع   مااب
%( ادددن 44.44  )(  بمدددآل للسدددتر ائتيدددر لن ددد31المتحدددي تالمتدددبمه قتالاادددب )

اادددن  ر ددد تال سدددتبحم  المكحددد  لنددد  المدددت ن تالمحددد ا تمدددم  ،ارمادددم المتحدددي
كادب السدم  م  ،مسسياااب دم  اراتلم ن وحد التاب يدبت ر تال  داي مرا ليدر

المتبحي اله متدبا الممححد ن  الماعا د  تالملالدباا الممعنياد  الماد لم تبمحبسدآل 
متحددو دم اددب  تكبلدد  اددن وتددم الملمددبئا الممدد  ،ال مدد  كددأ تال  مراددم المليبلددب 
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المتبحي ون الملالباا الممعنيا  الما لم تبمحبسآل ال مد  كدبن مدن مدأو االم د ربليدبم 
 .لن  معنم ااباال  النلسبذ تالمااباال  الماعا ير م تآل الماراتلر الممرا لير

لدددإراالا  االسدددر السدددما    الممعددداف  (2( 9002"رضةةةا دمحم إبةةةرا يم"  قباددد   -4
عنددم تعددح المرتاللددآل الماابا ددر لندد   بلنيددر السددم  الم المل دد  ت المملددبلن   دد  م

تالسدددم  ا  المتبحودددر المادددلاا الممرا لددد  لنددد   ،تالماعا يدددر  ددد  سدددتبحر النلسدددبذ
الممابيدددر  (  بمتدددر تبملاقدددر الموبمودددر م حدددص سدددتبحر تكنيدددر51ل لدددر قتالاادددب )

تمدددم مسسدددياام دمددد  ارادددتلم ن دحددد التاب  ،الما بيدددير للدددب  رباعدددر المكقدددبك ق
 ،(  بمتددددددر31قتالااددددددب ) (  بمتددددددر تال  ددددددا  يددددددبت ر31مرا ليددددددر قتالااددددددب )

السماباة مس يم اسمت  و الا  ،تالسم  ا  المتبحور )ال متبا المس اة المعسنير المعبار
الملالباا الممعنياد  تبسدم  الم المل د  ت المملدبلن (  ،ااباال  النلسبذ    المستبحر

تان وتدم الملمدبئا الممد  متحدن  دم ادب المتبحودر ملدتق  ،كأ تال  مرام المليبلب 
ر لن  و اال  الماراتلر الميبت ر  د  اسدمت  ال  الا و اال  الماراتلر الممرا لي

 بلنير السم  الم المل   ت المملدبلن  تك دب ة  ،الماابا  تالماعا   مااباال  النلسبذ
 .الممحح و الماعا   مااباال  النلسبذ    المستبحر

لدددإراالا  االسدددر السدددما    تيدددم  (2( 9002"أشةةةرف من ةةةر صةةةبري"   قدددبم -5
ح ددي  ،ما بيددير رباعددر حنددتالنالاددب  سددتبحر اسمدداد م ددتآل كنيددر الممابيددر ال
تقد  قدبم المتبحدي تب ميدبا ل لددر  ،السدم  م المتبحدي المادلاا المتحدل  الممحن ند 

المتحددي تبم ا سددر المعا يددر اددن وليددبا ت ئددر الممدد ا ن المسددبئا ن لندد  مدد ا ن 
تالسدم  م المتبحدي  ،( ليدت ت ئدر مد ا ن23اساا المستبحر تالمتبمه ل  تم )
ن وتددم الملمددبئا الممدد  متحددو دم اددب تكبلدد  ادد ،الهسددمليبن كددأ الة مراددم المليبلددب 

المتبحددي ون الماددلاا الماسمدداد حددبمو منمدد ا ن اددن ح ددي ال تدد الف تالماحمددت  
  .توسبم آل المم ا ن تالممستيم

السددما    للددبا اسدداا  لددإراالا  االسددر (90  (9002  "دمحم سةة د حامةةد"قددبم  -6
دمبماتل  اسمداد محححدبا المم ليسد  م دتآل كنيدر الممابيدر الما بيدير رباعدر 
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( 44السدددم  م المتبحدددي المادددلاا المتحدددل  تال دددمان  المع لدددر لنددد  )وسددد ت ، ت 
 ل دددددا تتدددددم وليدددددبا ت ئدددددر الممددددد ا ن المسدددددبئا ن لمددددد ا ن اسددددداا النححدددددبا 
المم ليسد  م دتآل كنيدر الممابيدر الما بيددير توليدبا ت ئدر الممد ا ن  د  ارددبل 
المالددددبتا ت دددداق الممدددد ا ن توليددددبا ت ئددددر الممدددد ا ن  دددد  ارددددبل المحبسددددتب  

 م المتبحددددي الماددددلاا المتحددددل  تمراددددم المليبلددددب  تمبلتمتريددددب الممعندددديم تالسددددم 
السمابام ن الهتمد  ممح  د  وتد الف اسداا الهححدبا المم ليسد  تالموبليدر ممح  د  
اسددداا الهححدددبا المم ليسددد  م دددتآل كنيدددر الممابيدددر الما بيدددير رباعدددر السددد ت  
تكبلددد  وتددددم الملمدددبئا الممتحددددو دمددد  اسدددداا دمبماتلددد  اسمدددداد  ددد  النححددددبا 

 . ر تالمم ليسيرالمم ليس  ي او الم لاال  الملاا 
لدددإراالا  االسدددر السدددما     (00  (9000  "ضةةةيال الةةةد ن دمحم أحمةةةد"قدددبم  -7

تيددم اددلاا اسمدداد ما بيددر الهلسددبذ م ددتآل كنيددر الممابيددر الما بيددير منللدد ن 
تقدد  قددبم  ،ح ددي السددم  م المتبحددي الماددلاا المتحددل  الممحن ندد  ،رباعددر حنددتالن

 ئددر الممدد ا ن  المتبحدي تب ميددبا ل لدر المتحددي تبم ا سددر المعا يدر اددن وليدبا ت
تالمعددبان ن  دد  ارددبل دلدد ال  المالسددذ ن المسددبئا ن لندد  مدد ا ن اسدداا المسددتبحر 

تالسم  م المتبحي الهسمليبن كأ الة  ،( ليت ت ئر م ا ن46تالمتبمه ل  تم )
تكبلدددد  اددددن وتددددم الملمددددبئا الممدددد  متحددددو دم اددددب المتبحددددي ون  ،مراددددم المليبلددددب 

  توسدددبم آل المادددلاا الماسمددداد حدددبمو منمددد ا ن ادددن ح دددي ال تددد الف تالماحمدددت 
  .المم ا ن تالممستيم

 ثانيًا : الدراسات األجنبية 
لددإراالا  االسددر ( Bucel, stertz  "9002 )92قةةام "بوشةة   وشةةت رتز  -8

السما     حص و الا الم دتآل الماعناد ن تاد   ايدبتم ادن  دتل اسداا ن 
مسدد اام رباعددر ا لسددتمب مناعنادد ن وولددبا الم  اددر تاعنادد  الممعندديم المللدد  ق دد  

لاالاا االيدر مناد الان الموبلتيدر وت الملليدر تالسدم  م المتبحودبن  النل ال  مم ا ن
(  بمدآل اعندم ادن الم دتآل الماعناد ن 51المالاا الممرا ل  تال مان  المع لر )

للالدددباا دلددد ال  الماعندددم تبماددد الان الموبلتيدددر تالملليدددر تالسدددم  م المتبحودددبن مرادددم 



 
 

 

                                                                                                                   3581    

كظ/جاؿطظكأدقوطككاؾرقاضظكؼوةكوطنكورداؾظكدؾالمكاؾطؾؿىكاؾدوؾىككؾؽؾقظكاؾتربقظكاؾرقاضقكؿؤتؿراؾ

ل  المليبلب  ال متبا مسيبن الماسدمتي الماادبا  تال متدبا مسيدبن المربلدآل المترد ال
تكبن ان وتم لمبئا الم االسر ون كت الملابا ن ق  ساو لانير معنيم الم تآل 
تبمسدددد ا المبددددب   كاددددب ون الملاددددتذ  الماسددددم  م ممس دددديم منددددك الماسددددااال  حددددبمو 

 .منم ل ق تياكن السم  الان    مس يم اسااال  و اي للا النلمال 
( لدإراالا  االسدر Carmen M.pena  "9002 )92قامةت "كةارمن ب نةا  -9

لنددد  المحبمدددر للدددا النلمالددد  نلددد ال  اعناددد   قدددبئممحدددايم اسددداا السدددما    
المااحنددر الموبلتيددر لرباعددر مبسددبن تددبن واا كددب تالممحسددق اددن  بلنيددر الماسدداا 
تمسددد يم اراتلدددر ادددن النا دددب ال  ممحدددايم اسدددااال  للدددا النلمالددد  نلددد ال  
الماعنا ن تالسم  ا  المتبحور المالاا الممرا ل  تال مان  الم االسدر لند  ل لدر 

(  بمدآل ادن  دتآل المااحندر الملابئيدر ملالدباا دلد ال  الماعناد ن 285قتالااب )
 ،%( اددن المع لدددر دلدددبي82لرباعددر مبسدددبن تددبن واا كدددب ح دددي كددبن لسدددتر )

%( ادددن المع لدددر ذكدددتا تكدددبن ادددن وتدددم و تال  رادددم المليبلدددب  )ال متدددبا :3)
ال متدددبا ماددد ي المملبلدددو ادددم الماتقددد  الممعنياددد ،  -مسيدددبن الماسدددمت  الماعا ددد 

 متددباال  المتع يددر ولندد  ت ددكو  الل هن امتسدد ب  لمددبئا التاددن وتددم الملمددبئا و
 ان امتس ب  لمبئا اله متباال  المسلنير ااب   ك  لن   بلنير الماساا.

 إجرالات البحث : 
 منهج البحث :

السدددم  ا  المتبحودددر المادددلاا المتحدددل  الممحن نددد  مالبسدددلمن م ليعدددر توتددد الف  
ب تمحن نادب تذمدك ادن المتحي ح ي يستم لن  رام الماعنتاب  تالمليبلب  تمحدليلا

 . تل  االسر المتحتي تالم االسب  المسبتسر تالمم  ممعنق تبممعنيم الهمبماتل 
 

 مجتمع البحث :
ماودددو ارمادددم المتحدددي لنددد   لددداالا ادددن وليدددبا ت ئدددر الممددد ا ن المسدددبئا ن  

لمدد ا ن اسددااال  الما بيدددب  المابئيددر تكنيددب  الممابيدددر الما بيددير لرااتا ددر احدددا 
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تكددذمك  لدداالا  ددد   ،بل المالددبتا ت دداق الممددد ا نتكددذمك  لدداالا  ددد  اردد ،المعابيددر
 .اربل المحبستب  تمبلتمتريب الممعنيم

 ع نة البحث :
قباددددد  المتبحودددددر تب ميدددددبا ل لدددددر المتحدددددي تبم ا سدددددر المعا يدددددر ادددددن الم لددددداالا  

 ،تالمام ححدد ن اددن وليددبا ت ئددر الممدد ا ن  دد  م ححددب  الما بيددب  المابئيددر
( 46تالمتددبمه لدد  تم ) ،عنديمتالمحبسددتب  تمبلتمتريددب المم ،تالمالدبتا ت دداق الممد ا ن

كادب قباد  المتبحودر تب ميدبا ل لدر  ،(2ليت ت ئر م ا ن كع لر وسبسير )انحق 
المتحي الهسم تلير ان للن ارمام المتحي تان  دبا  ل لدر المتحدي ال سبسدير 

( ادددن وليدددبا ت ئدددر الممددد ا ن ادددن المم ححدددب  الماتيدددحر 21تالمتدددبمه لددد  تم )
ححددددبئ  مع لددددر المتحددددي ال سبسددددير (  تيددددو الممتحدددد   اله2تالمردددد تل ) ،سددددبتسبم 

 .تالهسم تلير
 (0جدول  

 التوص ف االحصائي لع نة البحث
كاؾـدبظكاؾؿئوقظكاؾطددكتخصصكاؾخبراءكم
 %46.66 27 الم لاالا تالمام حح ن    اربل الما بيب  المابئير 2
 %46.66 27 الم لاالا تالمام حح ن    اربل المالبتا ت اق المم ا ن 3
 %39.99 24   اربل المحبستب  تمبلتمتريب الممعنيمالم لاالا تالمام حح ن   4

 %211 56 الماراتا

 أدوات جمع البيانات :
 السم  ا  المتبحور مرام ليبلب  المتحي ال  تال  ال مير :

 أواًل : المقابمة الشخصية :
قباددد  المتبحودددر لدددإراالا الماسبلندددر الم  حدددير ادددم لددد   ادددن وليدددبا ت ئدددر         

بئيددددر تالمالددددبتا ت دددداق الممدددد ا ن تالمحبسددددتب  الممدددد ا ن  دددد  ارددددبل الما بيددددب  الما
تمبلتمتريب الماعنتادب  تذمدك ادن وردو الهسدمعبلر ل لداالمام المللدباة تالممعداف لند  

 .واالئام المس   ة مربه احبتا الهسمليبن ق   المتحي
 ثانيًا : استمارة االستبيان : 
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سددير كددأ الة ائي السددم  ا  المتبحوددر السددماباة الهسددمليبن )اددن دلدد ال  المتبحوددر(        
مراددم ليبلددب  تددذال المتحددي تقدد  قبادد  المتبحوددر لإلدد ال  تمحددايم الهسددمليبن امتعددر 

 الم  تال  الممبمير :
ح دي مدم مح  د  الماد ف ادن الهسدمليبن تالمدذ   تحد د الهدف من االسةتبيان: -0

ماوددددو  دددد  محددددايم اسدددداا معنيادددد  المبماتلدددد  اسمدددداد ماددددب ة محكدددديم ا بيددددر 
الماالتعدددر قسدددم الما بيدددب   المم حدددص  ددد  الما بيدددب  المابئيدددر م دددتآل الملاقدددر

تذمك ان  دتل الممعداف لند   ،المابئير تكنير الممابير الما بيير رباعر الماليب
)ال تددددد الف المعباددددددر تال تدددددد الف الممعنيايددددددر الممدددددد  يحسساددددددب الماسدددددداا الممعنيادددددد  

الماحمددت  المعنادد  ماسدداا محكدديم ا بيددر المم حددص  ،الهمبماتلدد  ق دد  المتحددي
يم المالبسددتر مناسدداا الممعنيادد  وسددبم آل تتسددبئو الممسددت  ، دد  الما بيددب  المابئيددر

ادد   حددتحير الماسدداا الممعنيادد  الهمبماتلدد  الماسمدداد م ددتآل  ،الهمبماتلدد 
 .م حص الما بيب  المابئير(

قبادددد  المتبحوددددر تددددبه تا لندددد  المع  دددد  اددددن المااالرددددم القةةةةرالة واإلطةةةةالع:  -9
تالم االسدب  المسدبتسر الممد  ملبتمد  محددايم الماسدااال  الهمبماتليدر تحدلر لباددر 

"أحمةةد حسةةني كامةة  الما بيددب  المابئيددر تحددلر  بحددر ك االسددر  ت دد  ارددبل
رضةةةةا دمحم إبةةةةرا يم  ،(9) (3128)خالةةةةد حسةةةةن توف ةةةة   ،(2(  9002 
أشةةةةرف من ةةةةر صةةةةبري  ،(25) (3127)عمةةةةر بةةةةدر دمحم  ،(2  (9002 
دمحم السةةةةة د  ،(21) (3122)ضةةةةةيال الةةةةةد ن دمحم أحمةةةةةد  ،(2  (9002 

 (،31()3124)دمحم سةةةةةةةة د حامةةةةةةةةد  ،(08( 9008محمةةةةةةةةود سةةةةةةةةالمة  
Carmen M.pena"  9002 )92)،   تذمددك متسدملب ة الادب  د  مح  دد

  .احبتا الهسمليبن ق   المتحي
للدباالم لندد  ادب مددم اله دتا لنيددن ادن المع  دد  اددن تحد ةد محةةاور االسةةتبيان:  -2

الم االسب  تالمتحتي المسدبتسر سدتالا المعابيدر وت ال رلليدر  سد  مدم مح  د  احدبتا 
 كبممبم  :( تت  3الهسمليبن )انحق 

   .الماحتا ال تل: ال ت الف الممعنياير المم  يحسساب الماساا الممعنيا  الهمبماتل  الماسماد
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الماحددتا الموددبل : الماحمددت  المعنادد  ماسدداا محكدديم ا بيددر المم حددص  دد  الما بيددب  
 .المابئير

   .الماحتا الموبمي: ال  تال  تال راكة المتكار مم ل ق الماحمت  الممعنيا  الهمبماتل 
 .م: وسبم آل تتسبئو الممستيم المالبستر مناساا الممعنيا  الماسمادالماحتا الماالت

الماحددتا الم ددبان: ادد   حددتحير الماسدداا الممعنيادد  الهمبماتلدد  الماسمدداد ماددب ة محكدديم 
 .ا بير المم حص    الما بيب  المابئير

تتعدد  مح  دد  احددبتا الهسددمليبن قبادد  المتبحوددر لإلدد ال  السددماباة السددم تا         
( ل ددددا  لدددداالا اددددن وليددددبا ت ئددددر 21الا لندددده قتالااددددب )او  اراتلددددر اددددن الم لددددا 

الممدددد ا ن  دددد  ارددددبل الما بيددددب  المابئيددددر تالمالددددبتا ت دددداق الممدددد ا ن تالمحبسددددتب  
( تذمدددددك نلدددد الا المددددداو   دددد  الماحدددددبتا ق دددد  المتحدددددي 2تمبلتمتريددددب الممعنددددديم )انحددددق

 .(  تيو ذمك3( تالمر تل )3)انحق
 (9جدول  
 (00محاور االستبيان ق د البحث  ن =  النسبة المئوية ألرال الخبرال حول مدي مناسبة

 اؾؿحاور م
 رأيكاؾخبقر

غقرك ؿواػق %
 ؿواػق

 %211 - 21 ال ت الف الممعنياير المم  يحسساب الماساا الممعنيا  الهمبماتل  الماسماد. 2
 %211 - 21 الماحمت  المعنا  ماساا محكيم ا بير المم حص    الما بيب  المابئير. 3
 %1: 2 : كار مم ل ق الماحمت  الممعنيا  الهمبماتل . ال  تال  تال راكة المت 4
 %211 - 21 وسبم آل تتسبئو الممستيم المالبستر مناساا الممعنيا  الماسماد. 5
ادددددد   حددددددتحير الماسدددددداا الممعنيادددددد  الهمبماتلدددددد  الماسمدددددداد ماددددددب ة محكدددددديم ا بيددددددر  6

 المم حص    الما بيب  المابئير.
: 2 :1% 

 االا الم لاالا حتل ا   البستر  ( ون الملستر المائتير3 ميو ان ر تل )
%(  ت دد  يددتا ذمددك مددم  ددمم 211% : 1:احددبتا الهسددمليبن ماالتحدد  اددب لدد ن )

حددذف و  احددتا اددن احددبتا الهسددمليبن ق دد  المتحددي تذمددك مححددتماب لندد  لسددتر 
%( ادددن الملدددبق الم لددداالا تبدددذمك لن ددد  الماحدددبتا الممددد  مدددم اتال سدددر 81ولنددد  ادددن )

 .( احبتا6الم لاالا لن اب )
قبادد  المتبحوددر لتيددم اراتلددر اددن المعتددباال   بةةارات االسةةتبيان:صةةيا ة ع -2

تق  اتل  لل  حيبلر منك المعتباال  ون  ،مبو احتا ان احبتا الهسمليبن
 .مبتن سانر تتاليحر الماعل  تل ا قبلنر منمأت و
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قباددد  المتبحودددر تعددداح مندددك المعتدددباال  لنددد  الصةةةورة المبدئيةةةة لالسةةةتبيان:  -2
ئدددر الممددد ا ن  ددد  اردددبل الما بيدددب  اراتلدددر ادددن الم لددداالا ادددن وليدددبا ت 

المابئيددر تالمالددبتا ت دداق الممدد ا ن تالمحبسددتب  تمبلتمتريددب الممعندديم  تلدد  تم 
( تذمك نل الا الماو   د  اد   البسدتر المعتدباال  2( ل ا  لاالا )انحق21)

 .(  تيو ذمك4تالمر تل ) ،(4ماحبتا توتعب  الهسمليبن )انحق 
 (2جدول  
افتها أو تعد مها من الصورة المبدئية عدد العبارات التى تم حذفها أو إض

 (00طبقًا آلرال الخبرال  ن=  لالستبيان

 اؾؿحاور
عددك

اؾطباراتك
اؾصورةكػى

 اؾؿبدئقظ

عددك
اؾطباراتك
 اؾؿحذوػظ

أرؼامك
 اؾطبارات
 اؾؿحذوػظ

 أرؼام
 اؾطبارات
 اؾتيكتم
 تطدقؾها

عددك
اؾطباراتك
 اؾؿضاػظ

عددك
اؾطباراتك
 اؾـهائقظ

 الممعنياير المم  يحسساب الماساا الممعنيا  الهمبماتل  تي ماو لن  : الماحتا ال تل : ال ت الف
 المركا ال تل : المسبلتن الم تم  ما بير المستبحر ت ميان ال م  :

 2 - - - - 2 الما ف المعبم :
 26 - - 27 2 27 ال ت الف المسنتكير :

 المركا الموبل  : المسبلتن الم تم  ما بير النلسبذ ت ميان ال م  :
 2 - - - - 2 م :الما ف المعب

 36 - - 5 2 37 :ال ت الف المسنتكير
 الماحتا الموبل :الماحمت  المعنا  ماساا محكيم ا بير المم حص    الما بيب  المابئير تي ماو لن :

المسددددددددبلتن المدددددددد تم  
 24 - - - - 24 ما بير المستبحر

المسدددددبلتن المددددد تم  
 36 - - 28، 5 3 38 ما بير النلسبذ

 
 (2جدول  تابع 

ات التى تم حذفها أو إضافتها أو تعد مها من الصورة المبدئية عدد العبار 
 (00طبقًا آلرال الخبرال  ن=  لالستبيان

 اؾؿحاور
عددك

اؾطباراتك
اؾصورةكػى

 اؾؿبدئقظ

عددك
اؾطباراتك
 اؾؿحذوػظ

أرؼامك
 اؾطبارات
 اؾؿحذوػظ

 أرؼام
 اؾطبارات
 اؾتيكتم
 تطدقؾها

عددك
اؾطباراتك
 اؾؿضاػظ

عددك
اؾطباراتك
 اؾـهائقظ

الماحددددددددددتا الموبمددددددددددي : ال  تال  
تال رادددددددكة المتكادددددددر مم ل ددددددددق 

8 - - 6 - 8 
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الماحمدددددددددددددددددددددددددت  الممعنياددددددددددددددددددددددددد  
 الهمبماتل .

 الماحتا الماالتم : وسبم آل تتسبئو الممستيم المالبستر مناساا الممعنيا  الماسماد ت ميان ال م  :
مس دديم الماعنتاددب  

 5 - 5 - - 5 تالماعباف
مس ددددددددديم اسدددددددددمت  
 3 - - 2 2 4 ال  الا الماابا  

ماحددددتا الم ددددبان : ادددد   حددددتحير الماسدددداا الممعنيادددد  الهمبماتلدددد  الماسمدددداد ماددددب ة محكدددديم ا بيددددر ال
 المم حص    الما بيب  المابئير ت ميان ال م  :

 22 - 6، 2 8 2 23 ان الملبحير الممابتير 
ادددددن الملبحيدددددر الم دددددكنير 

 22 - 2 - - 22 تالمملاياير 
 226 - 6 7 7 232 الماراتا

المعتددباال  الممدد  ححددن  لندد  لسددتر وقددو مددم حددذف  (4 ميددو اددن ردد تل )
( سدددد  7% اددددن الملددددبق الم لدددداالا تقدددد  لن دددد  لدددد   المعتددددباال  الماحذت ددددر )81اددددن 

( 226لتدددباال  تمدددم  دددمم ديدددب ر و  لتدددباة ممحدددتو المحدددتاة الملابئيدددر اكتلدددر ادددن)
 .(5لتباة )انحق

قبادد  المتبحددي تكمبتددر الهسددمليبن  دد  حددتامن  الصةةورة النهائيةةة لالسةةتبيان: -2
لمام دددآل المعتدددباال  متعدددبم مناحدددتا المالمايدددر دميدددن تح دددي مرادددم  الملابئيدددر تذمدددك

 (.5المعتباال  الم بحر تكو احتا ان احبتا الهسمليبن ام تعياب )انحق
ممحدحيو الهسدمليبن قباد  المتبحودر لتيدم ا دكالن مسد  ا  تصحيح االستبيان: -2

تقد  مدم محدحيو المعتدباال  كبممدبم   ،ولبئ  للباالم لند  السدم تا آاالا الم لداالا
 ،( ل ارددر تالحدد ة2)ل ددا اتال ددق( مسدد ا لدددد) ،(  ارمددبن3تال ددق( مسدد ا لددد ): )ا

واددب تبملسددتر معتددباال   ،تذمددك تبملسددتر مناحددتا ال تل تالموددبل  تالموبمددي تالماالتددم
الماحتا الم بان  ا كالن الممس  ا الم بص تدن وتود  كبممدبم  : )لعدم( مسد ا لدد 

(  ارددر 2) )ه( مسدد ا لددد ،(  ارمددبن3)دمدد  حدد  اددب( مسدد ا لددد) ،(  ارددب 4)
 .تالح ة

 التحم   السيكومتري لالستبيان ق د البحث :
 الصدق : -أ

 محسبآل ح ق الماسيبن السم  ا  المتبحور لتل ن ان المح ق تاب :
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 صدق المحتوى : -0
(  د  2قبا  المتبحور تعاح الهسمليبن لن  اراتلر ان الم لاالا انحدق)       

حبسدددددتب  تمبلتمتريدددددب اردددددبل الما بيدددددب  المابئيدددددر تالمالدددددبتا ت ددددداق الممددددد ا ن تالم
( 3الماعنتاب  نلد الا المداو   د  اد ي البسدتر احدبتا الهسدمليبن الماسماحدر انحدق)

تبلددباالم لنيددن مددم قلددتل الماحددبتا الممدد  مرددبتك  لسددتر الماتال سددر  ،تحددتامن المال ئيددر
تبددذمك مددم  ددمم حددذف و  احددتا تالحددتو  ،%  ددببوا اددن الملددبق الم لدداالا81لن اددب 

تعد  ذمدك قباد  المتبحودر تحديبلر اراتلدر  ودم ،( احدبتا6الهسمليبن اكتن ان )
اددن المعتددباال  مبددو احددتا اددن الماحددبتا الماملددق لن اددب تبملسددتر الماتيددحر اللددته 

( لتددباال  ادددن المحددتاة ال تميددر مححدددتماب 7وددم تعدد  ذمدددك مددم حددذف ) ،(4انحددق)
تمدددم  ،% ادددن الملدددبق الم لددداالا لنددد  لتدددباال  الهسدددمليبن81لنددد  لسدددتر وقدددو ادددن 

( لتددددباة  دددد  حددددتامن 226اال  الهسددددمليبن )السددددم تص الملمددددبئا تالحددددتح  لتددددب
 .(5الملابئير انحق)

 صدق التكوين الفرضى : -9
محسدددبآل حددد ق الهسدددمليبن ق ددد  المتحدددي قباددد  المتبحودددر تبسدددم  الم حددد ق         

( 21الممبدددت ن الملايددد  )الهمسدددبق المددد ال ن ( تذمدددك لم ليسدددن لنددد  ل لدددر قتالاادددب )
وددم قبادد  المتبحوددر  ،حددي لدداالا اددن ارماددم المتحددي تاددن ل ددا المع لددر ال سبسددير منت

تحسددبآل اعددبات  الهامتددب  لدد ن  ارددر كددو لتددباة تالم ارددر المبنيددر مناحددتا الممدد  
 .(  تيو الملم رر5ملما  المين تالمر تل )

 (2جدول  
والمجموع  الكمى  معامالت االرتباط ب ن درجة ك  عبارة من عبارات االستبيان

 (00لممحور المنتمية اليه  ن= 
    الممعنياير المم  يحسساب الماساا الممعنيا  الهمبماتل  الماسماد الماحتا ال تل : ال ت الف

المردددددددددددكا 
ال تل : 
المسدددددبلتن 
المددددددد تم  
ما بيددر 
 المستبحر 

اقددددددددددددددددددددددم 
 22 21 : 9 8 7 6 5 4 3 2 المعتباة

اعبادددددددو 
 1.81 1.76 1.99 :1,9 3:.1 1.91 1.89 1:.1 1.87 1.97 1.95 الهامتب 
اقددددددددددددددددددددددم 
 27 26 25 24 23 المعتباة

اعبادددددددو  
 1.77 1.94 1.86 :1.8 :1.9 امتب اله
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المردددددددددددكا 
الموددددددددددبل  

 :
المسدددددبلتن 
المددددددد تم  
ما بيددر 
 النلسبذ

اقددددددددددددددددددددددم 
 22 21 : 9 8 7 6 5 4 3 2 المعتباة

اعبادددددددو 
 1:.1 1.83 1.92 5:.1 197 1.77 1.87 1.94 1.95 1.76 1.84 الهامتب 
اقددددددددددددددددددددددم 
 33 32 31 :2 29 28 27 26 25 24 23 المعتباة

اعبادددددددو 
 1.89 1.99 4:.1 2:.1 1.83 1.93 1.84 1.95 :1.7 1.92 1:.1 الهامتب 
اقددددددددددددددددددددددم 
 37 36 35 34 المعتباة

اعبادددددددو  
 1.77 6:.1 1.99 1.81 الهامتب 

    الماحتا الموبل  : الماحمت  المعنا  ماساا محكيم ا بير المم حص    الما بيب  المابئير

 
وتهم : 
المسدددددبلتن 
المددددددد تم  
ما بيددر 
 المستبحر

اقددددددددددددددددددددددم 
 22 21 : 9 8 7 6 5 4 3 2 المعتباة

اعبادددددددو 
 1.92 1.87 6:.1 1.95 1.88 1.77 1.84 2:.1 1.88 1.95 1.78 الهامتب 
اقددددددددددددددددددددددم 
 24 23 المعتباة

اعبادددددددو  
 1.82 2:.1 الهامتب 

 
وبليددددددددبم : 
المسدددددبلتن 
المددددددد تم  
ما بيددر 
 النلسبذ

اقددددددددددددددددددددددم 
 22 21 : 9 8 7 6 5 4 3 2 المعتباة

اعبادددددددو 
 1.86 :1.7 1.91 3:.1 1.87 :1.9 1.77 1.83 7:.1 :1.8 :1.7 الهامتب 
اقددددددددددددددددددددددم 
 33 32 31 :2 29 28 27 26 25 24 23 المعتباة

اعبادددددددو 
 2:.1 1.99 :1.8 1.79 1.81 1.89 1.75 1.81 1.79 1.86 1.82 الهامتب 
اقددددددددددددددددددددددم 
 36 35 34 المعتباة

اعبادددددددو  
 1.77 1.95 1.91 الهامتب 

 
 

 (2تابع جدول  
 ن عبارات االستبيانمعامالت االرتباط ب ن درجة ك  عبارة م

 (00 ن=  المنتمية اليه وع الكمى لممحوروالمجم
 الماحتا الموبمي : ال  تال  تال راكة المتكار مم ل ق الماحمت  الممعنيا  الهمبماتل 

 1.78 4:.1 1.85 1.95 1.79 1.86 1.82 اعباو الهامتب   8 7 6 5 4 3 2 اقم المعتباة
 م المالبستر مناساا الممعنيا  الهمبماتل  الماسمادالماحتا الماالتم : وسبم آل تتسبئو الممستي

مس يم 
الماعنتاب  
 تالماعباف

اقم 
  5 4 3 2 المعتباة
 1.86 1.87 :1.7 1.93اعباو 
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 الهامتب 
مس يم 
اسمت  
ال  الا 
 الماابا  

اقم 
 3 2 المعتباة

اعباو  
 1.79 1.86 الهامتب 

 ل  الماسماد ماب ة محكيم ا بير المم حص    الما بيب  المابئيرالماحتا الم بان : ا   حتحير الماساا الممعنيا  الهمبمات 
الملبحير 
 الممابتير

اقم 
 22 21 : 9 8 7 6 5 4 3 2 المعتباة

اعباو 
 1.88 1.91 7:.1 1.79 1.89 1.92 3:.1 :1.7 1.84 1.88 1.99 الهامتب 

الملبحير 
المملاياير 
 تالم كنير

اقم 
 22 21 : 9 8 7 6 5 4 3 2 المعتباة

اعباو 
 7:.1 1.91 1.76 2:.1 1.79 1.83 3:.1 1.86 1.91 5:.1 1.99 امتب اله

    1.743( = 1.16( تاسمتي  همر )9قيار )ا( المر تمير لل   ارر حا ر )
ماالتح  اعبات  الهامتب  ل ن  ارر كو  ( اب  ن :5 ميو ان ر تل )

لددد ن لتدددباة ادددن لتدددباال  الهسدددمليبن تالمارادددتا المبنددد  مناحدددتا المالمايدددر الميدددن ادددب 
( تتدد  اعددبات  الامتددب   المددر دححددبئيبم ااددب ي دد ا دمدد  حدد ق 7:.1:  1.75)

 .الهمسبق الم ال ن  متسمليبن ق   المتحي
 الثبات : -ب

محسدددبآل وتدددب  الهسدددمليبن ق ددد  المتحدددي السدددم  ا  المتبحودددر  ا سدددر م ل دددق 
(  لاالا ان ارمام المتحي 21الهسمليبن تال لب ة م ليسن تذمك لن  ل لر قتالااب )

المع لددر ال سبسددير تتلبحددو كالدد  لدد ن المم ل ددق تال لددب ة المم ل ددق ا مددن تاددن  ددبا  
(  تيدددددو اعدددددبات  الهامتدددددب  لددددد ن المم ل دددددق تال لدددددب ة 6تالمرددددد تل ) ،( ويدددددبم21)

 .المم ل ق
 (2جدول  

عادة التطب    ق د محاور االستبيان في معامالت االرتباط ب ن التطب   وا 
 (00البحث  ن = 

 اؾؿحاور
اؿلكؿط إعادةكاؾتطبقق اؾتطبقق

 ع م ع م االرتباط

الماحددددددددددددددددددددتا ال تل : 
ال تددددددد الف الممعنيايدددددددر 
الممددد  يحسسادددب الماسددداا 

 المركا ال تل : المسبلتن الم تم  ما بير المستبحر ت ميان ال م  :
 1.78 1.53 2.91 1.43 1:.2 الما ف المعبم

 7:.1 2.89 71.:3 2.81 11.:3 ال ت الف المسنتكير 
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الممعنياددد  الهمبماتلددد  
 الماسماد :

 ركا الموبل  : المسبلتن الم تم  ما بير النلسبذ ت ميان ال م  :الم
 1.87 1.53 2.91 1.59 2.81 الما ف المعبم 

 3:.1 2.92 61.31 2.75 59.81 ال ت الف المسنتكير 
الماحددتا الموددبل  : الماحمددت  
المعنادددددددد  ماسدددددددداا محكدددددددديم 
ا بيددددددر المم حددددددص  دددددد  
الما بيب  المابئير تي دماو 

 لن  :

ن الماحمددددددت  المعنادددددد  منسددددددبلت 
 1.97 :2.3 1:.39 2.37 39.71 الم تم  ما بير المستبحر

الماحمددددددت  المعنادددددد  منسددددددبلتن 
 4:.1 2.87 11.:5 :2.9 41.:5 الم تم  ما بير النلسبذ

الماحددتا الموبمددي : ال  تال  تال راددكة المتكاددر مم ل ددق 
 1.86 2.17 23.41 1.93 23.81 الماحمت  الممعنيا  الهمبماتل 

الماحدددددددددددتا الماالتدددددددددددم : 
بئو وسدددددددددددبم آل تتسددددددددددد

الممسددددددددددددتيم المالبسددددددددددددتر 
مناسددددددددددداا الممعنياددددددددددد  
الماسمددددددددداد ت ميدددددددددان 

 ال م  :

 1.93 1.63 8.71 1.64 8.61 مستيم الماعنتاب  تالماعباف

مسدددددددددددددددددتيم اسدددددددددددددددددمت  ال  الا 
 1.85 1.81 4.71 1.63 4.71 الماابا  

الماحددددددتا الم ددددددبان : 
اددددددددددددد   حدددددددددددددتحير 
الماسددددددددددداا الممعنياددددددددددد  
الهمبماتلددددد  الماسمددددداد 
مادددب ة محكددديم ا بيدددر 
المم حدددددددددددددص  ددددددددددددد  

ما بيددددددددب  المابئيددددددددر ال
 ت ميان ال م  :

 5:.1 7:.2 42.71 2.77 42.21 ان الملبحير الممابتير

اددددددددددددن الملبحيددددددددددددر الم ددددددددددددكنير 
 1.79 1.78 43.41 1.68 43.21 تالمملاياير

    1.743( = 1.16( تاسمتي  همر )9قيار )ا( المر تمير لل   ارر حا ر )
لددب ة المم ل ددق ( ون اعددبات  الهامتددب  لدد ن المم ل ددق تال  6 ميددو اددن ردد تل )

( ترايعاددددب 7:.1:  1.78ماحددددبتا الهسددددمليبن ق دددد  المتحددددي قدددد  ماالتحدددد  اددددب لدددد ن )
اعدددبات  الامتدددب   الل دححدددبئيبم ح دددي ون قددديم )ا( الماحسدددتتر وبلدددا ادددن قيادددر )ا( 

 .( ااب ي  ا دم  وتب  الهسمليبن ق   المتحي1.16المر تمير لل  اسمتي الم همر )
 المقترح : ثالثًا : المقرر التعميمي االلكتروني

 خطوات بنال المقرر التعميمي االلكتروني :
ماددا لانيددر للددبا الماسددااال  الممعنيايددر الهمبماتليددر تعدد ة ااالحددو تمعددو تددذه 

 المااالحو ت  :
 .ااحنر الممرايم -4 .ااحنر الممحي ا -3 .ااحنر الممحن و -2
 .ااحنر الممستيم -7 .ااحنر اله اال  -6 .ااحنر المملايم -5
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ملبتل كو ااحنر ان ااالحو للبا الماسااال  الممعنياير تستف مستم المتبحور ل
 الهمبماتلير تبم اد تالممتييو كبممبم  :

 مرحمة التحم   : -0
محن ددو الماحمددت  الممعنيادد  الم ددبص تاسدداا محكدديم  الم  ددتة تددذه م ددماو

 المع لر و اال  ا بير المم حص    الما بيب  المابئير تكذمك مح     حبئص
 تحم   المحتوي التعميمي : -أ

با  المتبحور لمحن و احمتي اسداا محكديم ا بيدر المم حدص منا بيدب  ق
المابئيددر المادد ا  تبمتئحددر الم ال نيددر م ددتآل كنيددر الممابيددر الما بيددير رباعددر الماليددب، 
تكذمك الن تا لن  المع    ان المااالرم تالم االسب  تالمتحتي الممابتيدر  د  اردبل 

يدددب  المابئيدددر الما بيدددب  المابئيدددر تحدددلر لبادددر تمحكددديم ا بيدددر المم حدددص منا ب
 .تحلر  بحر

 تحد د خصائص المتعمم ن : -ب
يعملدددا مح  ددد  ت االسدددر  حدددبئص المامعناددد ن ادددن وتدددم الملسدددب  الممددد   ردددآل 

  دبمامعنم تدت الماسدمل   ال تل تالماتب دا ،اااللبماب لل  محايم و  اساا المبماتل 
 تدم المع لدر و داال  رايدم ون تاليدو تدت تكادب ،ادن الماسداا الممعنياد  الهمبماتلد 

لاقر الماالتعر م حص الما بيدب  المابئيدر تكنيدر الممابيدر الما بيدير رباعدر  تآل الم
تان وم  رآل  االسر  حبئحام الم  حير تالمللسير تالهرمابلير تالمل لير  ،الماليب

ان ورو المعاو لن  دكالمر الملاتق الملا يدر  يادب ل دلام حمد  ياكدلام ادن الهسدملب ة 
 .الماون  ان الماساا الماسماد

 لممقرر االلكتروني المقترح :تحد د الهدف العام  -جة
 معدداف الم بمددآل لندد  وتايددر  االسددر محكدديم ا بيددر المم حددص  دد  الما بيددب   -

 .المابئير
 مدددكت  الم بمدددآل تبمع  ددد  ادددن الماعدددباف تالماعنتادددب  المامعنسدددر تدددبمستالل ن الم بحدددر  -

 .لا بير المستبحر
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 مدددكت  الم بمدددآل تبمع  ددد  ادددن الماعدددباف تالماعنتادددب  المامعنسدددر تدددبمستالل ن الم بحدددر  -
 .ر النلسبذلا بي

 تحد د األ داف العامة والسموكية ألجزال المقرر االلكتروني : -د
معملددا لانيددر مح  دد  ال تدد الف الممعنيايددر متحدد ال  الماسدداا الهمبماتلدد  اددن 
لمددب  الماسدددااال  الممعنيايددر ح دددي مل دد   ددد  مح  ددد   الم  ددتال  المابادددر  دد  محدددايم تال 

هسددبم آل المالبسددتر للبحددا الماحمددت  المالبسددآل مناسدداا تكددذمك ال ميددبا المتسددبئو تال
ادن  دتل ملا ده ليبلدب  السدماباة الهسدمليبن تاعبمردر   ،ممحس ق ال ت الف المااردتة

المليبلدددب  دححدددبئيب مدددم الممتحدددو دمددد  ال تددد الف الممعنيايدددر ماسددداا محكددديم ا بيدددر 
المم حددص  دد  الما بيددب  المابئيددر م ددتآل قسددم الما بيددب  المابئيددر تكنيددر الممابيددر 

الملابئير، ت   يتا ال ت الف المعبادر مناسداا الما بيير رباعر الماليب    حتاماب 
 مم مح    ال ت الف الم بحر تكو ركا ان وركالا الماساا الهمبماتل  كاب  ن  :

 الجزل األول: القانون الدولي لرياضة السباحة :
 ،معا ددد  الم بمدددآل تدددبملتالح  المسبلتليدددر الم بحدددر لا بيدددر المسدددتبحر الهةةةدف العةةةام:

 .اق المححيحر   الئابتكذمك ولتالا المستبحب  الما منلر تالم 
 األ داف السموكية :

للدد اب  لمادد  الم بمددآل اددن  االسددر المسددبلتن المدد تم  ما بيددر المسددتبحر يكددتن 
 قب االم لن  ون :

 . معاف لن  كيلير د الاة الماسبتسب     الما بيب  المابئير .2
 . معاف لن  وليبا  بقم الممحكيم تاابم كو قبي  .3
 .اسبتسب  المابئير معاف لن  كيلير د الاة الممحليب  الم بحر تبم .4
 معدداف لندد   دداق المل اليددر  دد  سددتبقب  المحدداة تالمااددا تالمحدد ا تالملاال ددر تالمممددبتم  .5

 .الملا   تالماملتا
 . معاف لن  الماسحت  تبمستبحر المحاة تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب .6
 . معاف لن  الماسحت  تستبحر المااا تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب .7
 . ا سر ححيحر     ستبحم  المحاة تالمااا ت .8
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 . معاف لن  الماسحت  تستبحر المح ا تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب .9
 . معاف لن  الماسحت  تستبحر الملاال ر تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب .:
 .     ستبحم  المح ا تالملاال ر ت ا سر ححيحر .21
 معددداف لنددد  مام دددآل المسدددتبحب  ال ابعدددر  ددد  سدددتبقب  الملدددا   الماملدددتا تالمممدددبتم  .22

 .الماملتا
 . معاف لن  الم ات  المسبلتلير الم بحر تبمستبق تحلر لبار .23
يسددددددملما  دددددداق قيددددددبن كاددددددن المسددددددتبق سددددددتالا تبم ا سددددددر الم  تيددددددر وت تددددددب راكة  .24

 .ال تمتابميكير
 معدداف لندد  ال اقدددبم المعبمايددر المسيبسدددير الم بحددر تبماسدددب ب  ت دداق المسدددتبحب   .25

 .الما منلر مبت  المرلس ن
 .ك  تالمحبه  المسبلتلير الم بحر تن معاف لن  دراالاال  الممحكيم ال تمتابمي .26

 الجزل الثاني: القانون الدولي لرياضة اإلنقاذ :
مكت دد  الم بمددآل تبمع  دد  اددن الماعددباف تالماعنتاددب  المامعنسددر لا بيدددر  الهةةدف العةةام:

النلسبذ تالملدتالح  المسبلتليدر الم بحدر تاسدبتسب  حادبم المسدتبحر تاسدبتسب  الم دتال   وت 
 .الماحي 

 األ داف السموكية :
 اب  لماددد  الم بمددآل ادددن  االسددر المسدددبلتن المدد تم  ما بيدددر النلسددبذ يكدددتن للدد

 قب االم لن  ون :
 . معاف لن  ابتير ا بير الهلسبذ تالهمحب  الم تم  ماب .2
 . معاف لن  ولتالا اسبتسب  ا بير النلسبذ .3
 . معاف لن  ولتالا اسبتسب  حابم المستبحر تالم ات  تالمستالل  المعبار ماب .4
 .اتاللم تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب م( ستبحر311يح  اسبتسر ) .5
 .م( حاو الم اير تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب61يح  اسبتسر ) .6
 .م( دلسبذ املتا تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب211يح  اسبتسر ) .7
 .م(حاو الم اير تبمكلبل  تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب211يح  اسبتسر) .8
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 الم بحر لاب لبل  تالملتالح  المسبلتليرم(سحآل الم اير تبمك 211يح  اسبتسر) .9
 .م( المالسذ المستبا تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب311يح  اسبتسر ) .:
 .يح  اسبتسر اا  المحلو تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب .21
 م(ممبتم حاو الم اير تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب36*5يح  اسبتسر) .22
 .سبلتلير الم بحر لابم( ممبتم اتاللم تالملتالح  الم61*5يح  اسبتسر ) .23
 .م( ممبتم املتا تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب61*5يح  اسبتسر ) .24
 .يح  ستبق الهسمربتر الملتا ر    حبمر الم تالائ تالم ات  المعبار ماب .25
  معاف لن  ولتالا اسبتسب  الم ب  /الماحي  تالم ات  تالمستالل  المعبار ماب .26
 .حر لابيح  اسبتسر ستبق المس و تالملتالح  المسبلتلير الم ب .27
 .يح  اسبتسر النلسبذ تعتالار النلسبذ تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب .28
 .يح  اسبتسر ولتم الم ب   تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب .29
 .يح  اسبتسر ل ت الم ب   تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب .:2
 .يح  اسبتسر ممبتم الم ب   تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب .31
 .الممكحنق تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب يح  اسبتسر ستبق قباآل .32
 .يح  اسبتسر متد النلسبذ تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب .33
 .يح  اسبتسر النلسبذ لنتد النلسبذ تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب .34
 .يح  اسبتسر المارو المح    / المااوة المح   ير .35
يدر( تالملدتالح  يح  اسبتسر الممدبتت ن )ممدبتم الماردو المح  د  / الماداوة المح    .36

 .المسبلتلير الم بحر لاب
  أسس بنال المقرر التعميمي االلكتروني المقترح : - ة 

تلددبك المع  ددد  اددن ال سدددن المعنايددر الممددد  االلماددب المتبحودددر  دد  للدددبا الماسددداا 
 الممعنيا  الهمبماتل  الماسماد تت  كبممبم  :

 .ون يكتن ت ف الماساا تاليو تياكن قيبسن -2
 .تق االمام الممعنيايرون  ملبسآل ام حبرب  الم تآل  -3
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 .ون  ما ك الماساا الهمبماتل  الماسماد تبمح الور تال حبمر -4
 .ون يسام    ملاير الهلمببا تالنل الا م   الم تآل ل لر المتحي -5
 تحد د محتوي المقرر : -و
مدددم دلددد ال  احمدددت  المادددب ة المعنايدددر مناسددداا ق ددد  المتحدددي ادددن  دددتل د دددتا  

 ،  المسبتسر الم بحدر تبما بيدب  المابئيدرالمتبحور لن  المع    ان المااالرم تالم االسب
تكددذمك الن دددتا لنددد  هئحددر كنيدددر الممابيدددر الما بيددير الم بحدددر لمددد ا ن اسدددااال  
الما بيدب  المابئيدر تحدلر لبادر تاسداا محكديم ا بيدر المم حدص تحدلر  بحددر 
 سدددد  حاحدددد  المتبحوددددر للدددد  ال ميددددبا الماحمددددت  تملاياددددن المتددددبا الماعددددب  ا المعنايددددر 

 الماحمت  تت  كبممبم  :الماعات ر ه ميبا تملايم 
 .ون ي    الماحمت  رايم المرتاللآل الماعا ير تالماابا ر تالمتر اللير .2
ون يسددبل  احمددت  الماسدداا الهمبماتلدد  الماسمدداد  دد  محس ددق ال تدد الف المعباددر  .3

 .تالم بحر
ون  دددامت  احمدددت  الماسددداا الهمبماتلددد  تبماعدددباف المعنايدددر الماعبحددداة تمدددين  .4

 .لن  المحسبئق تالمالبتيم تالملاا ب   س 
 .ون يكتن احمت  الماساا الهمبماتل  الام ت ق ق ت كو ال س   .5
ون يتئم الماحمت  الهمبماتل  الماسماد قد اال  تاادباال  الم دتآل الماسدمل   ن  .6

 .الن
 .ون  مح  الماحمت  ق   المتحي تبمممبتم تالهسمااالا ر تالممبباو .7

تاددن  ددتل السددم تا آاالا الم لدداالا تالممحن ددو النححددبئ  منليبلددب  الم بحددر 
حمت  ق دد  المتحددي  سدد  متحددن  المتبحوددر دمدد  ون احمددت  الماسدداا الهمبماتلدد  تددبما

 الم بص لمحكيم ا بير المم حص    الما بيب  المابئير  ميان اب  ن  :
 أواًل : القانون الدولي لرياضة السباحة :

 ويتضمن ما  مي :
    .( د الاة الماسبتسب 2اب ة ) .2
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    .( الن الا تن ) بقم الممحكيم(3اب ة ) .3
    .دل ال  الممحليب  تقلو الملابئيب  تالملابئيب  (4اب ة ) .4
    .( المل الير5اب ة ) .5
    .( المستبحر المحاة6اب ة ) .6
    .( ستبحر المااا7اب ة ) .7
    .( ستبحر المح ا8اب ة ) .8
    .( ستبحر الملاال ر9اب ة ) .9
    .( المستبحر الماملتلر:اب ة ) .:
    .( المستبق21اب ة ) .21
    .( قيبن المكان22اب ة ) .22
    .ال اقبم المعبماير (23اب ة ) .23
    .( دراالاال  الممحكيم ال تمتابميك 24اب ة ) .24

 ثانيًا : القانون الدولي لرياضة اإلنقاذ :
 .ابتير ا بير الهلسبذ تالهمحب  الم تم  ماب .2
 .ولتالا اسبتسب  ا بير النلسبذ .3
 .ولتالا اسبتسب  حابم المستبحر تالم ات  تالمستالل  المعبار ماب .4
 .م تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لابم( ستبحر اتالل311اسبتسر ) .5
 .م( حاو الم اير تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب61اسبتسر ) .6
 .م( دلسبذ املتا تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب211اسبتسر ) .7
 .م( حاو الم اير تبمكلبل  تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب211اسبتسر ) .8
 .بلتلير الم بحر لابم( سحآل الم اير تبمكلبل  تالملتالح  المس211اسبتسر ) .9
 .م( المالسذ المستبا تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب311اسبتسر ) .:
 .اسبتسر اا  المحلو تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب .21
 .م( ممبتم حاو الم اير تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب36*5اسبتسر ) .22
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 .م( ممبتم اتاللم تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب61*5اسبتسر ) .23
 .م( ممبتم املتا تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب61*5اسبتسر ) .24
 .ستبق الهسمربتر الملتا ر    حبمر الم تالائ تالم ات  المعبار ماب .25
 .ولتالا اسبتسب  الم ب  / الماحي  تالم ات  تالمستالل  المعبار ماب .26
 .اسبتسر ستبق المس و تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب .27
 .سبلتلير الم بحر لاباسبتسر النلسبذ تعتالار النلسبذ تالملتالح  الم .28
 .اسبتسر ولتم الم ب   تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب .29
 .اسبتسر ل ت الم ب   تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب .:2
 .اسبتسر ممبتم الم ب   تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب .31
 .اسبتسر ستبق قباآل الممكحنق تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب .32
 .مسبلتلير الم بحر لاباسبتسر متد النلسبذ تالملتالح  ال .33
 .اسبتسر النلسبذ لنتد النلسبذ تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب .34
 .اسبتسر المارو المح    / المااوة المح   ير .35
اسبتسر الممبتت ن )ممبتم المارو المح    / المااوة المح   ير( تالملتالح  المسبلتلير  .36

 الم بحر لاب.
 إمكانات تشغ   المقرر االلكتروني المقترح : -ز
 .حبسآل آم  ذت داكبليب  لبمير وراكة .2
 . ب ب  انتلر ذت  قر لبمير   يو ا بت ة .3
 .ت بقر حت  تسابلر  بارير .4
 .ت بقر المحبل ت تكر الهلمال  .5

 اإلطار العام لتنف ذ المقرر اإللكتروني:
اددن  ددتل د ددتا المتبحوددر لندد  المتئحددر الم ال نيددر الم بحددر تكنيددر الممابيددر  

ردداالا الم محن ددو المكالدد  مناسدداا ق دد  المتحددي  سدد  متحددن  الما بيددير رباعددر الماليددب تال 
( 3( وسلتا تبنيب ر دم  )23المتبحور دم  ون ملل ذ الماساا ق   المتحي يسم اق )

السلتلبن  مم   ام مس يم اسمت  الم تآل تع  الهلمابا ان م ا ن كو اسداا لند  
ت ددمم ملل ددذ احمددت  الماسدداا الهمبماتلدد  ق دد  المتحددي اددن  ددتل الماحبيدداال   ،حدد ه
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(  قيسر تاحبياة 231سير تذمك لتالقم احبياة تالح ة لان  كان ملل ذتب )الم اال
(  قيسددر تذمددك  دد  ال سددلتا المتالحدد  ت سددبم ماددب تا  71تالحدد ة لاددا  كاددن ملل ددذتب )

 .تبمتئحر الم ال نير منبنير
 مرحمة التحض ر : -9

مميددددان ااحنددددر الممحيدددد ا مناسدددداا الممعنيادددد  النمبماتلدددد  لدددد ة   ددددتال  
 ماون   ياب  ن  :

الن ددتا الماارعدد  لندد  المع  دد   تذمددك اددن  ددتلإعةةداد المحتةةوي التعميمةةي:  -أ
ادددن المااالردددم تالم االسدددب  المسدددبتسر الممددد  ممعندددق تدددبماحمت  ق ددد  المتحدددي تذمدددك 
ممرايددددم الن ددددبا الملاددددا  الم ددددبص تاحمددددتي الماسدددداا الممعنيادددد  الهمبماتلدددد  

 .الماسماد ماب ة محكيم ا بير المم حص    الما بيب  المابئير
تذمك ان  دتل قيدبم المتبحودر لمرايدم لد   كل دا ادن  ائط التعميم:إعداد وس -ب

المحتا الموبلمر تالمامحاكر تمحايم الماسدتاب  الممتيديحير الم بحدر تدبماساا 
ق ددددد  المتحدددددي تذمدددددك ادددددن  دددددتل الهسدددددمعبلر تبمع  ددددد  ادددددن المااالردددددم ت دددددتكر 

 .الماعنتاب  الم تمير
باف المامعنسدر : تالمدذ  يحمدت  لند  الماعنتادب  تالماعدبرمجة النص التعميمي -ردد

 .تأركالا الماساا الما منلر
ح ددي مددم دلدد ال   ا  ددر الممدد  ق منحددلحب  الممعنيايددر  إعةةداد خريطةةة التةةدف : -د

الممدددد  س ميددددالاب احمددددتي الماسدددداا تالمبيليددددر الممدددد  سددددمااا لاددددب  دددد   ددددكو 
اللسدديبل  سدداو تح ددي يسددم يم الم بمددآل اددن  تمددن المملسددو تالنتحددبا تحا ددر 

 . ال و الماساا
ح ددددي مددددم ملادددديم المايكددددو الم ددددبص تددددبماساا لكترونةةةةي:  يكةةةة  المقةةةةرر اال  - ةةةةة

النمبماتلدد  ق دد  المتحددي تتيددع  تددن الملحددتص تالمحددتا ماب اددب اددم تددبق  
 المعلبحا تماك لاب الولبا  اد احمتي وركالا الماساا.

 مرحمة التجميع : -2
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قبا  المتبحور لمرايم المادتال  الممعنيايدر الماسدم  ار  د  الماسداا ق د  المتحدي  
المحبسددددآل ال مدددد   دددد  حددددتاة انلددددب  اراعددددر حمدددد   ددددمم  وددددم د  بماددددب لندددد  ذالبدددداة

 اعبمرماب    ال  كبل ال مير :
ح ي مميان اراتلر ادن الماعنتادب  تالماعدباف الممد   النصوص التعميمية: -أ

مدددددم الممتحدددددو الم ادددددب ادددددن  دددددتل الن دددددتا الماارعددددد  منع  ددددد  ادددددن المااالردددددم 
 frontتالم االسدب  المسددبتسر ح ددي مددم كمبلماددب  دد  لالددباا اعددبما الملحدتص 

page .) وم حلااب  ين )لص معنيا 
قبادد  المتبحوددر تبهسددمعبلر تبمع  دد  اددن المحددتا تالماسددتم  الصةةور والرسةةوم: -آل

الممتيدددديحير الم بحددددر تاحمددددت  تبمسددددبلتن المدددد تم  ما بيددددر المسددددتبحر تكددددذمك 
 .احمت  المسبلتن الم تم  ما بير الهلسبذ تذمك ممسا و لانير الملام

قباد  المتبحودر تبهسدمعبلر لدتعح قية: المؤثرات الصوتية والمقاطع الموسةي -جة
الماد واال  المحدتمير تالماسدب م الماتسديسير  د  وردكالا ل  د ة ادن الماسداا تذمددك 
 .مك ب ة  عبمير الماساا الهمبماتل  تلربحن    محس ق ال ت الف الم بحر تن

كادددب قباددد  المتبحودددر تبهسدددمعبلر تبمع  ددد  ادددن الملددداالاا البرمجيةةةات المختمفةةةة:  -د
قددم الممعنيايددر الهمبماتليددر لندد   ددتكر الهلمالدد  تمعددو الم بحددر لمحددايم الماتال
لالدددددباا  ،الم دددددبص تبمبمبتدددددر Microsoft wordادددددن وتاادددددب )لالدددددباا 

Microsoft power point محايم تالسدم  الم المعداتح تم د  و المحدتا م
 Microsoft frontلالباا  ،تالماستم الممتييحير تكذمك الما واال  المحتمير

page تملسدد ق المحددلحب  الما منلددر مناسدداا   ددمم اددن  تمددن دل ددبا تكمبتددر
 .(phpالهمبماتل  تبسم  الم م ر الل 

 مرحمة التنظيم : -2
قبادددد  المتبحوددددر لمام ددددآل تملادددديم احمددددتي ورددددكالا الماسدددداا الهمبماتلدددد  ق دددد  

( وسلتا تع   الماحبياال  ح ي السدم اق ملل دذ لانيدر الممد ا ن 23المتحي لن  )
بلر لاددا  ت سددبم ماددب تا  ( سدد2( سددبلم ن لاندد  ت)3 دد  ال سددلتا المتالحدد  لدد   )

تتئحددر المبنيددر تذمددك اددن  ددتل محددتا لددبم م دداو الماسدداا النمبماتلدد  الماسمدداد 
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" ا  ددر الماتقددم"، تقدد  قبادد  المتبحوددر تعاددو انلددب   بحددر مبددو وسددلتا ت ددان  
 لن  اب  ن  :

 بالنسبة لمقانون الدولي لرياضة السباحة :
 (2جدول  

 ياضة السباحةالتوزيع الزمني لمحتوي القانون الدولي لر 
كاؾؿدةكاؾزؿـقظكاؾؿحتويكاؾؿوضوعاتكاألدابقع

ال سلتا 
 ال تل

 
الماتيتا 
 ال تل

 ( د الاة الماسبتسب .2اب ة )
 ( الن الا تن ) بقم الممحكيم(.3اب ة )
( دلدددددددد ال  الممحددددددددليب  تقلددددددددو 4اددددددددب ة )

 الملابئيب  تالملابئيب .

 ( ق لان 231)
+ 

 ( ق لاا  71)

ال سلتا 
 الموبل 

 
الماتيتا 
 الموبل 

 ( المل الير.5ب ة )ا
 ( المستبحر المحاة.6اب ة )
 ( ستبحر المااا.7اب ة )
 ( ستبحر المح ا.8اب ة )

 ( ق لان 231)
+ 

 ( ق لاا  71)

ال سلتا 
 الموبمي

 
الماتيتا 
 الموبمي

 ( ستبحر الملاال ر.9اب ة )
 ( المستبحر الماملتلر:اب ة )
 ( المستبق.21اب ة )

 ( ق لان 231)
+ 

 ( ق لاا  71)
ال سلتا 
 الماالتم

 
الماتيتا 
 الماالتم

 ( قيبن المكان.22اب ة )
 ( ال اقبم المعبماير.23اب ة )
 دراالاال  الممحكيم الهتمتابميك . (24اب ة )

 ( ق لان 231)
+ 

 ( ق لاا  71)
ال سلتا 
 الم بان

 مم  ين دراالا ال متباال  ممس يم اسمت  ال  الا الماابا  تالماعا   الم بص 
 تبمسبلتن الم تم  ما بير المستبحر م   الم تآل ق   المتحي

 
 بالنسبة لمقانون الدولي لرياضة اإلنقاذ :
 (2جدول  

 التوزيع الزمني لمحتوي القانون الدولي لرياضة السباحة
اؾؿدةككاؾؿحتويكاؾؿوضوعاتكاألدابقع

كزؿـقظاؾ

ال سلتا 
 المسب ن

 
الماتيتا 
 المسب ن

 ابتير ا بير الهلسبذ تالهمحب  الم تم  ماب.
 ولتالا اسبتسب  ا بير النلسبذ.

ولتالا اسبتسب  حابم المستبحر تالم ات  تالمستاللد  المعبادر 
 ماب.

( ق 231)
 لان  +

( ق 71)
 لاا  

ال سلتا 
 المسبتم

 
الماتيتا 

  المسبلتليددددددر م( سدددددتبحر اتاللدددددم تالملدددددتالح311اسدددددبتسر )
 الم بحر لاب.

( ق 231)
 لان  +
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م( حاددددددددو الم ايددددددددر تالملددددددددتالح  المسبلتليددددددددر 61اسددددددددبتسر ) المسبتم
 الم بحر لاب.
م( دلسدددددددبذ املدددددددتا تالملدددددددتالح  المسبلتليدددددددر 211اسدددددددبتسر )

 الم بحر لاب.

( ق 71)
 لاا  

ال سلتا 
 الموبان

 
الماتيتا 
 الموبان

م( حادددددو الم ايدددددر تبمكلدددددبل  تالملدددددتالح  211اسدددددبتسر )
 اب.المسبلتلير الم بحر ل

م( سددددحآل الم ايددددر تبمكلددددبل  تالملددددتالح  211اسددددبتسر )
 المسبلتلير الم بحر لاب.

م( المالسدددددذ المسدددددتبا تالملدددددتالح  المسبلتليدددددر 311اسدددددبتسر )
 الم بحر لاب.

( ق 231)
 لان  +

( ق 71)
 لاا  

ال سلتا 
 الممبسم

 
الماتيتا 
 الممبسم

 اسبتسر اا  المحلو تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب.
حادددددددو الم ايدددددددر تالملدددددددتالح  م( ممدددددددبتم 36*5اسدددددددبتسر )

 المسبلتلير الم بحر لاب.
م( ممدددددبتم اتاللدددددم تالملدددددتالح  المسبلتليددددددر 61*5اسدددددبتسر )

 الم بحر لاب.

( ق 231)
 لان  +

( ق 71)
 لاا  

ال سلتا 
 المعب ا

 
الماتيتا 
 المعب ا

م( ممدددددبتم املدددددتا تالملدددددتالح  المسبلتليدددددر 61*5اسدددددبتسر )
 الم بحر لاب.

تالم ددات  سددتبق الهسددمربتر الملتا ددر  دد  حبمددر الم ددتالائ 
 المعبار ماب.

( ق 231)
 لان  +

( ق 71)
 لاا  

ال سلتا 
المحب   
 ل ا

 
الماتيتا 
المحب   
 ل ا

ولدددتالا اسدددبتسب  الم دددب   / الماحدددي  تالم دددات  تالمستاللددد  
 المعبار ماب.

 اسبتسر ستبق المس و تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب.
اسددددددبتسر النلسددددددبذ تعتالاددددددر النلسددددددبذ تالملددددددتالح  المسبلتليددددددر 

 الم بحر لاب.
اسددددبتسر ولددددتم الم ددددب   تالملددددتالح  المسبلتليددددر الم بحددددر 

 لاب.
 اسبتسر ل ت الم ب   تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب.

( ق 231)
 لان  +

( ق 71)
 لاا  

 

 (2جدول  تابع 
 التوزيع الزمني لمحتوي القانون الدولي لرياضة السباحة

اؾؿدةككاؾؿحتويكاؾؿوضوعاتكاألدابقع
كاؾزؿـقظ

ال سدددددددددددددلتا 
المودددددددددددددددددددددبل  

 ل ا

 
الماتيدددددددددددددددتا 
 الموبل  ل ا

 اسبتسر ممبتم الم ب   تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب.
اسددددددبتسر سددددددتبق قددددددباآل الممكحنددددددق تالملددددددتالح  المسبلتليددددددر 

 الم بحر لاب.
 اسبتسر متد النلسبذ تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب.

اسبتسر النلسبذ لنتد النلسدبذ تالملدتالح  المسبلتليدر الم بحدر 
 لاب.

( ق 231)
 لان  +

ق ( 71)
 لاا  

( ق 231) اسبتسر المارو المح     / المااوة المح   ير.الماتيدددددددددددددددتا ال سددددددددددددددددددددددلتا 
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اسدددددبتسر الممددددددبتت ن )ممددددددبتم المارددددددو المح  دددددد   / المادددددداوة  الموبمي ل ا الموبمي ل ا
 المح   ير( تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب.

 لان  +
( ق 71)

 لاا  
ال سددددددددددددددددددددددلتا 
 الماالتم ل ا

ال  الا الماادبا  تالماعا د  الم دبص تبمسدبلتن   مم  ين دراالا ال متباال  ممس يم اسمت  
 الم تم  ما بير النلسبذ م   الم تآل ق   المتحي 

 مرحمة اإلخراج : -2
قبا  المتبحور    تذه المااحنر لتيم الن با المالد ئ  مناحمدتي الممعنياد  

 الهمبماتل   ال و تيكو الماساا النمبماتل  اااللير ال م  :
متبحوددر لمح  دد  للددتالن الماسدداا لإسددم: : ح ددي قبادد  التحد ةةد عنةةوان المقةةرر -0

 Arbitration in the"محكديم ا بيدر المم حدص  د  الما بيدب  المابئيدر 

sport of specialization in water sports". 
: تت  المحلحر الموبلير تعد  حدلحر السدم الماسداا افتتاحية المقرر اإللكتروني -9

 .تت  مميان لص المماح آل تبم بمآل
 : تمحمت  تذه المحلحر لن  اب  ن  :ررالصفحة الرئيسة لممق -2
تيحمددت  لندد   ددعبا رباعددر الماليددب، ت ددعبا كنيددر الممابيددر  عنةةوان المقةةرر: -

الما بيير، تللتالن الماتقم "الماساا الهمبماتل     محكيم ا بير المم حص 
    الما بيب  المابئير".

محمت  لن  المحدلحر المائيسدر مناسداا تالمتحد ال  الممعنيايدر  القائمة اليسرى: -
  للذ الماساا الممعنيا     يتئاب. المم 

للدد  المتقددتف لن اددب  لسدد ل قبئاددر محمددت  لندد  وتدد الف  الصةةفحة الرئيسةةة: -
الماساا تالمم  م ماو لن  الما ف المعبم ان الماساا، تان وم الماسما ف ان 

)الماحمتي ان الماعنتاب  تالمالبتيم(، وم ل ب  تالمم  محمدت   م ا ن الماساا
  كددو  ان، تو  دداالم  بلددر الماحددب ا لندد  الما نددتآل اددن الم بمددآل دلرددبكه تعدد

تالمتسددددبئ  تالممدددد  محمددددت  لدددد ال ناب الماسددددتاب  المامحاكددددر تالمحددددتا تاتالتدددد  
 الماحب ا الم بحر تبماحمتي  ال و كو اتيتا.

لل  المي   لن اب مااا حلحر يعاح لاب وتي اتالت   الير  إرشادات: -
 الماحب ا تالمااالرم(. –اتالقم مااك –)و يو السملب ة
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بل ل ددا امددكالان لدد ن الم ددتآل تالمتبحددي اددن  ددتل تسدد نر المحدد استفسةةار: -
 ".e-mailالل"

لل  النتحبا تالمااتا  ال و "الماسداا" ياكدن السمب دبف  اإلبحار في الموقع: -
الماعنتاب  لن  ا ق المتحت  المم علير ماحمتي الماسداا تذمدك للدبا لند  
التر المامعنم ح ي ولاب محسق حا ر المملبلو ام الماب ة المعناير، ح ي  ل ا  

و للحددا اددن للبحددا المحددلحر المائيسددر اددب ة لنايددر معنيايددر ت سددبم محدد  كدد
ماسدددداا الممابيددددر المماتيحيددددر ت م ننددددن ولددددتالا ا منلددددر اددددن المتسددددبئ  الممعنيايددددر 

الماستاب  الممتيديحير(  –المحتا الموبلمر –الماسبل ة اوو )المحتا المامحاكر
 ح ي مسبتم    متسي  الماعنتاب  تال  كبا تالماعباف.

 مرحمة التقويم : -2
باد  المتبحوددر لمسدتيم الماسدداا الهمبماتلدد  ق د  المتحددي ادن الملبحيددر الممابتيددر ق 

تكذمك ادن الملبحيدر المملايايدر تالم دكنير ادن  دتل لداح الماسداا لند  اراتلدر 
ادددن الم لددداالا  ددد  اردددبل الما بيدددب  المابئيدددر تمبلتمتريدددب الممعنددديم تالمحبسدددآل ال مددد  

 تدد الف المعباددر  لدد الا المدداو   دد  ادد   البسددتر احمددت  الماسدداا ق دد  المتحددي اددم ال
تكددذمك منمأبدد  اددن ادد   رددت ة الماسدداا تحددتح من منم ل ددق لندد   ،تالمسددنتكير مددن

 :الم لاالا الممبم   المسب ةتق  القماد  ،الم تآل ق   المتحي
  .تب ت الف الامتب اب مع م الماحمتي  للبحا تعح حذف -2
 .مملبسآل ام احمت  الماساا مب  المسنتكير ال ت الف تعح حيبلر دلب ة -3
 .الهمبماتل  الممعنيا  مناحمتي  تالمالبتيم المعلبحا تعح تمعك ك ديب ر -4

تمدم  الم لداالا المسدب ة آاالا يتا    الما نتتر الممع يت  المتبحور ورا  تق 
 .تاتحابمام تالقماالحبمام ال  ذ
 تفع   المقرر اإللكتروني : -2
معدد  تددذه الم  ددتة المااحنددر الملابئيددر تعدد  دماددبم  حددص الماسدداا النمبماتلدد   

تمسا ددا ادد ي  بلن مددن  دد  محس ددق ال تدد الف الممعنيايددر الددن، ح ددي يحمددب   تمستياددن
 broadbandالماسدددداا النمبماتلدددد  دمدددد  لددددتا اددددن النمحددددبل لمددددا  ال  الم ددددتكر
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connection  تبسددم  الم و  لددتا اددن   ددت  الهمحددبل تبنلمالدد (Cable, 

DSL, LAN.حم   مم ملع و احمتيبمن الممعنياير تتسبئ ن المامع  ة ) 
 : خطوات البحث

 الدراسة االستطالعية:
منمأبدد  ادن البسددتر الهسددمليبن قباد  المتبحوددر لددإراالا الم االسدر الهسددم تلير 

تقدد  مدم م ل ددق ذمدك الهسددمليبن لندد   ،الماسدم  م منم ل ددق لند  المع لددر ق د  المتحددي
(  لدداالا اددن وليددبا ت ئددر الممدد ا ن اددن ارماددم المتحددي تاددن 21ل لددر قتالااددب )

 ،م:37/23/312م دمددد  :35/23/312ن ل دددا المع لدددر ال سبسدددير  ددد  الملمددداة اددد
تقدد  وتيددح  لمددبئا منددك الم االسددر ون الهسددمليبن لندد   ارددر اسلتمددر اددن المحدد ق 

 .تالموتب 
 تطب   البحث :

(  دددددداتا اددددددن 4السددددددم اق ملل ددددددذ الماسدددددداا الماسمدددددداد ادددددد ة كاليددددددر قدددددد اتب )        
 .م2/5/3131م دم  2/2/3131

 األسموب اإلحصائي المستخدم :
 سم  ا  المتبحور ال سبم آل النححبئير ال مير :محسبآل لمبئا المتحي ال

 .اعباو الهامتب  - .الهلحاالف الماعيبا   -   .المامتس  المحسبل  -
 .3كب -  .الملسآل المائتير -   .المتكن الملسل  -

( منمأبدد  اددن اعلتيددر الملمددبئا 1.16تقدد  الاميدد  المتبحددي اسددمتي  همددر )
تعددح الماعددبات  ( محسددبآل Spssكاددب السددم  ا  لالددباا ) ،النححددبئير منتحددي

 .النححبئير
 عرض ومناقشة النتائج :

 ستف مسمعاح المتبحور لمبئا المتحي ت سبم منمام آل الممبم  :
 عرض ومناقشة نتائج التساؤل األول والذي  نص عمي : 

مةةا  ةةي األ ةةداف التعميميةةة التةةي يحققهةةا المقةةرر التعميمةةي االلكترونةةي  -0
 المقترح ؟
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 (8جدول  
ئوية ومربع كا آلرال ع نة البحث بالنسبة لعبارات الوزن النسبي والنسبة الم

المحور األول "األ داف التعميمية التي يحققها المقرر التعميمي االلكتروني 
 (22الجزل األول: الخاص  بالقانون الدولي لرياضة السباحة(  ن=  المقترح"

كاؾطباراتكم
اؾوزنككاالدتجابظ

كاؾـدبي
اؾـدبظك
ك2ؽاكاؾؿئوقظ% غقرككؿواػق

كاػقؿو
 المركا ال تل : المسبلتن الم تم  ما بير المستبحر :

 الما ف المعبم : 

2 
معا دددد  الم بمددددآل تددددبملتالح  المسبلتليددددر الم بحددددر 
لا بيدددددر المسدددددتبحر، تكدددددذمك ولدددددتالا المسدددددتبحب  

 الما منلر تالم اق المححيحر   الئاب.
33 2 68 %97.14 27.46 

 ا يكتن قب االم لن  ون :لل اب  لما  الم بمآل ان  االسر الماتيت  ال ت الف المسنتكير :

 معددددددداف لنددددددد  كيليدددددددر د الاة الماسدددددددبتسب   ددددددد    .2
 35.00 98.57% 69 1 34 الما بيب  المابئير.

 31.11 95.71% 67 3 32  معاف لن  وليبا  بقم الممحكيم تاابم كو قبي .  .3

 معددداف لنددد  كيليدددر د الاة الممحدددليب  الم بحدددر   .4
 24.03 92.86% 65 5 30 تبماسبتسب  المابئير.

نددد   ددداق المل اليدددر  ددد  سدددتبقب  المحددداة تالماادددا  معددداف ل  .5
 تالمح ا تالملاال ر تالمممبتم الملا   تالماملتا.

31 4 66 %94.29 17.86 

 (8جدول  تابع 
الوزن النسبي والنسبة المئوية ومربع كا آلرال ع نة البحث بالنسبة لعبارات 
ي المحور األول "األ داف التعميمية التي يحققها المقرر التعميمي االلكترون

 (22الجزل األول: الخاص  بالقانون الدولي لرياضة السباحة(  ن=  المقترح"

كاؾطباراتكم
اؾوزنككاالدتجابظ

كاؾـدبي
اؾـدبظك
ك2ؽاكاؾؿئوقظ% غقرككؿواػق

كؿواػق

 معدددددددداف لندددددددد  الماسحددددددددت  تبمسددددددددتبحر المحدددددددداة   .6
 20.83 97.14% 68 2 33 تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب.

تبحر المااددددددددا  معدددددددداف لندددددددد  الماسحددددددددت  تسدددددددد  .7
 27.46 100.00% 70 - 35 تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب.

 35.00 100.00% 70 - 35      ستبحم  المحاة تالمااا ت ا سر ححيحر.  .8

 معددددددداف لنددددددد  الماسحدددددددت  تسدددددددتبحر المحددددددد ا   .9
 35.00 98.57% 69 1 34 تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب.

 31.11 97.14% 68 2 33 معددددددداف لنددددددد  الماسحددددددددت  تسدددددددتبحر الملاال ددددددددر   .:
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 المسبلتلير الم بحر لاب.تالملتالح  

 ددددددد    سدددددددتبحم  المحددددددد ا تالملاال دددددددر ت ا سدددددددر   .21
 27.46 94.29% 66 4 31 ححيحر.

 معدددداف لندددد  مام ددددآل المسددددتبحب  ال ابعددددر  دددد    .22
 20.83 97.14% 68 2 33 ستبقب  الملا   الماملتا تالمممبتم الماملتا.

 معددددددداف لنددددددد  الم دددددددات  المسبلتليدددددددر الم بحدددددددر   .23
 27.46 98.57% 69 1 34 بار.تبمستبق تحلر ل

يسددددددملما  دددددداق قيددددددبن كاددددددن المسددددددتبق سدددددددتالا   .24
 31.11 94.29% 66 4 31 تبم ا سر الم  تير وت تب راكة ال تمتابميكير.

25.  
 معاف لن  ال اقبم المعبماير المسيبسدير الم بحدر 
تبماسددددب ب  ت دددداق المسددددتبحب  الما منلددددر مبددددت  

 المرلس ن.
29 6 64 %91.43 20.83 

ال  الممحكددديم ال تمتادددبميك   معددداف لنددد  درددداالا  .26
 15.11 88.57% 62 8 27 تالمحبه  المسبلتلير الم بحر تن.

 4.95(= 1.16( تاسمتي  همر )2المر تمير لل   ارر حا ر ) 3قيار كب
 ( اب  ن  :9 ميو ان ر تل )

ماالتحدددد  الملسددددتر المائتيددددر  االا ل لددددر المتحددددي  دددد  لتددددباال  الماحددددتا ال تل:  -
ساددددب الماسدددداا الممعنيادددد  الهمبماتلدددد  الماسمدددداد" "ال تدددد الف الممعنيايددددر الممدددد  يحس

تبملسدددتر منردددكا ال تل الم دددبص تبمسدددبلتن المددد تم  ما بيدددر المسدددتبحر ادددب لددد ن 
(99.68 : %211)%. 

كاددب متردد   دداتق  المددر دححددبئيبم لدد ن آاالا ل لددر المتحددي  دد  رايددم لتددباال   -
الماحدددددتا ال تل تبملسدددددتر منردددددكا ال تل الم دددددبص تبمسدددددبلتن المددددد تم  ما بيدددددر 

ت دد  المرددبه الماتال سددر ااددب ي دد ا دمدد  ون ل لددر المتحددي اتال سددر لندد  المسددتبحر 
 .منك ال ت الف المعبار تالمسنتكير

 (2جدول  
الوزن النسبي والنسبة المئوية ومربع كا آلرال ع نة البحث بالنسبة لعبارات 
المحور األول "األ داف التعميمية التي يحققها المقرر التعميمي االلكتروني 

 (22اني الخاص  بالقانون الدولي لرياضة اإلنقاذ(  ن = الجزل الث المقترح"

كاؾطباراتكم
اؾوزنككاالدتجابظ

كاؾـدبي
اؾـدبظك
ك2ؽاكاؾؿئوقظ% غقررررررككؿواػق

كؿواػق
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 المركا الموبل  : المسبلتن الم تم  ما بير النلسبذ :
 الما ف المعبم : 

2 

مكت دددددد  الم بمددددددآل تبمع  دددددد  اددددددن 
الماعددباف تالماعنتاددب  المامعنسدددر 

لسددددددددددبذ تالملددددددددددتالح  لا بيددددددددددر الن
المسبلتليدددددر الم بحدددددر تاسدددددبتسب  
حادددددددددبم المسدددددددددتبحر تاسدددددددددبتسب  

 الم تال   وت الماحي .

34 1 69 98.57% 31.11 

 لل اب  لما  الم بمآل ان  االسر الماتيتا يكتن قب االم لن  ون : ال ت الف المسنتكير :
 معددددداف لنددددد  ابتيدددددر ا بيدددددر   .2

 27.46 %97.14 68 2 33 الهلسبذ تالهمحب  الم تم  ماب.
معدددداف لندددد  ولددددتالا اسددددبتسب     .3

 35.00 %100.00 70 - 35 ا بير النلسبذ.
 معددددددداف لنددددددد  ولدددددددتالا اسدددددددبتسب  حادددددددبم   .4

 31.11 %98.57 69 1 34 المستبحر تالم ات  تالمستالل  المعبار ماب.
م( سدددددتبحر اتاللدددددم 311يحددددد  اسدددددبتسر )  .5

 17.86 %92.86 65 5 30 تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب.
الم ايدددر م( حادددو 61يحددد  اسدددبتسر )  .6

 20.83 %94.29 66 4 31 تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب.

7.  
م( دلسدددبذ 211يحددد  اسدددبتسر )

املددددددددددتا تالملددددددددددتالح  المسبلتليدددددددددددر 
 الم بحر لاب.

33 2 68 97.14% 27.46 

 (2جدول  تابع 
الوزن النسبي والنسبة المئوية ومربع كا آلرال ع نة البحث بالنسبة لعبارات 

يمية التي يحققها المقرر التعميمي االلكتروني المحور األول "األ داف التعم
 (22الجزل الثاني الخاص  بالقانون الدولي لرياضة اإلنقاذ(  ن =  المقترح"

كاؾطباراتكم
اؾوزنككاالدتجابظ

كاؾـدبي
اؾـدبظك
ك2ؽاكاؾؿئوقظ% غقرررررررككؿواػق

كؿواػق

8.  
م( حاددددددو 211يحدددددد  اسددددددبتسر )

الم ايدددددددددددر تبمكلدددددددددددبل  تالملدددددددددددتالح  
 لاب.المسبلتلير الم بحر 

30 5 65 92.86% 17.86 

9.  
م( سددددحآل 211يحدددد  اسددددبتسر )

الم ايدددددددددددر تبمكلدددددددددددبل  تالملدددددددددددتالح  
 المسبلتلير الم بحر لاب.

32 3 67 95.71% 24.03 

م( المالسددددذ المسددددتبا 311يحدددد  اسددددبتسر )  .:
 15.11 %91.43 64 6 29 تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب.

يحدددددددد  اسددددددددبتسر اادددددددد  المحلددددددددو   .21
 24.03 %95.71 67 3 32 .تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب

م( ممددددبتم 36*5يحدددد  اسددددبتسر ) 
 17.86 %92.86 65 5 30حاددددو الم ايددددر تالملددددتالح  المسبلتليددددر 
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 الم بحر لاب.

22.  
م( ممددددبتم 61*5يحدددد  اسددددبتسر )

اتاللم تالملدتالح  المسبلتليدر الم بحدر 
 لاب.

27 8 62 88.57% 10.31 

23.  
م( ممددددبتم 61*5يحدددد  اسددددبتسر )

 املتا تالملتالح  المسبلتليدر الم بحدر
 لاب.

32 3 67 95.71% 24.03 

24.  
يحددد  سدددتبق الهسدددمربتر الملتا دددر 
 ددددددد  حبمدددددددر الم دددددددتالائ تالم دددددددات  

 المعبار ماب.
34 1 69 98.57% 31.11 

25.  
 معددددددداف لنددددددد  ولدددددددتالا اسدددددددبتسب  
الم ددددددددب   / الماحددددددددي  تالم ددددددددات  

 تالمستالل  المعبار ماب.
35 - 70 100.00% 35.00 

يحدددددد  اسددددددبتسر سددددددتبق المسدددددد و   .26
 17.86 %92.86 65 5 30 لاب.تالملتالح  المسبلتلير الم بحر 

يحدد  اسددبتسر النلسددبذ تعتالاددر النلسددبذ   .27
 24.03 %95.71 67 3 32 تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب.

يحددددد  اسدددددبتسر ولدددددتم الم دددددب     .28
 15.11 %91.43 64 6 29 تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب.

يحدددددد  اسددددددبتسر لدددددد ت الم ددددددب     .29
 17.86 %92.86 65 5 30 تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب.

 (2جدول  تابع 
الوزن النسبي والنسبة المئوية ومربع كا آلرال ع نة البحث بالنسبة لعبارات 
المحور األول "األ داف التعميمية التي يحققها المقرر التعميمي االلكتروني 

 (22الجزل الثاني الخاص  بالقانون الدولي لرياضة اإلنقاذ(  ن =  المقترح"

كاؾطباراتكم
اؾوزنككابظاالدتج

كاؾـدبي
اؾـدبظك
ك2ؽاكاؾؿئوقظ% غقرككؿواػق

كؿواػق
يحددددددددد  اسدددددددددبتسر ممدددددددددبتم الم دددددددددب     .:2

 8.26 %87.14 61 9 26 تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب.

يحدد  اسددبتسر سددتبق قددباآل الممكحنددق   .31
 15.11 %91.43 64 6 29 تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب.

يحدد  اسددبتسر مددتد النلسددبذ تالملددتالح    .32
 20.83 %94.29 66 4 31 بلتلير الم بحر لاب.المس

يحدددد  اسددددبتسر النلسددددبذ لنددددتد النلسددددبذ   .33
 17.86 %92.86 65 5 30 تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب.

يحددددد  اسدددددبتسر الماردددددو المح  دددددد   /   .34
 10.31 %88.57 62 8 27 المااوة المح   ير.

35.  
يحدددددددد  اسددددددددبتسر الممددددددددبتت ن )ممددددددددبتم 
المارددددو المح  دددد   / المادددداوة المح   يددددر( 

 تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب.
28 7 63 90.00% 12.60 
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 4.95( = 1.16( تاسمتي  همر )1المر تمير لل   ارر حا ر ) 3قيار كب
 ( اب  ن  :: ميو ان ر تل )

ماالتحدددد  الملسددددتر المائتيددددر  االا ل لددددر المتحددددي  دددد  لتددددباال  الماحددددتا ال تل:  -
مبماتلدددد  الماسمدددداد" "ال تدددد الف الممعنيايددددر الممدددد  يحسساددددب الماسدددداا الممعنيادددد  اله

تبملسددددتر منرددددكا الموددددبل  الم ددددبص تبمسددددبلتن المدددد تم  ما بيددددر النلسددددبذ اددددب لدددد ن 
(98.25 :%211)%. 

كاددب متردد   دداتق  المددر دححددبئيبم لدد ن آاالا ل لددر المتحددي  دد  رايددم لتددباال   -
الماحددتا ال تل تبملسددتر منرددكا الموددبل  الم ددبص تبمسددبلتن المدد تم   دد  ا بيددر 

ااب ي  ا دم  ون ل لر المتحدي اتال سدر لند  مندك النلسبذ ت   المربه الماتال سر 
 .ال ت الف المعبار تالمسنتكير

تمعددددكت المتبحوددددر لم رددددر الملددددبق آاالا ل لددددر المتحددددي لندددد  ال تدددد الف المعباددددر  
تالمسددنتكير الم بحددر تبمسددبلتن المدد تم  ما بيددر المسددتبحر تالمسددبلتن المدد تم  ما بيدددر 

ادددد  المتبحوددددر ( دمدددد  ون ال تدددد الف الممدددد  قب:) ،(9النلسددددبذ تالماتيددددو تبمردددد تل )
 ،لتيعاب دلاب مماب   ام  ليعر الماحمت  تكذمك ام  ليعر تالحميبرب  المامعنم
ح ي ولن ان المياتا  لل  تيم و  اساا معنيا   ردآل ون يحدام  د  يدتا 
وتدددد الف تاليددددحر تالاتاددددر تاحددددبلر تأسددددنتآل سدددداو تتسددددي  تاددددب  ماب دددد  اددددم 

ياكددن المحكددم  المسيبسددر المعباددر من تمددر تكددذمك  دد  يددتا الناكبلددب  المامبحددر حمدد 
 .لن  ا   رت ة تحتحير الماساا ان  تل منك الهت الف

دمد   (9002"ل مةي عبةد الحم ةد ز ةران"  ت ملق تدذال ادم ادب و دبا  دميدن 
كاددددب مسددددبل  لندددد  ال ميددددبا  ،ون ال تدددد الف ماوددددو الميددددنم ال تل مللددددبا و  اسدددداا

الم لدداال  تال ل دد ر تكددذمك مح  ددد  وسددبم آل الممدد ا ن  يدددتم لددن الم  ددتة ال تمددد  
تدذال ت د  يدتا ال تد الف ياكدن  ،مياتا ر مبو لاو  داال  مدن الممحس دق تالملردبدتال

 (68: 26) .مترين المعانير الممعنياير تمحس ق الملمبئا المامتقعر
كاددب مددا  المتبحوددر ون مح  دد  ال تدد الف المسددنتكير مناسدداا الممعنيادد  يعدد  اددن 

مادب  وتم الملسب  المم   رآل اااللبماب لل  المل ا    محايم و  اساا معنيا  تذمك
ماب ان مأو ا اتب ا لن  لربد ت عبمير الماساا الممعنياد  تحدلر لبادر تلند  ادب 
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يكمسددتر الم بمددآل اددن المع  دد  اددن الماعنتاددب  تالماعددباف الم بحددر تبمسددبلتن المدد تم  
تان وم  ان المياتا  لل  تيم منك ال ت الف  ،منستبحر تالنلسبذ تحلر  بحر

 .تتبممبم  قيبساب  رآل ون مبتن اح  ة تتاليحر ت قيسر تياكن محسيساب
دمدد  ولددن كناددب محدد    وتدد الف المالاددب   (9002"به ةةرة شةةف  "  تم دد ا 

ل قددر تتيددتد سددبل  ذمددك لندد  ال ميددبا الماحمددتي تالم دداق تالمتسددبئو الممدد  معاددو 
كاددب ون ذمددك يسددبل  لندد  ال ميددبا وسددبم آل تتسددبئو  ،لندد  محس ددق تددذه ال تدد الف

 .(223: 8الماتيتلر )الممستيم المم  لتالس ماب ممم اعا ر ا   محسق ال ت الف 
 أحمد حسني كامة " تمملق تذه الملم رر ام اب متحن  دمين لمبئا  االسر كتم ان

 (3127)رضةةا دمحم إبةةرا يم  ،(9) (3128) خالةةد حسةةن توف ةة  ،(5( )3128)
(، دمحم 08  (9008دمحم السة د محمةةود   ،(25( )3127) عمةر بةدر دمحم ،(:)

( تالممددد  35) Carmen M.pena" (2004) ،(31) (3124) سةةة د حامةةةد
م ددد ا دمددد  ون مح  ددد  ال تددد الف الممعنيايدددر معددد  ادددن وتمددد  الم  دددتال  المابادددر الممددد  

 . رآل المتبلاب لل  للبا الماسااال  الممعنياير الهمبماتلير
تبذمك لر  ون المتبحور ق  وربل  لن  الممسب ل ال تل تالمدذ   دلص لند : 

 لكتروني المقترح ؟ما  ي األ داف التعميمية التي يحققها المقرر التعميمي اال 
 عرض ومناقشة نتائج التساؤل الثاني والذي  نص عمي : 

ما  ةو المحتةوي العممةي لمقةرر تحكةيم رياضةة التخصةص فةي الرياضةات  -9
 المائية ؟

 (00جدول  
الوزن النسبي والنسبة المئوية ومربع كا آلرال ع نة البحث بالنسبة لعبارات المحور 

 كيم رياضة التخصص في الرياضات المائية"الثاني "المحتوي العممي لمقرر تح
 (22الخاص بالجزل األول  القانون الدولي لرياضة السباحة(  ن = 

كاؾطباراتكم
اؾوزنككاالدتجابظ

كاؾـدبي
اؾـدبظك
ك2ؽاكاؾؿئوقظ% غقرككؿواػق

كؿواػق
 المركا ال تل : المسبلتن الم تم  ما بير المستبحر :

 27.46 %97.14 68 2 33 ( د الاة الماسبتسب .2اب ة )  -2
 31.11 %98.57 69 1 34 ( الن الا تن ) بقم الممحكيم(.3اب ة )  -3
 15.11 %91.43 64 6 29( دلددد ال  الممحدددليب  تقلدددو 4ادددب ة )  -4
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كظ/جاؿطظكأدقوطككاؾرقاضظكؼوةكوطنكورداؾظكدؾالمكاؾطؾؿىكاؾدوؾىككؾؽؾقظكاؾتربقظكاؾرقاضقكؿؤتؿراؾ

 الملابئيب  تالملابئيب .
 24.03 %95.71 67 3 32 ( المل الير.5اب ة )  -5
 17.86 %92.86 65 5 30 ( المستبحر المحاة.6اب ة )  -6
 31.11 %98.57 69 1 34 .( ستبحر المااا7اب ة )  -7
 27.46 %97.14 68 2 33 ( ستبحر المح ا.8اب ة )  -8
 35.00 %100.00 70 - 35 ( ستبحر الملاال ر.9اب ة )  -9
 17.86 %92.86 65 5 30 ( المستبحر الماملتلر.:اب ة )  -:
 27.46 %97.14 68 2 33 ( المستبق.21اب ة )  -21
 31.11 %98.57 69 1 34 ( قيبن المكان.22اب ة )  -22
 35.00 %100.00 70 - 35 ( ال اقبم المعبماير.23 ة )اب  -23
( دردددددددداالاال  الممحكدددددددديم 24اددددددددب ة )  -24

 17.86 %92.86 65 5 30 ال تمتابميك .
 4.95( = 1.16( تاسمتي  همر )1المر تمير لل   ارر حا ر ) 3قيار كب

 ( اب  ن  :21 ميو ان ر تل )
حدددتا المودددبل : ماالتحددد  الملسدددتر المائتيدددر  االا ل لدددر المتحدددي  ددد  لتدددباال  الما -

"الماحمددت  المعنادد  ماسدداا محكدديم ا بيددر المم حددص  دد  الما بيددب  المابئيددر" 
تبملسدددتر منردددكا ال تل الم دددبص تبمسدددبلتن المددد تم  ما بيدددر المسدددتبحر ادددب لددد ن 

(:2.54 : %211)%. 
كاددب متردد   دداتق  المددر دححددبئيبم لدد ن آاالا ل لددر المتحددي  دد  رايددم لتددباال   -

 ددددبص تبمسددددبلتن المدددد تم  ما بيددددر الماحددددتا الموددددبل  تبملسددددتر منرددددكا ال تل الم
المسددتبحر ت دد  المرددبه الماتال سددر ااددب ي دد ا دمدد  ون ل لددر المتحددي اتال سددر لندد  

 .احمت  الماساا ق   المتحي
 (00جدول  

الوزن النسبي والنسبة المئوية ومربع كا آلرال ع نة البحث بالنسبة لعبارات 
لرياضات المحور الثاني "المحتوي العممي لمقرر تحكيم رياضة التخصص في ا

 (22الخاص بالجزل الثاني  القانون الدولي لرياضة اإلنقاذ(   ن =  المائية"

كاؾطباراتكم
اؾوزنككاالدتجابظ

كاؾـدبي
اؾـدبظك
ك2ؽاكاؾؿئوقظ% غقرككؿواػق

كؿواػق
 المركا الموبل  : المسبلتن الم تم  ما بير النلسبذ :

ابتيددر ا بيدددر الهلسدددبذ تالهمحدددب    .2
 24.03 %95.71 67 3 32 الم تم  ماب.
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كظ/جاؿطظكأدقوطككاؾرقاضظكؼوةكوطنكورداؾظكدؾالمكاؾطؾؿىكاؾدوؾىككؾؽؾقظكاؾتربقظكاؾرقاضقكؿؤتؿراؾ

 27.46 %97.14 68 2 33 ولتالا اسبتسب  ا بير النلسبذ.  .3
ولدددتالا اسدددبتسب  حادددبم المسدددتبحر   .4

 35.00 %100.00 70 - 35 تالم ات  تالمستالل  المعبار ماب.

5.  
م( سددتبحر اتاللددم 311اسددبتسر )

تالملدددددددتالح  المسبلتليدددددددر الم بحددددددددر 
 27.46 %97.14 68 2 33 لاب.

6.  
م( حاددددددو الم ايددددددر 61اسددددددبتسر )
  المسبلتليدددددددر الم بحددددددددر تالملدددددددتالح
 17.86 %92.86 65 5 30 لاب.

م( دلسدددددددددبذ املدددددددددتا 211اسدددددددددبتسر )  .7
 17.86 %92.86 65 5 30 تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب.

 

 (00جدول  تابع 
الوزن النسبي والنسبة المئوية ومربع كا آلرال ع نة البحث بالنسبة لعبارات 

ياضة التخصص في الرياضات المحور الثاني "المحتوي العممي لمقرر تحكيم ر 
 (22الخاص بالجزل الثاني  القانون الدولي لرياضة اإلنقاذ(   ن =  المائية"

كاؾطباراتكم
اؾوزنككاالدتجابظ

كاؾـدبي
اؾـدبظك
ك2ؽاكاؾؿئوقظ% غقرككؿواػق

كؿواػق

8.  
م( حادددددددو الم ايدددددددر 211اسدددددددبتسر )

تبمكلدددددددددبل  تالملدددددددددتالح  المسبلتليدددددددددر 
 24.03 %95.71 67 3 32 الم بحر لاب.

9.  
م( سددددددحآل الم ايددددددر 211اسددددددبتسر )

تبمكلدددددددددبل  تالملدددددددددتالح  المسبلتليدددددددددر 
 17.86 %92.86 65 5 30 الم بحر لاب.

م( المالسدددددذ المسدددددتبا 311اسدددددبتسر )  .:
 10.31 %88.57 62 8 27 تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب.

اسددددبتسر اادددد  المحلددددو تالملددددتالح    .21
 17.86 %92.86 65 5 30 المسبلتلير الم بحر لاب.

22.  
م( ممدددبتم حادددو 36*5اسدددبتسر )

الم ايدددددددددددر تالملدددددددددددتالح  المسبلتليدددددددددددر 
 24.03 %95.71 67 3 32 الم بحر لاب.

م( ممددددددبتم اتاللددددددم 61*5اسددددددبتسر )  .23
 12.60 %90.00 63 7 28 تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب.

م( ممددددددبتم املددددددتا 61*5اسددددددبتسر )  .24
 20.83 %94.29 66 4 31 تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب.
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كظ/جاؿطظكأدقوطككاؾرقاضظكؼوةكوطنكورداؾظكدؾالمكاؾطؾؿىكاؾدوؾىككؾؽؾقظكاؾتربقظكاؾرقاضقكؿؤتؿراؾ

تا در  د  حبمدر ستبق الهسدمربتر المل  .25
 15.11 %91.43 64 6 29 الم تالائ تالم ات  المعبار ماب.

26.  
ولدددددددددتالا اسددددددددددبتسب  الم ددددددددددب   / 
الماحدددددددددي  تالم دددددددددات  تالمستاللددددددددد  

 27.46 %97.14 68 2 33 المعبار ماب.
اسدبتسر سدتبق المسد و تالملدتالح    .27

 20.83 %94.29 66 4 31 المسبلتلير الم بحر لاب.

28.  
اسددددبتسر النلسددددبذ تعتالاددددر النلسددددبذ 

المسبلتليددددددددر الم بحددددددددر  تالملدددددددتالح 
 17.86 %92.86 65 5 30 لاب.

 (00تابع جدول  
الوزن النسبي والنسبة المئوية ومربع كا آلرال ع نة البحث بالنسبة لعبارات 
المحور الثاني "المحتوي العممي لمقرر تحكيم رياضة التخصص في الرياضات 

 (22ذ(   ن = الخاص بالجزل الثاني  القانون الدولي لرياضة اإلنقا المائية"

كاؾطباراتكم
اؾررررروزنككاالدتجابظ

كاؾـدبي
اؾـدرررربظك
ك2ؽاكاؾؿئوقظ% غقررررررككؿواػق

كؿواػق

اسبتسر ولدتم الم دب   تالملدتالح    .29
 24.03 %95.71 67 3 32 المسبلتلير الم بحر لاب.

اسددبتسر لدد ت الم ددب   تالملددتالح    .:2
 12.60 %90.00 63 7 28 المسبلتلير الم بحر لاب.

تالملددتالح   اسددبتسر ممددبتم الم ددب    .31
 15.11 %91.43 64 6 29 المسبلتلير الم بحر لاب.

اسددددددددبتسر سددددددددتبق قددددددددباآل الممكحنددددددددق   .32
 6.43 %85.71 60 10 25 تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب.

اسددددددددبتسر مددددددددتد النلسددددددددبذ تالملددددددددتالح    .33
 17.86 %92.86 65 5 30 المسبلتلير الم بحر لاب.

اسدددددددددبتسر النلسدددددددددبذ لندددددددددتد النلسدددددددددبذ   .34
 10.31 %88.57 62 8 27  بحر لاب.تالملتالح  المسبلتلير الم

اسددبتسر المارددو المح  دد   / المادداوة   .35
 17.86 %92.86 65 5 30 المح   ير.

36.  
اسدددبتسر الممدددبتت ن )ممدددبتم الماردددو 
المح  دددددددد   / المادددددددداوة المح   يددددددددر( 
 20.83 %94.29 66 4 31 تالملتالح  المسبلتلير الم بحر لاب.

 4.95( = 1.16( تاسمتي  همر )1المر تمير لل   ارر حا ر ) 3قيار كب
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كظ/جاؿطظكأدقوطككاؾرقاضظكؼوةكوطنكورداؾظكدؾالمكاؾطؾؿىكاؾدوؾىككؾؽؾقظكاؾتربقظكاؾرقاضقكؿؤتؿراؾ

 ( اب  ن  :22 ميو ان ر تل )
ماالتحددد  الملسدددتر المائتيدددر  االا ل لدددر المتحدددي  ددد  لتدددباال  الماحدددتا المودددبل :  -

"الماحمددت  المعنادد  ماسدداا محكدديم ا بيددر المم حددص  دد  الما بيددب  المابئيددر" 
تبملسددددتر منرددددكا الموددددبل  الم ددددبص تبمسددددبلتن المدددد تم  ما بيددددر النلسددددبذ اددددب لدددد ن 

(:1 :%211)%. 
 دداتق  المددر دححددبئيبم لدد ن آاالا ل لددر المتحددي  دد  رايددم لتددباال   كاددب متردد  -

الماحتا الموبل  تبملستر منركا الموبل  الم بص تبمسبلتن الم تم  ما بير النلسبذ 
ت دد  المرددبه الماتال سددر ااددب ي دد ا دمدد  ون ل لددر المتحددي اتال سددر لندد  احمددت  

 .الماساا ق   المتحي
ماحمدددت  الم دددبص تمعدددكت المتبحودددر لم ردددر الملدددبق آاالا ل لدددر المتحدددي لنددد  ال 

تبمسددددبلتن المدددد تم  ما بيددددر المسددددتبحر تكددددذمك الماحمددددت  الم ددددبص تبمسددددبلتن المدددد تم  
( دمد  ون وتدم ادب يا دك الماحمدت  22) ،(21ما بير النلسدبذ تالماتيدو تبمرد تل )

الممدد  قبادد  المتبحوددر لتيددعن تددت ولددن مددم تيددعن ت ا سددر لنايددر تتاددب  متال ددق اددم 
تكدددددذمك الامتب دددددن تب تددددد الف  ،الحميبردددددب  تا دددددتل الم دددددتآل تم نعدددددبمام المعنايدددددر

ح ددي ون تددذال الماحمددت  سددتالا الم ددبص تبمسددبلتن  ،المسددنتكير الماتيددتلر اددن قلددو
المد تم  لا بيدر المسددتبحر وت الم دبص لا بيددر النلسدبذ دلاددب يسدام  دد  محس دق اوددو 

كادددب االلدددد  المتبحودددر وييددددبم ون يكددددتن  ،تدددذه ال تدددد الف سدددتالا المعباددددر وت الم بحددددر
ف المعنايدر الماعبحداة تمدين لند  المحسدبئق الماحمت  سداو تتسدي  ت دامت  تبماعدبا 

 .تالمالبتيم تالملاا ب   س 
ون الامتدددددب  الماحمدددددتي  (9002"به ةةةةةرة شةةةةةف   إبةةةةةرا يم"  تم كددددد  ذمدددددك 

كادب  ردآل  ،تب ت الف يسام  د  محس دق ال تد الف المال دت ة ادن المعانيدر الممعنيايدر
 .(247:  8الن  االل  الماحمتي ا تل ت تال م الم تآل )

دمد  ون وتدم ادب يا دك احمدت  الماسداا ق د  المتحدي  كاب م  ا المتبحودر وييدبم 
تت اللن  مسدم تبمح الودر تال حدبمر تاللدن  ادمم تدأن  د ان الم بمدآل كدو ادب تدت ر  د  
تحدد  ي  دد  ارددبل محكدديم ا بيددر المم حددص  دد  الما بيددب  المابئيددر تذمددك تاددب 
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كظ/جاؿطظكأدقوطككاؾرقاضظكؼوةكوطنكورداؾظكدؾالمكاؾطؾؿىكاؾدوؾىككؾؽؾقظكاؾتربقظكاؾرقاضقكؿؤتؿراؾ

حم  م تو الم تآل ق   المتحي  ، ماب   ام الممس م المحب ي    الماربل الما بي 
 .تب  تالحميبرب  ستق المعاو الما بي ماتالرار ام ن

تمملدددق تدددذه الملم ردددر ادددم ادددب متحدددن  دميدددن لمدددبئا  االسدددر كدددتم ادددن "وحاددد  
ايدب   دلداالتيم  ،(9()3128 بمد  حسدن مت  دق ) ،(5( )3128حسل  كباو )

  المسددددددد   احادددددددت  سدددددددتار  ،(25( )3127لادددددددا لددددددد ا   ) ،(:) (3127)
 Carmen M.pena (2004) ،(31) (3124  س   حبا  ) ،(29) (3119)
( تالممدد  م دد ا دمدد  ون مح  دد  الماحمددت  الم ددبص تددبماساا يعدد  اددن الم  ددتال  35)

الماباددر الممدد   رددآل المتبلاددب للدد  للددبا الماسددااال  الممعنيايددر الهمبماتليددر تالممدد   دد  
 .يتئاب ياكن محس ق ال ت الف الم بحر تبماساا

مذ   لص لند : تبذمك لر  ون المتبحور ق  وربل  لن  الممسب ل الموبل  تال
المحتةةةوي العممةةةي لمقةةةرر تحكةةةيم رياضةةةة التخصةةةص فةةةي الرياضةةةات مةةةا  ةةةو 
 المائية؟

 عرض ومناقشة نتائج التساؤل الثالث والذي  نص عمي : 
 ما  ي األدوات واألجهزة الالزمة لتطب   المحتوي التعميمي االلكتروني؟ -2

 (09جدول  
نة البحث بالنسبة لعبارات الوزن النسبي والنسبة المئوية ومربع كا آلرال ع 

 لتطب   المحتوي التعميمي المحور الثالث "األدوات واألجهزة الالزمة
 (22االلكتروني"  ن = 

كاؾطباراتكم
اؾوزنككاالدتجابظ

كاؾـدبي
اؾـدبظك
ك2ؽاكاؾؿئوقظ% غقرككؿواػق

كؿواػق

2.  
و تال    حددير  بحدددر تدددبم تآل 

ل دددددبا  –تمماودددددو  ددددد  )الماتتدددددن
 ه(.لاباة المايب –الماون

33 2 68 97.14% 27.46 

3.  
و تال   بحدددددددددددر ت ليعدددددددددددر لادددددددددددو حكدددددددددددم 

 –الهلسددبذ( تمماوددو  دد  )حددلباة –)المسددتبحر
لتالاددددب   –لحددددب النلسددددبذ –سددددبلر اليسددددبف

 الهلسبذ، حتبل،  ا (.

35 - 70 100.00% 35.00 

 17.86 %92.86 65 5 30و تال   بحددددددددددر لمرا ددددددددددك حاباددددددددددب    .4
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 –ولددتم –المسددتبحر تمماوددو  دد  )حتددبل
  ب ب  لاح(. –متحب  محكم

 35.00 %100.00 70 - 35 وراكة حبسآل آم  ذت داكبليب  لبمير.  .5
 20.83 %94.29 66 4 31  ب ب  انتلر ذت  قر لبمير.  .6
 27.46 %97.14 68 2 33 ت بقر حت  تسابلر  بارير.  .7
 31.11 %98.57 69 1 34 ت بقر المحبل ت تكر الهلمال .  .8

 4.95( = 1.16تاسمتي  همر )( 1المر تمير لل   ارر حا ر ) 3قيار كب
 ( اب  ن  :23 ميو ان ر تل )

ماالتحددد  الملسدددتر المائتيدددر  االا ل لدددر المتحدددي  ددد  لتدددباال  الماحدددتا الموبمدددي:  -
"ال  تال  تال راددكة المتكاددر مم ل ددق الماحمددت  الممعنيادد  الهمبماتلدد " اددب لدد ن 

(:3.97 :%211)%. 
يدم لتدباال  الماحدتا متر   اتق  المر دححبئيبم ل ن آاالا ل لر المتحي    را -

الموبمدددي ت ددد  المردددبه الماتال سدددر اادددب ي ددد ا دمددد  ون ل لدددر المتحدددي اتال سدددر لنددد  
 .ال  تال  تال راكة الماسماحر مم ل ق الماحمت  الممعنيا  مناساا ق   المتحي

تمعكت المتبحور منك الملم رر دم  ولن لل  محايم و  اسداا معنياد   إلدن ادن 
المتسدبئو تال رادكة الم بحدر تبمعانيدر المياتا  ون  مم مت  ا المع    ان ال  تال  ت 

الممعنيايدددر تالممددد  سددد مم السددددم  الااب  ددد  ملل دددذ تحدددد ال  الماسددداا سدددتالا الملاا ددددر وت 
المعانيددددر تالممدددد  اددددن  ددددألاب ون مسددددام  دددد  محسددددن اسددددمت  الم ددددتآل ق دددد  المتحددددي 
تمسبل تم    البمسبآل المع    ان الماعباف تالماعنتادب  المامعنسدر لمحكديم ا بيدر 

ح ي ون الممع   تالمملتا  د  اودو تدذه المتسدبئو  ،بئيرالمم حص    الما بيب  الما
تال  تال  تال راكة ستالا الم بحر لمحكيم الما بيب  المابئيدر وت الم بحدر تبمعانيدر 
الممعنياير النمبماتلير دلادب يسدام  د  ردذآل اللمتدبه الم دتآل تالسدموباة  ال ع دمام لحدت 

   .الممعنم تان وم محس ق ال ت الف الم بحر تبماساا ق   المتحي
دمد  ون ادن  (9002"به رة شف   إبةرا يم"  تذال ام اب و با  دمين  ت ملق

 تالئ  السم  الم المتسبئو تال رادكة الممعنيايدر ولادب مد    دمد  ك دب ة ا دباكر الم بمدآل 
   البمسبآل الم لاة تمعاو لن  ملاير اتد النل الا تالهلمببا ت مم ذمك ادن  دتل 
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سدمامبا تبما دبت ة تمسندو السم  الم ال راكة تالممعبادو اعادب تممديو الملاحدر دمد  اله
ان المانو تالمامبتر    لانير الممعنم تمعاو لن  دوباة اللمتبتدن تمرعدو المدمعنم التسد  

 .(269،268:  8وواال تالقو الحمابه منلسيبن )
"وحاد  حسدل   تمملق تذه الملم رر ام اب متحن  دمين لمدبئا  االسدر كدتم ادن

 دلدددددداالتيم ايددددددب   ،(9) (3128 بمدددددد  حسددددددن مت  ددددددق ) ،(5( )3128كباددددددو )
 (3119  المسدددددد   احاددددددت  ) ،(25( )3127لاددددددا لدددددد ا   ) ،(:) (3127)
 ،Carmen M.pena" (2004) (35) ،(31()3124  س   حباد  ) ،(29)

تالممدددد  م ددددد ا دمددددد  يدددداتاة مح  ددددد  ال  تال  تالمتسدددددبئو المتكاددددر مم ل دددددق الماسددددداا 
 .الهمبماتل  تذمك ميابن رت من تحتح من منم ل ق لن  الم تآل

مةةا تبددذمك لردد  ون المتبحوددر قدد  وربلدد  لندد  الممسددب ل الموبمددي تالمددذ   ددلص لندد : 
 األدوات واألجهزة الالزمة لتطب   المحتوي التعميمي االلكتروني ؟ ي 

 عرض ومناقشة نتائج التساؤل الرابع والذي  نص عمي : 
 ما  ي أسال ب ووسائ  التقويم المناسبة لممقرر التعميمي المقترح؟ -2

 (02جدول  
الوزن النسبي والنسبة المئوية ومربع كا آلرال ع نة البحث بالنسبة لعبارات 
المحور الرابع "أسال ب ووسائ  التقويم المناسبة لممقرر التعميمي المقترح" 

 (22 ن= 

كاؾطباراتكم
اؾوزنككاالدتجابظ

كاؾـدبي
اؾـدبظك
ك2ؽاكاؾؿئوقظ% غقرككؿواػق

كؿواػق
  تل : مس يم الماعنتاب  تالماعباف ان

 31.11 %98.57 69 1 34   اله متباال  الم لتير.  .2
 24.03 %95.71 67 3 32 اله متباال  الممحا ا ر.  .3
 35.00 %100.00 70 - 35 اله متباال  الهمبماتلير.  .4

النربتدددر لنددد  ال سدددئنر تالممددد ا تب    .5
 35.00 %100.00 70 - 35 الماس ار لن  الماتقم.
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 : مس يم اسمت  ال  الا الماابا  ان  تل
 31.11 %98.57 69 1 34 اله متباال  الماابا ر.  .2
 35.00 %100.00 70 - 35 ت بقر مس يم اسمت  ال  الا الماابا .  .3

 4.95( = 1.16( تاسمتي  همر )1المر تمير لل   ارر حا ر ) 3قيار كب
 ( اب  ن  :24 ميو ان ر تل )

االتددددم: ماالتحددد  الملسددددتر المائتيددددر  االا ل لددددر المتحددددي  دددد  لتددددباال  الماحددددتا الم -
"وسدددددبم آل تتسدددددبئو الممسدددددتيم المالبسدددددتر مناسددددداا الممعنياددددد  الماسمددددداد" ادددددب لددددد ن 

(:6.82 :%211)%. 
كاددب متردد   دداتق  المددر دححددبئيبم لدد ن آاالا ل لددر المتحددي  دد  رايددم لتددباال   -

الماحددتا الماالتددم ت دد  المرددبه الماتال سددر ااددب ي دد ا دمدد  ون ل لددر المتحددي اتال سددر 
 .ساا الممعنيا  ق   المتحيلن  وسبم آل تتسبئو الممستيم الماسماحر منا

تمعدددكت المتبحودددر مندددك الملم رددددر دمددد  ولدددن ادددن وتددددم الهلمتدددباال  الممددد   رددددآل  
اااللبماددددب للدددد  محددددايم و  اسدددداا معنيادددد  ون  ددددمم تيددددم المع  دددد  اددددن ال سددددبم آل 
تالمتسبئو الم بحر تبممستيم تذمك منمأب  ان اد   ردت ة تحدتحير الماسداا تحدلر 

عنتاب  تالماعباف تالم لاال  المامعنسر لبار تا   البمسبآل الم تآل المع    ان الما
ح ي ون لانير الممسدتيم مل د   د   ،تبمسبلتن الم تم  منستبحر تالنلسبذ تحلر  بحر

الممأبدد  اددن ون الم  دد  الماتيددتلر مسدد ا  دد  الهمرددبه المحددحيو تتاددب  ملبسددآل اددم 
تذمددك ه  ددمم ده اددن  ددتل السددم  الم المع  دد  اددن ال  تال   ،ال تدد الف الماتيددتلر

م تالممددد  ادددن وتاادددب اله متدددباال  الم دددلاير تالممحا ا دددر تالهمبماتليدددر الما منلدددر منمسدددتي
ح ي ون السم  الم اوو تذه ال  تال   ،تكذمك اله متباال  المامعنسر تب  الا الماابا  

   الممستيم دلاب مسبل     الممعاف لن  الماسمت  الماعا   تالماابا  المدذ  تحدو 
تادن  ،دمد  ال  يدو دمين الم بمآل لو تالماسبتار    محس ن تمع  و تذال الماسمت  

وددددم  إلددددن ياكددددن المسددددتل تددددأن لانيددددر الممسددددتيم دلاددددب تدددد   همددددر لندددد  ادددد   سددددتار 
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تحدتحير الماسداا تولدن يسد ا  د  الهمردبه المحدحيو لحدت البسدبآل الم دتآل المع  دد  
 .ان الماعباف تالم لاال  المم  م تنام مستق المعاو

دمدد  ون الممسددتيم تددت اددن استاددب   (9002"عفةةاف عبةةد الكةةريم"  تم دد ا 
نير الممعنياير  ان  تمن  مم قيبن ق اة المامعنم تا   مححد نن لربلدآل اد   المعا

ت رآل ون يكتن الممستيم  بات مرايم لتالح  لات المامعنم  ،محس ق الماساا  ت ال ن
تمددين  سدد  ق امددن لندد  المحلدد  ت ددمم ذمددك تعدد ة وسددبم آل الاددب الماتحاددر تالماسبلنددر 

 ا يددددددددددددددددر تالمتر الليددددددددددددددددر تالممسددددددددددددددددبا ا تاله متددددددددددددددددباال  تألتاللاددددددددددددددددب الماابا ددددددددددددددددر تالماع
(23  :41). 

الممستيم تدت المعانيدر الممد  ياكدن  (9002"ل مي عبد الحم د ز ران"  تما  
لدن  ا سادب الممعداف لند   اردر محس دق ال تد الف المااسدتار تتدت لانيدر اسددمااة 
تبسمااالا ملل ذ المالاب  كاب ولاب اكانر من لاال  الماكمستر الن تيسدتم تدن كدت ادن 

تيم يع  لانير قيدبن ماراتلدر المححدبئو الملبمردر ادن ملل دذ تالممس ،الماعنم تالمامعنم
 ( 258: 26) .المالاب  تاسبالماب تبمححبئو المامتقعر لن م  ي  تذال المالاب 

تمملق تذه الملم رر ام اب متحن  دمين لمبئا  االسدر كدتم ادن " بمد  حسدن مت  دق 
 ،(5) (3127لاددا لدد ا   ) ،(:) (3127ايددب   دلدداالتيم ) ،(9) (3128)

( تالممدد  م دد ا 31) (3124  سدد   حبادد " ) ،(29()3119  المسدد   احاددت  )
دمدددد  يدددداتاة السددددم  الم المع  دددد  اددددن اله متددددباال  سددددتالا الم ددددلتير وت الممحا ا ددددر وت 
الهمبماتليدددر تالممددد  ادددن  دددألاب ون مسدددام  ددد  مسدددتيم الماسدددمت  الماعا ددد  تالماادددبا  

  .من تآل    الماسااال  الممعنياير الهمبماتلير
: ر  ون المتبحور ق  وربل  لن  الممسب ل الماالتدم تالمدذ   دلص لند تبذمك ل

 اب ت  وسبم آل تتسبئو الممستيم المالبستر مناساا الممعنيا  الماسماد ؟
 عرض ومناقشة نتائج التساؤل الخامس والذي  نص عمي : 
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اب ا   حتحير الماساا الممعنياد  الهمبماتلد  الماسمداد مادب ة محكديم ا بيدر  -6
 ب  المابئير ؟المم حص    الما بي

 (02جدول  
الوزن النسبي والنسبة المئوية ومربع كا آلرال ع نة البحث بالنسبة لعبارات 
المحور الخامس "مدي صالحية المقرر التعميمي االلكتروني المقترح لمادة 

 (22في الرياضات المائية"  ن =  تحكيم رياضة التخصص

كاؾطباراتكم
اؾوزنككاالدتجابظ

كاؾـدبي
اؾـدبظك

ك2ؽاكقظ%اؾؿئو إؾيككـطم

كحدكؿا

كال

 ان الملبحير الممابتير :
احمدددددددددت  الماسدددددددددداا  نلددددددددد  الهحميبرددددددددددب    .2

 58.51 %97.14 102 1 1 33 الممعنياير من تآل.
احمددت  الماسددداا يسدددمو ا  ال عيدددر الم دددتآل   .3

 48.06 %94.29 99 2 2 31 لحت الممعنيم.

4.  
يحمت  الماساا لن  المع    ادن الماعدباف 

الم دددتآل مسدددتق  تالماعنتادددب  الممددد  م تدددو
 المعاو الما بي .

34 1 - 104 99.05% 64.17 

 مبتن الماساا ان احمت  معنيا  امعد    5
 43.26 %92.38 97 3 2 30 المتسبئ .

احمددددددددت  الماسدددددددداا يسددددددددام  دددددددد  محس ددددددددق   .5
 58.69 %98.10 103 - 2 33 ال ت الف المعبار تالممعنياير ت كو كباو. 

احمددددت  الماسدددداا احددددب  تأسددددنتآل سدددداو   .6
 48.23 %93.33 98 3 1 31 آل ام ق اال  الم تآل.تتسي  ت ملبس

  ندددددت الماحمدددددت  ادددددن ال   دددددبا المن تيدددددر   .7
 43.60 %91.43 96 4 1 30 تالملحتير تالناتئير.

المكان المبن  الما حدص مناسداا البسدآل   .8
 58.69 %98.10 103 - 2 33 ممحس ق ال ت الف المعبار تالممعنياير.

 ملددبتل الماحمددت  اتيددتا الماسدداا ت ددكو   .9
 70.00 %100.00 105 - - 35 اتب ا.

  ندددددددت الماحمدددددددت  ادددددددن المادددددددتال  الم لبئيدددددددر   .:
 58.51 %97.14 102 1 1 33 تالنلتلب .

 االلدد  محددايم الماحمددت  الملدداتق الملا يددر   .21
 53.20 %95.24 100 2 1 32 ل ن الم تآل.

 ان الملبحير المملاياير تالم كنير :

2.  
 مسددددددم الماسدددددداا تبمااتلددددددر تح ددددددي  مدددددديو 

ماكددددددددبن منادددددددمعنم  احدددددددر المددددددددمعنم  ددددددد  ال
 تالمكابن المذ   ا  ه. 

30 1 4 102 97.14% 43.60 

3.  
يسدددم  م المع  ددد  ادددن الماو ددداال  المسددداعير 
تالمتحددددا ر ااددددب  تمدددد  المامعددددر تالمم ددددت ق 

 م   الم تآل.
28 4 3 93 88.57% 34.34 
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ياكددددن الهلمسددددبل  ال ددددو رتاللددددآل الماسدددداا   .4
 43.26 %94.29 99 3 2 30 تساتمر تيسا.

 
 (02جدول  تابع 

والنسبة المئوية ومربع كا آلرال ع نة البحث بالنسبة لعبارات الوزن النسبي 
المحور الخامس "مدي صالحية المقرر التعميمي االلكتروني المقترح لمادة 

 (22في الرياضات المائية"  ن =  تحكيم رياضة التخصص

كاؾطباراتكم
اؾررررروزنككاالدتجابظ

كاؾـدبي
اؾـدررررررربظك
ك2ؽاكاؾؿئوقظ% إؾرررريكككـطم

كحدكؿا

كال

5.  
و  احدددددددر الن دددددددتا تالما دددددددباكر  مدددددددي

 دددددتل الماسددددداا ادددددم المدددددكاتا وت ادددددم 
 ليت ت ئر المم ا ن.

33 1 1 102 97.14% 58.51 

6.  
يسدددددددددم  م المع  دددددددددد  اددددددددددن الماسددددددددددتاب  
تالمحدددتا النييدددبحير تياكدددن محا نادددب 

 تساتمر.
30 2 3 99 94.29% 43.26 

 مسدددددم الماسددددداا الهمبماتلددددد  تبممببانيدددددر   .7
 53.20 %94.29 99 1 2 32    ول  من تاحب اه تملبلتمن.

8.  
يحمدددددددت  الماسددددددداا لنددددددد  المع  ددددددد  ادددددددن 
المااالردددددددددم تالماحدددددددددب ا الممددددددددد  ياكدددددددددن 

 المتحتل دم اب.
30 1 4 102 97.14% 43.60 

9.  
م ندددددددددت المادددددددددتال  الممعنيايدددددددددر )المحدددددددددتا 
تالماسددددددتاب  الممتيدددددديحير تال  ددددددكبل( 

 ان و  با الهلمب  الملل .
32 2 1 99 94.29% 53.20 

اااللددددددددددددبة المملبسددددددددددددق لدددددددددددد ن المحددددددددددددتا   .:
 43.26 %91.43 96 2 3 30 تالملحتص. تالماستاب 

21.  
اااللدددددددددددبة الملدددددددددددتالح  المرابميدددددددددددر  ددددددددددد  
الملحددددددددددتص تالم نليددددددددددب  الماميددددددددددالر 

 مناساا.
32 2 1 99 94.29% 53.20 

اااللدددددبة الملدددددتالح  الملليدددددر تالممسليدددددر  ددددد    .22
 44.29 %85.71 90 - 5 30 الممحايم.

 ::.6( = 1.16( تاسمتي  همر )3المر تمير لل   ارر حا ر ) 3قيار كب
 ( اب  ن  :25ان ر تل ) ميو 
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ماالتحدد  الملسددتر المائتيددر  االا ل لددر المتحددي  دد  لتددباال  الماحددتا الم ددبان:  -
"ادد   حددتحير الماسدداا الممعنيادد  الهمبماتلدد  الماسمدداد ماددب ة محكدديم ا بيددر 

 .%(211%: 96.82المم حص    الما بيب  المابئير" اب ل ن )
رايددم لتددباال   كاددب متردد   دداتق  المددر دححددبئيبم لدد ن آاالا ل لددر المتحددي  دد  -

الماحتا الم بان ت   المردبه الماتال سدر اادب ي د ا دمد  ون ل لدر المتحدي م د ا 
دم  رت ة تحتحير الماساا الممعنيا  الهمبماتل  الماسماد منمد ا ن من دتآل 

  .ق   المتحي
تمعددددكت المتبحوددددر منددددك الملم ردددددر دمدددد  ون وتددددم ادددددب يا ددددك الماسدددداا الممعنياددددد   

الملليددددر تالممسليددددر تالممابتيددددر تالمملايايددددر  الهمبماتلددد  الماسمدددداد تددددت اااللبمددددن منلددددتالح 
 ادددن  ،تالمم دددك نير تالممددد  م كددد  لنددد  اددد   حدددتحير تردددت ة الماسددداا ق ددد  المتحدددي

الملبحيددددر الممابتيددددر لردددد  ون احمددددت  الماسدددداا  مسددددم تبمسدددداتمر تالمتسددددب ر تالمح الوددددر 
تالممسنسددددو المال سدددد  مأل كددددبا تولددددن  تالبددددآل وحدددد ي المم ددددتاال   دددد  ارددددبل محكدددديم 

ب ولدددن يحمدددت  لنددد  المع  ددد  ادددن المحدددتا تال  دددكبل الممددد  كاددد ،الما بيدددب  المابئيدددر
كاددب ولددن  ملبسددآل اددم الهحميبرددب  الممعنيايددر  ،مسددمو ا  تال ددم الم ددتآل لحددت المددمعنم

 .من تآل تيسام    محس ق ال ت الف المعبار تالمسنتكير ق   المتحي
كادددب مدددا  المتبحودددر وييدددبم ون وتدددم ادددب يا دددك الماسددداا الممعنياددد  الهمبماتلددد  

ر المملايايدددر تالمم دددك نير تدددت ولدددن  مسدددم تبمااتلدددر تح دددي  مددديو الماسمددداد ادددن الملبحيددد
كادب ولدن يسدم  م المع  د  ادن  ،منامعنم  احر الممعنم    و  اكبن تو  كابن  ا  ه

الماو اال  المساعير تالمتحا ر تالمم  ان  ألاب متم  المامعدر تالمم دت ق مد   الم دتآل 
ول  من تاحدب اه  كذمك  مسم تبممببانير    ،تان وم مسمو ا  تال عام لحت الممعنم

كاب ولدن  ،تان وم ياكن الم تآل ان الهلمسبل  ال و رتاللآل الماساا تساتمر تيسا
مددددم اااللددددبة الملددددتالح  المرابميددددر   دددد  الملحددددتص تالم نليددددب  تالمحددددتا تالماسددددتاب  

تالمم  ان  ألاب وبد   لند  اد   حدتحير الماسداا الممعنياد   ،الماميالر مناساا
  .الهمبماتل  الماسماد تولن قبلو منم ل ق
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ون المادمعنم  د   (9009"عمى عبد المةنعم البنةا"  ت   تذال المح    دذكا 
الممعندديم الممسن دد   ه  ردد  الهسددموباة تالمالتددر  دد  الممعندديم تيكددتن اسددمسلو ماعنتاددب  
الماعنم  س  ته يسم يم المامعنم ون يست  المعانير الممعنياير تمين م يدن  كداة اسدتسر 

الممعندديم الهمبماتلد   رد  الماددمعنم  ل لادب  د  ،تاسدمتي الممححد و الماادباي امتاليددم
المل ئددددر الممعنيايددددر الم ليددددر تددددبماو اال  المسدددداعير تالمتحددددا ر تيكددددتن الماددددمعنم ااسددددتم 
تاسمستتم تا باكبم تيسم يم ون  ما ك لن وقااللن تيست  لانير معنان تيكتن م ين 
 كدددداة اسددددتسر لددددن كيليددددر محس ددددق ال تدددد الف الممعنيايددددر لتالسدددد ر الملدددداالاا المسدددداعير 

 (46: 24) .اب  نكم منمعنم تاسمتي الممحح و المااباي تالماعا  تالمتحا ر ت
تمملق تذه الملم رر ام اب متحن  دمين لمبئا  االسر كدتم ادن " بمد  حسدن 

 (3127لادا لد ا   ) ،(:) (3127ايب   دلداالتيم ) ،(9) (3128مت  ق )
( 31) (3124  سدددددد   حباددددددد " ) ،(29) (3119  المسدددددد   احاددددددت  ) ،(25)
 .  م  ا دم  رت ة الماسااال  الممعنياير الماسماحر تحتح ماب منم ل قتالمم

تبددذمك لرددد  ون المتبحوددر قددد  وربلددد  لندد  الممسدددب ل الم ددبان تالمدددذ   دددلص 
مةةا مةةدي صةةالحية المقةةرر التعميمةةي االلكترونةةي المقتةةرح لمةةادة تحكةةيم لندد  : 

 ؟ رياضة التخصص في الرياضات المائية
 االستخالصات :

 توصمت الباحثة إلي االستخالصات اآلتية : في ضول نتائج البحث
تيتد وت الف الماساا الممعنيا  الهمبماتل  الماسماد منسدبلتن المد تم  ما بيدر  -2

 .المستبحر تا بير النلسبذ تياكن محسيساب تقيبساب
ح الودر احمددت  الماسدداا الهمبماتلد  الماسمدداد ما بيددر منسدبلتن المدد تم  ما بيددر  -3

 . تا المحب ي    الماربل الما بي المستبحر تا بير النلسبذ تاتالبلمن منم
 .البستر احمت  الماساا ق   المتحي ام م نعب  تالحميبرب  ستق المعاو -4
الامتددددب  احمددددت  الماسدددداا تب تدددد الف المعباددددر تالمسددددنتكير مددددن لددددو تيسددددام  دددد   -5

 .محسيساب
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المملددتا  دد  السددم  الم المع  دد  اددن ال  تال  تالمتسددبئو تال راددكة الماسددم  ار  دد   -6
  مسدددام  ددد  البسدددبآل الم دددتآل المع  ددد  ادددن م ل دددق الماسددداا الهمبماتلددد  تالممددد

الماعددباف تالماعنتاددب  المامعنسددر تبمسددبلتن المدد تم  ما بيددر المسددتبحر تالمسددبلتن 
 .الم تم  ما بير النلسبذ

الممعدددد   تالمملددددتا  دددد  السددددم  الم المع  دددد  اددددن وسددددبم آل الممسددددتيم  ال ددددو الماسدددداا  -7
الممعنيادد  الهمبماتلدد  الماسمدداد سددتالا الم بحددر تبمربلددآل الماعا دد  وت الم بحددر 

 .ربلآل الماابا  تالمم  مسام    محس ق  عبمير تلربد الماساا ق   المتحيتبم
 مسم الماساا الممعنيا  الهمبماتل  ق   المتحي تبممبباو ان الملدتالح  الممابتيدر  -8

 .تالمملاياير تالمم ك نير تاب يسام    محس ق ال ت الف المسنتكير ق   المتحي
تالا  د  الم نليدب  اااللبة الماساا الهمبماتل  منع  د  ادن المرتاللدآل المرابميدر سد -9

وت المحتا وت الماستاب  الماسم  ار تالمم  مسام    السموباة  تال دم الم دتآل 
 .لحت الممعنم

 مامدددددم الماسددددداا الممعنياددددد  الهمبماتلددددد  ق ددددد  المتحدددددي تحدددددتحير الهسدددددم  الم  -:
 .تالمم ل ق لن  الم تآل ق   المتحي

 التوصيات :
 في ضول ما تم استخالصه من نتائج توصي الباحثة بما  مي : 
ة م ل ددق الماسدداا الممعنيادد  الهمبماتلدد  ق دد  المتحددي لندد   ددتآل كنيددر يدداتا  -2

الممابيددر الما بيددير تحددلر لباددر ت ددتآل م حددص الما بيددب  المابئيددر تحددلر 
 . بحر

يدداتاة م ددت ا تالسددمح الي احمددتي الماسدداا تاددب  ما دد  اددم كددو ر  دد   دد   -3
محكددديم ا بيددددر المم حددددص  ددد  الما بيددددب  المابئيددددر مرعدددو الم بمددددآل اتالبتددددب 

 .  تذال المعنممنم تا المحب ي  
مت  ا المع    ان ال  تال  تال رادكة المح  ودر تالممد   دمم السدم  الااب  د  مسد يم  -4

 .احمت  الماسااال  الهمبماتلير تحلر لبار



 
 

 

                                                                                                                   3625    

كظ/جاؿطظكأدقوطككاؾرقاضظكؼوةكوطنكورداؾظكدؾالمكاؾطؾؿىكاؾدوؾىككؾؽؾقظكاؾتربقظكاؾرقاضقكؿؤتؿراؾ

السددم  الم وسددبم آل الممسددتيم تحددتاة اسددمااة منمعدداف لندد  لسددب  الميددع  الممدد   -5
 .ق  متالرن الم تآل وولبا لانير الممعنم تالمعاو لن  حناب

 دد  اددن الماسددااال  الهمبماتليددر  دد  الما بيددب  المابئيددر المعاددو لندد  اللمددب  المع  -6
 .تبممعبتن ام الم لاالا تالمام حح ن    اربل مبلتمتريب الممعنيم

مددت  ا الملليددر الممحميددر النمبماتليددر المتكاددر مم ل ددق المددمعنم النمبماتلدد  تذمددك  -7
   .لمكت   المبنيب  تبمحبستب  ال مير المام تاة تمسليب  النلمال 

ك((عكرررررررررررررررراؾؿراجك))
كأواًلك:كاؾؿراجعكاؾطربقظك:

بئ  المامعددد  ة المملبلنيدددر "دلددد ال  المتسددد(: 9009إبةةةرا يم عبةةةد الوك ةةة  الفةةةار   -0
لمدددددددب  الملااريدددددددب ت   الا الملكدددددددا من تبلدددددددر تالمل دددددددا،  ،3   ،ال 

 ال ا ن.
، 3المتسدددبئ  المامعددد  ة المملبلنيدددر،   (:9002إبةةةرا يم عبةةةد الوك ةةة  الفةةةار   -9

 .ل بالم ممب ممبلتمتريب الماعنتاب ،  
المالبتا تمبلتمتريب الممعنيم    الممابير  (:9002أبو النجا احمد عز الد ن   -2

 .وبمتبا، المالحتاة 7الما بيير، ا تعر 
مدأو ا لالدباا معنياد  اد لم تبمحبسدآل ال مد   (:9002أحمد حسني كام    -2

اسددددبمر  ،لنددد  معندددم تعددددح اادددباال  النلسدددبذ تحاددددبم المسدددتبحر
رباعددر للدد   ،ما بيدديركنيددر الممابيددر ال ،ابرسدم ا ل ددا ال ددتاة

 .ست  
الاب  ستبحر اسماد م نتر الممابير الما بيير  (:9002أشرف من ر صبري   -2

ارندددر وسددد ت  معندددتم  ،تحدددي لناددد  ال دددتا ،لرباعدددر حندددتالن
كنيدددر  ،المردددكا المودددبل  ،(52المعددد   ) ،ت لددتن الممابيدددر الما بيدددير

 .رباعر وس ت  ،الممابير الما بيير
متريب الممعنيم الهمبماتل  تام نتدب  مبلت  (:9002المؤتمر العممي العاشر   -2

تبه دددماالك ادددم كنيدددر المللدددب  رباعدددر لددد ن  ،المردددت ة الم دددبانر
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( 26المارندد  ) ،المراعيددر الماحددا ر ممبلتمتريددب الممعندديم ، ددان
 .المسبتاة

الممتراددددب  المح  وددددر  دددد  المالددددبتا  دددداق  (:9002به ةةةةرة شةةةةف   إبةةةةرا يم   -2
 .المر كة ،الما سسر المعابير منعنتم تالموسب ر ،المم ا ن

اسددداا م ليسددد  المبماتلددد  اسمددداد ما بيدددر  (:9002خالةةةد حسةةةن توف ةةة    -8
الهلسددبذ  دد  حاباددب  المسددتبحر م ددتآل كنيددر الممابيددر الما بيددير 

 ،ارنددر لنددتم الما بيددر ،تحددي لنادد  ال ددتا ،رباعددر الماليددب
رباعددددر  ،كنيددددر الممابيددددر الما بيددددير ،(9( المرددددكا )41المارندددد  )
 .الماليب

الم المل ددد  ت المملدددبلن  لنددد  معندددم مدددأو ا السدددم   (:9002رضةةةا دمحم إبةةةرا يم   -2
تعدددح المرتاللدددآل الماابا دددر تالماعا يدددر مدددتعح اادددباال  النلسدددبذ 

 ،المارنر المعناير منمابيدر المل ليدر تلندتم الما بيدر ،   المستبحر
 .رباعر حنتالن ،كنير الممابير الما بيير منلل ن تبماام

اددلاا اسمدداد ما بيددر الهلسددبذ م ددتآل  (:9000ضةةيال الةةد ن دمحم أحمةةد   -00
 ددددددعتر  –رباعددددددر حنددددددتالن –مابيددددددر الما بيددددددير منللدددددد نكنيددددددر الم
المارنر المعناير منمابير المل ليدر  ،تحي لنا  ال تا ،المم ا ن

 ،كنير الممابيدر الما بيدير منللد ن ،(74المع   ) ،تلنتم الما بير
 .رباعر حنتالن

مبلتمتريدددب المددددمعنم النمبماتلددد ،  الا الملكددددا  (:9008عزمةةةي نب ةةةة  جةةةةاد   -00
 .المسبتاة ،المعاب 

 ،محدايم المالدبتا  د  الممابيدر الما بيدير (:9002بد الكريم  عفاف دمحم ع -09
 .النسكل ا ر ،ال بة الماعباف

 الا  ،المربتدب  اعبحداة  د   داق مد ا ن المراتدبك عمى عبدالمنعم البنةا: -02
 .م3113 ،المسبتاة ،الملكا المعاب 
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محدايم اسداا المبماتلد  اسمداد  د  ادب ة الممابيدر  (:9002عمر بدر دمحم   -02
 ،الممابيددددر الما بيددددير رباعددددر الماليددددبالمماتيحيددددر م ددددتآل كنيددددر 

رباعر  ،كنير الممابير الما بيير ،اسبمر ابرسم ا ل ا ال تاة
 .الماليب

ال حتل المعناير تالمللير مللدبا المالدبتا  (:9002ل مي عبد الحم د ز ران   -02
 ، الا كتددداالن من تبلدددر تالمل دددا ،3 دددد ، ددد  الممابيدددر الما بيدددير

 .المسبتاة
لع و الاتار دل ال  الماعنم ت دق وسبم آل م (:9002مجدي عزيز ابرا يم   -02

م ددت ا  ،المادد ماا المعنادد  المسددبتم ،ام نتددب  المرددت ة الم ددبانر
كنيدر  ،المركا ال تل ،ا ال نن" –وت ال ن –كنيب  الممابير " نسلمن

 .رباعر الماليب ،الممابير
 –ااباالمدددن –ابت مدددن –الممددد ا ن الملعدددبل (:9009مجةةةدي عزيةةةز ابةةةرا يم   -02

 .بتاةالمس ،اكمتر ال لرنت الماحا ر ،ال الامن
ووددا السدددم  الم المحبسددآل ال مدد   ددد   (:9008دمحم السةة د محمةةود سةةةالمة   -08

 ،اسدبمر ابرسدم ا ل دا ال دتاة ،معنيم ااباال  ستبحر النلسدبذ
 .رباعر حنتن  ،كنير الممابير الما بيير منلل ن

مسا دددا لدددبم لدددن الماددد ماا المددد تم  ال تل مااكدددك  (:9002دمحم القةةةدومي   -02
المارنددد   ،ابتيدددر تالمللسددديرارندددر المعندددتم المم ،المدددمعنم الهمبماتلددد 

 .المتحا ن ،(4المع   ) ،(8)
"اسددداا دمبماتلددد  اسمددداد محححدددبا المم ليسددد   (:9002دمحم سةةة د حامةةةد   -90

اسدددددبمر  ،م دددددتآل كنيدددددر الممابيدددددر الما بيدددددير رباعدددددر وسددددد ت "
رباعددددر  ،ابرسددددم ا ل ددددا ال ددددتاة ، كنيددددر الممابيددددر الما بيددددير

 .الس ت 
 الا المسدددحبآل  ،مدددمعنممبلتمتريدددب الممعنددديم تال (:9002دمحم عطيةةةة خمةةةيس   -90

 .المسبتاة ،من تبلر تالمل ا تالممتك م
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 ،ال دددأة الماعدددباف ،الما بيدددب  المابئيدددر (:0222وفيقةةةة مصةةةطفى سةةةالم   -99
 .النسكل ا ر

السبسددديب   ددد  محدددايم الممددد ا ن،  الا الملكدددا،   وسةةةف قطةةةامي وآخةةةرون: -92
 م.3119لابن، 
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