
                                                                 
 فريق عمل البحث العلمى                                 كمية التربيو الرياضيو لمبنات

 م4108م/4102الخطة البحثية لكمية التربية الرياضية بنات
 مقدمة :

ىاما في عممية التنمية والتقدم اليائل في النظريات ونتائج التطبيقاات العممياة والمعممياة التاى البحث العممى لو دورا 
احدثت طفرات ممحوظة في تقدم االمم ويتطمب االمر في اطار منظوماة الواودة تطاوير الدرا اات العمياا لمواوياو ىا ا 

يادا مان االنادماج ماع العاالم الخااروي ز ويعا   التحدي ومواكبة المعايير الدولية في التعميم عمى نحاو يتايق رادرا مت ا
يمثل التعميم العالي حقال خصبا ال تثمار الموارد البشارية االنفتاح عمى الحضارات والثقافات في الموتمعات األخرى و 

 لمكمية في ضوءز ومن ى ا المنطمق تم إعداد الخطة البحثية مواويو متغيرات العصر المتالحقة فيو ركي ة التحديث ل
والخطة البحثيو لالر ام العمميو  ر الة واىداف الكميةو و وق العمل  وا تطالع رأي الموتمع لخطو البحثيو لموامعوا

حيث ا تنبط منيا النقاط المتعمقة باعداد خريوات رادرات عمى المناف ة فى الموال العمماى وتمبياة احتياواات  اوق 
التدريس والبحث العمماى واالرتقااء بالموماة العممياة وىا ة الخطاة العمل وتقديم الخبرة العممية لممؤ  ات والتمي  فى 

 البحثية تتمثل فى البنود االتية:

 البند االول :

 المدة ال منية لتنفي  الخطة 

 البند الثانى: 

 الية وضع الخطة 

 البند الثالث :

 _ مواالتيا _ موضوعيا  الخطة البحثية من حيث اىدافيا



 البند الرابع :

 .العممية الم ؤلة عن التنفي االر ام 

 اوال:المدة ال منية لتنفي  الخطة:

عمى ان تراعى التغيرات التى رد  م4108الى م 4102تمتد الخطة البحثية لمكمية لمدة خمس  نوات اعتبارا من 
 تطرا عمى مواالت التربية البدنية والرياضية  نويا وفقا لمقتضيات العصر .

 البحثية لمكمية :ثانيا :الية وضع الخطة 

 :اعتمدت اليو وضع الخطة عمى الخطوات االتية    

ومعرفة المحاور الرئي يو التي تبني عمييا  مخاطبة الوامعو لموروف عمي التحديث الخاص بالخطو العمميو -
 الخطو البحثيو.

 عن المشكالت الخاصو في موال التربيو الرياضيو .و وق العمل  ا تطالع راي الموتمع  -

الر ام العممية لوضع خطة بحثية لكل ر م عممى لاال تا  الدكتورة وكمية الكمية لمدر ات العميا والبحوث  ةمخاطب -
. 

 وخطط االر ام العمميو. و وق العمل وضع خطو مقترحو وفقا لخطة الوامعو وا تطالع راي الموتمع -

 عرض الخطة المقترحة عمى لونة الدر ات العميا بالكمية .  -

 اعتماد الخطة البحثية من مومس الكمية .  -

 تعمن الخطة البحثية عمى االر ام العممية وعمى مورع الكمية عمى االنترنت .  -

 ثالثا : الخطة البحثية :

 تطوير التربية البدنية والرياضية من خالل االبحاث العممية .-



 درا ة المشكالت الرياضية وايواد الحمول ليا . -

 الت الرياضية لمناشئين ** المشك       

 المشكالت الرياضية ل وى االحتياوات الخاصة **      

 اخضاع التكنولوويا التعميمية لحل المشاكل البدنية والرياضية   -

 درا ة مشاكل  وق العمل لمعمل عمى خدمة الموتمع والبيئة المحيطة. -

 ومعاونييم.االرتقاء بم توى البحث العممى العضاء ىيئة التدريس  -

 مواالتيا وموضوعتيا:

 التحميل الحركى والميكانيكى والخططى:

التحميل الحركى الداء وتح ينو وتطويره والتحميل الخططى ومشاكل االعداد الخططى فى االنشطة الرياضية المختمفة 
 لمم تويات العالية والناشئين.

 االنتقاء فى الموال الرياضى :

نف ية( بناء البطارية النتقاء الناشئين  –اوتماعية  –خططية  –ف يولووية  –ميارية  –االنتقاء ومحدداتو ) بدنية 
 وتحديد البروفيل لمم تويات العالمية لال وياء او  وى االحتياوات الخاصة .

 االعداد البدني :

العالية لالنشطة  االعداد البدنى واالحمال التدريبية وتقنياتيا وتخطيط البرامج التدريبية لمناشئيين والم تويات
 الرياضية المختمفة لكبار ال ن و وى االحتياوات الخاصة والمشكالت الميدانية وادوات القياس في التدريب الحديث .

 

 



 االعداد النف ي :

االعداد النف ي وعمميات العقميات العميا وال كاءات وبرامج الميارات النف ية المرتبطة باالنشطة الرياضية والبرامج 
الج بعض المشكالت ال موكية والرعاية النف ية ل وى االحتياوات الخاصة وتحميل  يكولووية عالمتخصصة ل

 وضغوط المناف ات الرياضية .

 االعداد المينى :

درا ة البرامج والمشكالت المرتبطة بالنمو الحركى والوظيفي والصحي وال يكولووي لمراحل الطفولة والشباب وكبار 
 تياوات الخاصة ال ن و وى االح

 التطبيقات التكنولووية في العممية التعميمية  -

 ابتكار االوي ة الحديثة في االنشطة الرياضية  -

 المعورات التى تواوو االنشطة الرياضية في التعميم  -

 المتغيرات الف يولووية والصحية :

برامج في مواالت التغ ية لال وياء و وى االحتياوات د اعدا  –تقويم الحالة الصحية لمرياضيين وغير الرياضيين 
المشاكل والقضايا التربوية وال موكية المؤثرة في الصحة  –اعداد برامج في مواالت االرشاد الصحي  –الخاصة 

ا تخدم الموديوالت والبرمويات الحديثة وتأثيرىا عمى الوعى الصحي  –والرياضة في المراحل ال نية المختمفة 
االيقاع  - المتغيرات الف يولووية ) االحتياطي الف يولووي لالوي ة الحيوية  –ء و وى االحتياوات الخاصة لال ويا
المنشطات ( لعالرتيا باالداء الرياضي لال وياء و وى  –اليرمونات  –الكفاءة الوظيفية لالوي ة الحيوية  –الحيوي 

المشاكل والقضايا التربوية وال موكية المؤثرة في الصحة والرياضة لممراحل ال نية المختمفة  –االحتياوات الخاصة 
 ورياس المعمومات واالتواىات الصحية .

 

 



 ا اليب وطرق الوراية :

ا اليب  –طرق الوراية  –درا ة تحميمية ال باب االصابات الرياضية من حيث ا بابيا  –طرق الوراية الحديثة 
االصابات ز المشكالت القوامية والصحية  –االنحرافات القوامية  –اصابات  وى االحتياوات الخاصة  –التأىيل 

 الخاصة بكبار ال ن و وى االحتياوات الخاصة ز برامج التدليك لال وياء و وى االحتياوات الخاصة .

 العموم التربوية واالوتماعية : 

برامج  –التوويو واالرشاد النف ي  –التدريب العقمي  -عمم النفس الرياضي ) برامج تدريب الميارات النف ية 
 متخصصة في عالج المشاكل ال موكية واالعداد النف ي ( لأل وياء و وى االحتياوات الخاصة .

عمم االوتماع و وى  –ية عمم االوتماع الرياضي والعالرات االوتماعية ودرا ة  يكولووية القيادة الرياض
 .االحتياوات الخاصة ودوره في التنمية االوتماعية 

التاريخ الرياضي  –التربية البدنية  –االيدولووية  –أصول التربية البدنية ) درا ة مقارنة في الموال الرياضي 
 التنمية البشرية والرياضية ( –والتطور التاريخي 

رياس وتقويم الووانب البدنية  –االختبارات والمقاييس ) تقنين واعداد االختبارات النف ية واالنتقاء والتوويو 
اعداد برمويات متخصصة في التحميل  –اعداد المعايير والمؤشرات لتقويم الووانب النف ية  –والنف ية والميارية 

القياس والتقويم  –حا ب االلى في تصميم اختبارات نف ية ا تخدام ال –االحصائي العداد اختبارات وادوات رياس 
 (في موال عمم االوتماع الرياضي 

 المناىج وطرق التدريس والتدريب الرياضي :

 –طرق وا اليب التدريس في اال تراتيويات والتكنولوويا الحديثة في تدريس لال وياء و وى االحتياوات الخاصة 
ير الرياضة المدر ية في وميع المراحل المختمفة لال وياء و وى االحتياوات تحميل حركي لمميارات الحركية تطو 

 الخاصة وتوظيف التكنولوويا وتطوير البرامج التعميمية والتدريبية .

 الترويق والتنظيم واالدارة :



تصميم البرامج الترويحية لال وياء و وى  –المشكالت المينية  –الترويق ) درا ة احتياوات  وق العمل 
تحميمية (  –درا ة ) مقارنة  –بناء مقاييس في الموال الترويحي  –االحتياوات الخاصة لمراحل ال نية المختمفة 

 في موال حركة المرشدات والمع كرات .

ى بالمؤ  ات الرياضية في ضوء االدارة الرياضية ) درا ة تحميمية لممشكالت المينية ) درا ة تقويمية لالداء االدار 
درا ة احتياوات  –تحميل البطوالت العالمية واالولمبية  –درا ة تقويمية الدراة اال مات الرياضية  –معايير الوودة 

تقويم وتعديل  –درا ة مقارنة بين مصر ودول العالم العربي  – وق العمل واال تثمار في الموال الرياضي 
 درا ة عممية في موال التنيمة االدراية (. –ما يتماشى مع الم تحدثات باضية التشريعات والقوانين الري

تناول بعض المشكالت الخاصة ومشكالت القوام  خاصة بين تالمي  المدارس والرياضيين ز التأثير ال مبي 
 لممنشطات والعقارير عمى صحة الرياضيين .

 رابعا : االر ام العممية الم ئولة عن التنفي  :

خططيا البحثية وىى تقع م ئولية تنفي  الخطة البحثية عمى عاتق االر ام العممية والنظرية في الكمية من خالل 
 كالتالى :

 الرياضات المائية والمنا الت  -
 م ابقات الميدان والمضمار  -
 االلعاب  -
 التمرينات والومبا  والتعبير الحركى  -
 العموم التربوية واالوتماعية  -
 التدريس و التدريبالمناىج وطرق  -
 الترويق والتنظيم واالدارة  -
 العموم الصحية  -

 .ويمكن لي ه االر ام العممية التعاون في اوراء البحوث  ات الطابع المشترك في التخصصات المختمفة 



 القضايا البدنية والرياضية المعاصرة :

القضايا اال وياء او  وى االحتياوات  تتوارد عمى ال احة الرياضية رضايا بدنية ورياضية معاصرة رد تواوو ى ه
الخاصة من الرياضيين لمم تويات العالية والناشئين ز ومراحل النمو المختمفة ز مما ي تم م بالضرورة اال ترشاد 

 باالنوا ات المحمية والعربية لخدمة رضايا البحث العممى .

 ويمكن ان ن رد بعض ى ه القضايا فيما يمى :

تناول مشكالت انتقاء الناشئين لالنشطة الرياضية المختمفة با تخدام اال اليب واالنظمة وطرق البحث  الحديثة  -0

 اختبارات وابحاث الدم وتطبيقات  لك عمى الرياضيين . –مثل عمم الوينات 

كانيكية والتى ترتبط درا ة المشكالت المرتبطة بالمواالت الف يولووية والنف ية واالوتماعية واالدارية و البيومي -4

 العممية داخل الكمية .بوميع االعمار ال نية والمراحل والتخصصات 

درا ة الووانب المختمفة من االعداد والتدريب والتاىيل لممدرب والحكم واالداري والفنيين وتقنيين االحمال  -3

 ية والتدريب العقمى والتوويو التدريبية واوراء الدرا ات التحميمية لمبرامج منيا برامج تدريب الميارات النف

واالرشاد النف ي واعداد البرامج المتخصصة لعالج بعض المشكالت ال موكية واالعداد النف ي ل وى االحتياوات 

الخاصة وكبار ال ن في االنشطة الرياضية المختمفة والمباريات واالصابات الرياصية الشائعو والتاىيل البدني 

ز واوراء الدرا ات المتخصصة في االعالم حا ب االلى في الموال الرياضي والصحى لمرياضيين وتوظيف ال

 الرياضي مع مراعاة معايير ضمان الوودة ومتطمبات  وق العمل .

درا ة وتحميل المو م الرياضي وما يتبعو ويرتبط بو من متغيرات مختمفة مثل توظيف االختبارات والمقاييس ز  -2

في المناف ات وطرق ادراتيا والتحميالت الفنية ارتراح الخطط التدريبية وبرامج التاىيل والتمرينات الم تخدمة 

ية والتنظيمية والم تودات الحديثة النظمة التدريب والحركية لمبطوالت العالمية من النواحي الفنية و التكنيك

 واالدارة الرياضية المدر ية وما يتبع  لك من اصابات وتاىيل .



 درا ة كيفية توظيف الحا ب االلى في الكثير من التطبيقات المختمفة البحثية بالوال الرياضي . -5

ي مواالت الرياضية وادارة االندية الصحية درا ة ا اليب المعالوات العممية لمشكالت تنمية ردرات العاممين ف -6

 وادارة المنشات الرياضية وغير  لك من رطاعات ومؤ  ات مرتبطة بالموال الرياضي 

 درا ة ارتصاديات الرياضة وفقا لممعايير الدولية في وميع مواالت التخصص . -7

 اوراء درا ات لمشكالت الت ويق الرياضي وال ياحة الترويحية والرياضية . -8

 

 
 

 


