
Module  Description                                                    

يتناول المقرر تزويد الطلبة بالفهم لعملية البحوث التطبيقية العلمية وطرقها في 

مجال االدارة الرياضية والترويحية مرتكزا على التعريف باالحصاء 

 والتطبيقات باستخدام الحاسب االلي. كما يعد الطلبة للتحليل النقدي للدراسات

السابقة والمرتبطة المجال الرياضي  والترويحي. كما سيستعرض ايضا 

الطرق الرئيسية لتحديد المفاهيم وتصميم البحوث فضال عن اكتساب وتفسير 

ونشر البيانات من خالل استخدام برامج الحاسب االلي ذات الصلة بالبحث 

الطلبة  العلمي. سيركز المقرر كذلك على البحوث التطبيقية من خالل تعليم

 التطبيقات العملية الستخدام البحوث بشكل مهني.

The course provides student with an understanding of the process 

of applied research and the scientific method in sports and 

recreation management domain, including an introduction to 

statistics and computer applications. It prepares the student to 

analyze critically the scientific literature of sport and recreation. 

The course will present the major ways of conceptualizing and 

designing research, and acquiring, interpreting, and disseminating 

data through the use of related software programs. It will focus on 

applied research, by teaching students the practical application of 

research uses in professional settings.  

Module Aims                                                         

 Provide a clear understanding of describing the components of المسحية, وتحديد العينات, وطرقها.تقديم فهم واضح لوصف مكونات البحوث 

survey research, sampling and its techniques.  

   Enable students to compare and contrast data collection methods تمكين الطلبة من مقارنة طرق جمع البيانات وتباينها.

 Enable students to design survey questionnaires and their باستخدام االستبانة والتأكد من صدقها وثباتها. األسئلةتمكين الطلبة من تصميم 

reliability and validity.  

 .Provide students with an understanding of survey data analysis تحليل البيانات المسحية. تزويد الطلبة بالفهم عن كيفية

المالزمة للبحوث باستخدام  واألخالقيةمناقشة التحديات والصعوبات القانونية 

 االستبانة.

Discuss the ethical and legal challenges inherent in survey 

research.  

المشكالت المتعلق  البحث وحلالفهم الناقد للتطور المعرفي والقدرة على 

 الرياضية والترويحية. باإلدارةبالبحث المتعلق 

Demonstrate a critical understanding of the research knowledge 

development, and problem-solving abilities related to research in 

sports and recreation management. 

يل وتفسير المعلومات في المجاالت المتعددة المراجعة الناقدة عند جمع وتحل

 الرياضية والترويحية.  اإلدارةفي 

Demonstrate an ability to reflect critically upon approaches to the 

acquisition, interpretation and analysis of information in a variety 

of sports management and recreation contexts. 

بحث وتقييم النماذج المنهجية والمبادئ والنظريات والحقائق والمفاهيم وربط 

 الرياضية والترويحية. اإلدارةالنظرية بالتطبيق في مجال 

Research and assess subject specific concepts, facts, theories, 

principles and paradigms, and relate theory to practice in the 

sports and recreation management context. 

اختبار الفرضيات المحتملة وتقديم حجج مدعومة بالبراهين وتحليل وتفسير 

 الرياضية والترويحية. باإلدارةونقد البيانات المرتبطة 

Develop a reasoned argument and challenge assumptions, and 

carry out critical analysis and interpretation of data in sport and 

recreation management contexts. 

تحمل مسؤولية التعلم الذاتي واالستمرار في تنمية المهارات الشخصية  

 الرياضية والترويحية  اإلدارةبالبحث التطبيقي في المرتبطة والمهنية 

Take responsibility for their own learning and continuing 

personal and professional development with regard to applied 

research in sports and recreation management. 

وتفسير وتوصيل  واالتصاالت لجمعاالستخدام األمثل لتقنية المعلومات 

الرياضية  اإلدارةالمعلومات واألفكار المرتبطة بالبحوث التطبيقية في مجال 

 والترويحية.

Demonstrate capacity for using the most appropriate data and 

communications technology in gathering, interpreting and 

communicating information and ideas that are associated with 

sports and recreation management. 

 ات التفاعل و العمل الجماعي.التواصل الفعال الشفهي والمكتوب وإبراز مهار

 

Show interactive and group skills by communicating effectively 

both orally and in writing. 

 & seRruoseR Text books                                                             الكتاب المقرر والمراجع المساندة:
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 Module Short Description           خمتصر توصيف املقرر

 Applied research in sports and recreation البحث التطبيقي في اإلدارة الرياضية والترويح اسم المقرر: 

management 
Course Name: 

 :SRM 449 Course Code 444أرت  رقم المقرر ورمزه:

السابق  المتطلب

 للمقرر:

طرق البحث والقياس والتقويم في علوم الرياضة 

 904مسك  والنشاط البدني

Research Methods, Measurement and 

Evaluation in SSPA (BMB 209) 
Pre-requisites: 

العربية مع استخدام اإلنجليزية لبعض اللغة  لغة تدريس المقرر:

 المصطلحات

Mainly Arabic language and English 

language only for introducing the course 

terminologies. 

Course language: 

 :7th level Course level السابع  مستوى المقرر: 

   :hours Credit hours 2 ساعة 9 الساعات المعتمدة:

  التعليم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية(:مخرجات 

 :على قادرا يكون أن المقرر لهذه دراسته بعد بالطالب يفترض
Learning outcomes: 
On successful completion of this course, student should be able to:      



اسم الكتاب
(Book name) 

 اسم المؤلف
(Author Name) 

اسم الناشر
(Pub. Name) 

 سنة النشر
 (Pub. year) 

Research methods and design in sport management Andrew, D., Pedersen, P.M., 

& McEvoy, C.D 

Champaign, IL: Human 

Kinetics. 

2011 

Applied Research and Evaluation Methods in 

Recreation 

Diane Blankenship Champaign, IL: Human 

Kinetics. 

2010 

A step-by-step guide to SPSS for sport and exercise 

studies 

Ntoumanis, N. Routledge: London. 

 

2001 

 


