
  

 التعریف بالبحث - ١

  المقدمة وأهمیة البحث ١- ١

ان رســالة التربیــة تتجــه نحــو تمكــین الفــرد مــن الحیــاة الهانئــة وتنمیــة وتطویرجوانبــة البدنیــة 
والنفـــسیة والعقلیـــة واالجتماعیـــة وذلـــك مـــن خـــالل العمـــل علـــى إتاحـــة الفرصـــة التربویـــة والتعلیمیـــة 

 ).٥٢ ، ١٩٨٦المحامي ، ( لتحقیق أهدافها 

فـــي تحقیـــق ذلـــك مـــن خـــالل ممارســـة الفـــرد الوجـــة النـــشاطات  " مهمـــاً "یاضـــة دوراوالن للر 
فالریاضــة احــد اهــم اشــكال الحركــة البنائیــة . الریاضــیة لكــي یــتمكن مــن اتبــاع العدیــد مــن حاجاتــه 

لالنسان ولها طبیعة اجتماعیة ثقافیة وهي نشاط بدني ذو شـكل خـاص جـوهره المنافـسة المنتظمـة 
   )٣٦، ٢٠٠٠الخولي والشافعي ،(  وضمان اقصى تحدید لها من اجل قیاس القدرات

فممارســـة االنـــشطة الریاضـــیة التنافـــسیة تـــساعد الفـــرد علـــى صـــقل مواهبـــه ومیولـــه وخلـــق 
العــادات الحــسنة واكتــساب الــصفات الخلقیــة واالجتماعیــة كمــا انهــا تــساعدهم علــى ضــبط الــنفس 

اون فیمــا بیــنهم ، كمــا انهــا تــزودهم باللیاقــة والــشجاعة واالحتــرام وتــشدهم الــى احتــرام النظــام والتعــ
البدنیة التي تضمن لهم حیاة متزنـة متكاملـة وهنـاك بعـض المفـاهیم حـول ممارسـة المـرأة لالنـشطة 
الریاضیة التنافسیة هذه المفاهیم قد تكون مصطنعة صنعها االنسان بنفسه او عن طریق الـصدفة 

ي المجتمع واصبحث تورث عبر االجیال واذا ما وتناقلها عبر السنین حتى اصبحت حقیقة ثابتة ف
تــم غــرس المفــاهیم االیجابیــة فــي اذهــان المــشتركات فــي االنــشطة الریــا ضــیة فانــه ســینعكس ذلــك 

 ٠ نعلى مجتمعهئهن و ایجابیا على ابنا

مــن هنــا بــرزت اهمیــة البحــث للتعــرف علــى مفــاهیم منتــسبات اندیــة الفتــاة الریاضــیة حــول 
 .الریاضة التنافسیة 

  شكلة البحثم ٢-١
اهـــتم االنـــسان مـــن قـــدم االزل بجـــسمه وصـــحته ولیاقتـــه وشـــكلة كمـــا تعـــرف عبـــر ثقافاتـــه 

  .المختلفة على الفوائد والمنافع التي تعود علیه من جراء ممارسة االنشطة الریاضة

  ) ٤١ ، ١٩٩٧الخولي ،  ( 

 تكـــون ة لالنـــشطة الریاضـــیة التنافـــسیة فـــي مجتمعنـــا الـــذي تعیـــشة تكـــادأان ممارســـة المـــر 
مستترة وغیر ظـاهرة الیمكـن ان تقارنهـا بمثیالتهـا فـي الـدول االخـرى فهـي ال تـسایر العـصر الـذي 
ـــاك العدیـــد مـــن الـــضغوط التـــي تعـــاني منهـــا المـــراة عنـــد اشـــتراكها فـــي المنافـــسات  ـــه فهن تعـــیش فی
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د الریاضــیة هــذه الــضغوط قــد تكــون بــسبب المفــاهیم التــي یفرضــها المجتمــع بمــا فیــه مــن قــیم وتقالیــ
 .وعادات 

ومــن هنــا بــرزت مــشكلة البحــث للتعــرف علــى مفــاهیم منتــسبات اندیــة الفتــاة الریاضــیة فــي 
 . العراق نحو الریاضیة التنافسیة والمجاالت التي ترتفع فیها هذه المفاهیم 

  هدفا البحث ٣-١
 یهدف البحث الى التعرف على 

  ٠تاة العراقیة مفاهیم االنشطة الریاضیة التنافسیة لدى بعض عضوات اندیة الف -

  .المجاالت التي ترتفع فیها مفاهیم العضوات نحو االشتراك في االنشطة الریاضیة التنافسیـة  -

  فرض البحث ٤-١
  .افترضت الباحثتان ان حجم المفاهیم لدى المنتسبات یختلف  باختالف مجاالت البحث

  مجاالت البحث  ٥-١
  . منتسبات اندیة الفتاة العراقیة -:المجال البشري ٢-٥-١

  كز اندیة الفتاة في العراق امر -:المجال المكاني ٢-٥-١

   )٢٠٠٣– ٢٠٠٢ (:المجال الزماني٣-٥-١

 المصطلحات الواردة بالبحث  ٦-١

ت متخصــصة تقــوم ا هــو ذلــك النــشاط الــذي تنظمــه هیئــ:األنــشطة الریاضــیة التنافــسیة ١-٦-١
النخبــة فــي كــل ریاضــة هــذه الهیئــات بتنظــیم مــسابقات او مباریــات تــشترك فیهــا الفــرق الریاضــیة 

  )٣٥ ، ٢٠٠٠الخولي ، الشافعي ، (

 فكرة عامة ناتجة من مجموعة مـن المعلومـات والحقـائق حـول ذلـك الـشيء او :المفهوم ٢-٦-١
التصور العقلي للمدرك الكمي لـشيء معـین یتكـون مـن تفاعـل الخبـرات التـي یمـر بهـا الفـرد خـالل 

  )٢٥ ، ١٩٧٦عبدالرزاق ، ( حیاته 

  
  

  ر النظري والدراسات السابقة أألطا-٢
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   االطار النظري١-٢
  . مفهوم االنشطة الریاضیة التنافسیة ١-١-٢

فـي " مـن اشـكال الریاضـة ، وتعـد مـن اكثـر االشـكال شـیوعا" تعد ریاضة المنافسات شـكال
" مامـاواهت" العالم  وذلك لكثرة مسابقاتها الدولیة والعالمیة والقاریة والمحلیـة وتلقـى المنافـسات تاییـدا

مــن االندیــة والمــدن والــدول ویخــصص لهــا الــدعم المــالي المناســب لتغطیــة تكالیفهــا الباهظــة " زائــدا
  )٦٢ ، ١٩٨٦، الحمامي (نهـا ولوائحهـا المعروفـة دولیـاً ولریاضـة المنافسـات نظمهـا وقوانی

واع ویشیر عالوي الى انه یجب ان ال ننظر الى المنافسة الریاضیة على انها نـوع مـن انـ
 العمل التربوي اذ انها تـسهم فـي مهم فياالختبار فحسب ، ولكن یجب النظر الیها على انها نوع 

  ) .٥٠ ، ١٩٨٧عالوي ، ( تطویر الجوانب الشخصیة للفرد 

 . أهداف واغراض االنشطة الریاضیة التنافسیة ٢-١-٢

ذلك تتــــأثر تـــرتبط اهــــداف واغـــراض الریاضــــة التنافــــسیة باالشـــكال المختلفــــة للریاضـــة وكــــ
فأهداف واغراض ریاضة المنافـسات تختلـف عـن . بفلسفة المجتمع وبالنظرة الشخصیة لممارسیها 

تهــا فــي الریاضــة للجمیــع وكــذلك تتــأثر اهــدافها واغراضــها  بالمنظمــة الــسیاسیة واالقتــصادیة مثیال
 االهمیــة التــي  ونظرتهــا التربویــة واالجتماعیــة ومــدىلــسفتهالــسیاستها وف" واالجتماعیــة للــدول ووفقــا

ارس الوجـــه ممـــ او غیـــر ممـــارس كـــانا تولیهـــا لهـــا كمـــا تتـــأثر بمفهـــوم الریاضـــة لـــدى الفـــرد ســـواء
  )٢٠٩ ،٢٠٠٠صالح ،(، )٧١٠ ، ١٩٦٤بیوكر ، . ( نشاطاتها 

 -:من اهم االهداف واالغراض المرتبطة بریاضة المنافسات مایلي و 

  االرتقاء بالمستوى المهاري للریاضي-

  ت البدنیةتطویر القدرا-

  تطویر ورفع كفاءة اجهزة الجسم الحیویة-

  .اشباع دوافع المنافسة -

  ماع الدافع للتسجیل وتحطیم االرقااشب-

  .احراز الفوز في المنافسة -

  تطویر الخصائص والسمات النفسیة للریاضي -

  االرتقاء بمستوى القدرات الفعلیة-
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  اكساب الروح الریاضیة-

  اشباع المیل للهواة-   

  اختبار الذات-    

  .اشباع الحاجة للتفوق -   

  تأثیر واثبات الذات-   

  تنمیة قوة االرادة-   

  )١٤٤ ،١٩٨٨،حیث يالعاص)(١٤٨-١٤٧  ،١٩٨٦الحمامي ، (التعبیر عن القوة الذاتیة -   

  )   ٢٥٣ ، ١٩٩٠المندالوي ،(

   الدراسات السابقة٢-٢
                        ١٩٩٦ دراسة عیسى سهى ادیب ،١-٢-٢
 )واقع الریاضة التنافسیة في مدارس عمان الثانویة للبنات (

هـــدفت الدراســـة الـــى معرفـــة مفـــاهیم الطالبـــات الالعبـــات نحـــو النـــشاط الریاضـــي التنافـــسي        
  .من اولیاء امورهن  ) ٥٤٤( طالبة و  ) ٢٧٢( اشتملت عینة الدراسة على 

انـات واشـارت نتـائج البحـث الـى وجـود مفـاهیم ایجابیـة استخدمت الباحثة المقیاس وسـیلة لجمـع البی
لـدى الطالبـات المـشاركات فـي البـرامج الریاضـیة التنافـسیة اذ كانـت اسـتجابات الالعبـات للمــشاركة 

مــــن الالعبــــات لفوائــــده النفــــسیة %) ٤٥.٢( بالنــــسبة لهــــن مهــــمهــــي نــــشاط فــــي النــــشاط التنافــــسي 
انــه نــشاط ضــروري لتنظــیم " ن الالعبــات علمــامــ % ) ٣٧.١(واالجتماعیــة ، وفــي حــین اعتبرتــه 

  .الجسم بشكل عام 

مـن الالعبـات الـى ان الریاضـة التنافـسیة نـشاط یتعـارض مـع  % ) ١١.٨( بینما اشارت 
اما االستجابة المتعلقة بالبرنـامج التنافـسي علـى انـه نـشاط . العادات والتقالید السائدة في المجتمع 

  ) .%٤.٤(ي فان النسبة المئویة حتروی

  

  

   ٢٠٠١ دراسة حسین ٢-٢-٢
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ــات تخــصص " ــات معهــد اعــداد المعلم ــاهیم طالب ــة مف  فــي ریاضــیة نحــو االشــتراكتربی
  "االنشطة الریاضیة التنافسیة

هــدفت الدراســة الــى التعــرف علــى مفــاهیم طالبــات معهــد اعــداد المعلمــات تخــصص تربیــة 
 علـى المجـاالت التـي ترتفـع فیهـا ریاضیة نحو االشتراك في االنـشطة الریاضـیة التنافـسیة والتعـرف

  ٠مفاهیم الطالبات نحو االنشطة التنافسیة 

   ٠طالبة  ) ٢١( اشتملت عینة البحث على 

استخدمت الباحثة المقیاس وسیلة لجمع المعلومات واشـارت الـى نتـائج البحـث الـى مجـال 
االجتمـاعي فـي النشاط الریاضي التنافسي والجانب الثقافي حیـث سـجل اعلـى القـیم وجـاء الجانـب 

  .المرتبة الرابعة واالخیرة 

   اجراءات البحث -٣
   منهج البحث١-٣

  .استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي بطریقة المسح لمالئمة طبیعة المشكلة 

   مجتمع البحث٢-٣
تــم اختیــار مجتمــع البحــث بطریقــة عمدیــة مــن منتــسبات اندیــة الفتــاة الریاضــیة فــي العــراق 

بات الریاضیة العائدة للنادي ولـدیهن مـشاركة اكثـر مـن ثـالث سـنوات فـي وممن شاركن في المنتخ
( ســنة وبلــغ عــدد افــراد العینــة ) ٢٨-٢٣( المنافــسات الریاضــیة ، بلغــت اعمــار عینــة البحــث مــن 

   ). كركوك ، البصرة ، نینوى ، میسان ، كربالء ( فتاةاندیةمنتسبة موزعین على ) ٣٤

   أداة البحث٣-٣
  ن مقیاس المفاهیم الریاضیة التنافسیة استخدمت الباحثتا

   مقیاس المفاهیم الریاضیة التنافسیة ١-٣-٣
فقـرة یقـوم الفـرد  ) ٣٠( ویـشمل المقیـاس علـى ) سهى أدیب ( تم اعداد المقیاس من قبل 

باالجابة علیها علـى وفـق مـدرج متكـون مـن خمـسة بـدائل وتـم اعطـاء خمـسة اوزان للبـدائل بحـدود 
، ٤، ٣، ٢، ١(الدرجــة العلیــا فـي الفقـرات االیجابیـة والتـي تـشمل الفقـرات  ) ١-٥(دنیا وعلیا مـن 

   ) ١(والدنیـا ) ٥(والدرجة العلیا  ) ٥،٧،٨،٩،١٠،١١،١٢،١٣،١٥،١٦،١٨،٢٨،٣٠

  الدرجــة العلیا) ،٦،١٤،١٧،١٩،٢٠،٢١،٢٢،٢٣،٢٤،٢٥،٢٦،٢٧،٢٩( الفقرات السلبیة 
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   ) ٥( والدرجة الدنیا  ) ١( 

  اصفات العلمیة للمقیاس المو ٢-٣-٣
   صدق المقیاس١-٢-٣-٣

استخدمت الباحثتان لبیان صدق المقیاس علـى الـصدق الظـاهري وهـي ان یقـوم مجموعـة 
   بتقدیر صالحیة الفقرات لقیاس السمة التي وضع من اجلها المقیاس *من المختصین

)Ebel , 1972 , 555  . (المختصین في اذ قامت الباحثتان بعرض المقیاس على مجموعة من 
مجال العلوم الریاضیة والتربویة وطلب منهم االطالع علـى فقـرات القیـاس وبیـان مـدى صـالحیتها 
مــن غیرهــا مــع اضــافة التعــدیالت المناســبة وبعــد جمــع اســتمارات الــسادة المتخصــصین تــم تفریغهــا 

  -:من قبل الباحثتان وتبین االتي 

  % )١٠٠( وبنسبة اتفاق  ) ١٥،١٧،١٨،٢٠،٣٠،١٠(تم تعدیل الفقرات

  ثبات المقیاس٢-٢-٣-٣

المقیــاس الثابــت هــو المقیــاس الــذي یعطــي النتــائج نفــسها عنــد تكــرار تطبیقــة علــى االفــراد 
  )١٤٩ ، ١٩٩٠االمام واخرون ، ( وتحت الظروف نفسها ولعدد من المرات 

( ان باستخدام طریقـة التجزئـة النـصفیة اذا قـسمت الفقـرات الـى الیجاد ثبات المقیاس قامت الباحثت
فقــرة ســفلي وتــم ایجــاد معامــل االرتبــاط بیرســون البــسیط بینهــا وبلغــت  ) ١٥(فقــرة علــوي و  ) ١٥

 )79٠ ,( قیمة معامل االرتباط 

  تطبیق المقیاس  ٤-٣

  ١/١١/٢٠٠٢ ولغایة ١٥/١٠/٢٠٠٢قامت الباحثتان بتطبیق المقیاس للفترة من 

  المعالجات االحصائیة٥-٣

الوســـــط الحــــسابـي المرجـــــح ، الــــوزن المئــــوي : اســــتخدمت الباحثتــــان الوســــائل االحــــصائیة االتیــــة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــسیط لبیرســـــــــــــــــــــــــــــــــون                                                      ،اال ـــــــــــــــــــــــــــــــــاط الب ـــــــــــــــــــــــــــــــــاري ،معامـــــــــــــــــــــــــــــــــل االرتب نحـــــــــــــــــــــــــــــــــراف المعی
      )        ١٠١ ،١٩٩٦التكریتي ، العبیدي ، ( 

                                           
   جامعة الموصل- كلیة التربیة الریاضیة -د ضیاء قاسم الخیاط ٠م٠ا *

   جامعة الموصل  - كلیة التربیة الریاضیة - د راشد حمدون     ٠م٠    ا
   جامعة الموصل- كلیة التربیة الریاضیة -د قتیبة زكي التك    ٠م٠    ا
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   عرض النتائج ومناقشتها -٤
  )١( الجدول ١- ٤

  یبین المعالم االحصائیة لمفاهیم بعض عضوات اندیة الفتاة الریاضیة نحو الریاضة التنافسیة

  المعالم االحصائیة

  المتغیرات
الوزن   االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي

  %المئوي 

  ٨٧.٢  ٠.٩٨  ٣.٩١  منتسبات نادي فتاة میسان

  ٧٠  ١.٢٣  ٣.٥  دي فتاة كربالءمنتسبات نا

  ٦٩  ٠.٩٩  ٣.٤٥  منتسبات نادي فتاة كركوك

  ٦٨.٢  ١.٠٩  ٣.٤١  منتسبات نادي فتاة البصرة

  ٥٣.٦  ١.١٥  ٢.١٧  منتسبات نادي فتاة نینوى

  ٦٥.٦  ٠.٧٧  ٣.٢٨  المجموع

یتضح ان منتسبات نادي فتاة میـسان سـجلن اعلـى نـسبة مـن المفـاهیم  ) ١( من الجدول 
تلـــتهن منتـــسبات نـــادي فتـــاة كـــربالء  ) ٧٨.٢( وبـــوزن مئـــوي  ) ٣.٩١(ط حـــسابي اذ ســـجلن وســـ

تلـــتهن منتـــسبات نــــادي فتــــاة كركــــوك بوســـط  % ) ٧٠( وبـــوزن مئـــوي ٣.٥ســـجلن وســـط حـــسابي 
تلــتهن منتــسبات نــادي فتــاة البــصرة بوســط حــسابي  % ) ٦٩( وبــوزن مئــوي  ) ٣.٤٥( حــسابـي 

 ) ٢.١٧(منتــسبات نــادي فتــاة نینــوى بوســط حــسابيتلــتهن  % ) ٦٨.٢(وبــوزن مئــوي  ) ٣.٤١(
  % ) .٥٣.٦( وبوزن مئوي 

وبــوزن مئــوي  ) ٣.٢٨( بلــغ حجــم المفــاهیم الریاضــیة التنافــسیة لــدى افــراد عینــة البحــث 
ان هـــذه النـــسبة قلیلـــة اذ ان جمیـــع المـــشتركات فـــي االندیـــة هـــن مـــن الممارســـات % ) . ٦٥.٦١(

قـد یعـود سـبب ذلـك الـى طبیعـة المجتمـع .  مـن ثـالث سـنوات لالنشطة الریاضـیة التنافـسیة والكثـر
الذي نعیش فیه والذي یفرض علینا مفاهیم معینة تتماشى مع التقالید المتوارثة في المجتمـع او قـد 
ـــة المكـــسب والخـــسارة فـــي اللعـــب  ـــى ناحی ـــدریب الریاضـــي یركـــز فقـــط عل ـــى ان الت ـــسبب ال یعـــود ال

رس فــي اذهــان المــشاركات فــي االنــشطة الریاضـــیة ویتناســى الجوانــب االخــرى التــي یجــب ان تغـــ
 .التنافسیة 
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  )٢(  الجدول ٢- ٤

منتسبات اندیة الفتاة الریاضي نحو لیبین المعالم االحصائیة لمجاالت مقیاس  المفاهیم 
 االنشطة الریاضیة التنافسیة

  %الوزن المئوي   س    فقرات المجال  المجال  ت

  ٧١  ٣.٥٥  ٨،٢٨،١٧،٢٠  الغرض الثقافي  ١

،٣،٢،٤،٥،١٥،١٦١  الغرض البدني  ٢
٢١،٢٩  

٧٠  ٣.٥  

١،٧،٩،١٢،١٣،١،٨  الغرض النفسي  ٣
،٢٧،٣٠  

٦٩.٨  ٣.٤٩  

،١٠،١١،٢٦،٢٥،١٩  الغرض االجتماعي  ٤
٢٢،٢٤،١٤،٢٣،٦  

٥٦.٢  ٢.٨١  

یتــضح ان الغــرض الثقــافي جــاء فــي صــدارة المجــاالت اذا ســجل وســط ) ٢(مــن الجــدول 
م النـشاط الریاضـي التنافـسي فـي اكـساب المـشترك یـسه% ) . ٧١(وبوزن مئـوي ) ٣.٥٥(حسابي 

فیه ثقافة ریاضیة عریضة كما ویسهم في نمو المعارف والمعلومات لدى الفرد فمن خالل التدریب 
على االلعاب وممارستها یكتسب الفرد معلومات عنها وعن تاریخها ونشأتها وطرق ممارستها كمـا 

یتعـــرف علـــى المناطـــق التـــي یــشـارك فیهـــا فتفتـــح وانــه مــن خــالل مــشاركة فــي المنافــسات المختلفــة 
   .معلوماتـه وتتنـوع ثقافته

  ) ٩١ ، ٢٠٠١الخیاط ، حسین ، (  

عـن % ) . ٧٠(وبـوزن مئـوي مئـوي ) ٣.٥(حقق الغرض البدني المرتبة الثانیة بوسط حسابي  -
كبیـرة ویــصبح طریـق األنـشطة الریاضـیة التنافـسیة یكتــسب الفـرد لیاقـة بدنیـة عالیــة وقـوة تحمـل 

واللیاقة الجسمیة صفة ضروریة . على العمل على اساس یتساوى مع طاقاته الشخصیة " قادرا
  . )١٥٠ ، ١٩٦٤بیوكر ، ( للحیاة السعیدة المتدفقة الحافلة باألحداث 

ان % ) . ٦٩.٨(وبوزن مئوي  ) ٣.٤٩( حقق الغرض النفسي المرتبـة الثالثـة بوسـط حسابـي  -
ان یحــس الفـــرد "  التنافـــسیة التــسهم فـــي تحقیــق المــرح ولكـــن تــضمن ایـــضااألنــشطة الریاضــیة

بالسعادة واالنطالق والفخر بما حققه وكذلك الثقة في انجازاته بـل حتـى انهـا تنمـي القـدرة علـى 
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بتنمیة ثقة كل فـرد فـي قدراتـه وٕامكاناتـه " تقبل الهزیمة وفهم أسبابها على ان یكون ذلك مرتبطا
افسي هو بمثابة تجربة لكل طالب یتخذ طاقته النفـسیة مـن خاللهـا وینمـي أي ان النشاط التن. 

   . )٨٦ ، ١٩٩٨سعد ، فهیم ، (حبه لفریقة وزمالءه 

و بــوزن  مئــوي  )٢.٨١( حقــق الغــرض االجتمــاعي المرتبــة االخیــرة  اذ ســجل وســط حــسابي  -
)٥٦.٢( % .  

 مفهــوم اكثــر ثــراء هــال انال یقتــصر مفهــوم الریاضــة التنافــسیة علــى االنجــازات التنافــسیة بــ
التفاعل بین البشر فهـي تنطـوي علـى معـان و نتماءاالواتساع على المستوى االجتماعي فهي تعزز 

ان و عمیقة ترتبط في تحلیلها النهائي بمجموع العالقات االجتماعیة حیث ان االداء الریاضي الیعد
 . ) ٥١ ، ١٩٩٦الخولي ، ( یكون مجرد جزء من كل 

  والتوصیات االستنتاجات -٥
   االستنتاجات١-٥
ســجلت منتــسبات اندیــة الفتــاة العراقیــة مفــاهیم حــول االنــشطة الریاضــیة التنافــسیة بلغــت قیمتهــا -
)٦٥.٦( % .   

جاء مجال النشاط الریاضي التنافسي والجانب الثقافي فـي صـدارة المجـاالت تـاله مجـال النـشاط -
ــــسي واخیــــر  ــــب البــــدني ثــــم النف ــــب " االریاضــــي التنافــــسي والجان النــــشاط الریاضــــي التنافــــسي والجان

  .االجتماعي 

   التوصیات٢-٥
  -:أوصت الباحثتان بمایأتي 

  .ضرورة االهتمام باألنشطة الریاضیة التنافسیة وتوضیح مفهومها وأهمیتها للمشاركات بهـا -

 العمل على زیادة الوعي الثقافي الریاضي بین مختلف شرائح المجتمع المختلفة من خالل إعـداد-
  .ندوات ودورات ثقافیة توضح أهمیة الریاضة التنافسیة 

االكثار من االنشطة الریاضیة التنافسیة خالل الموسم الواحد مما یتیح فرص اكبـر فـي اكتـساب -
 .مفاهیم عنها من خالل المشاركة فیها واالحتكاك بین المشاركات من مختلف االندیة 

المــشاركة فــي االنــشطة الریاضــیة التنافــسیة ممــا  دعــم االندیــة مــن كافــة النــواحي لكــي تــستطیع -
 .یعطي فرصة اكبر لنشر الوعي الثقافي الریاضي عن االنشطة الریاضیة التنافسیة 
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ـــى خـــارج القطـــر الكـــساب المـــشاركات الخبـــرات -  توســـیع مجـــال االنـــشطة الریاضـــیة التنافـــسیة ال
  .رفیعوالمعرفة نتیجة التنافس بین الفرق  ذات المستوى ال

  

  صادر العربیة واالجنبیةالم
االمام ، مصطفى محمود ، واخرون ، التقویم والقیاس ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغـداد  -١

 ،١٩٩٠.   

بیوكر ، نشالز ، اسس التربیة البدنیة ، ترجمـة حـسن معـوض ، كمـال عبـدة ، مكتبـة االنجلـو  - ٢
   .١٩٦٤المصریة ، القاهرة ،

، التطبیقـــات االحـــصائیة فـــي بحـــوث  عبـــد حـــسن محمـــدالتكریتـــي ، ودیـــع یاســـین ، العبیـــدي ، -٣
   .١٩٩٦التربیة الریاضیة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 

الحمامي ، محمد محمد ، اصـول اللعـب والتربیـة الریاضـیة والریاضـة ، مطبوعـات نـادي مكـة  -٤
   .١٩٨٦المكرمة ، 

لمـــات تخـــصص تربیـــة ریاضـــیة نحـــو حـــسین االء عبـــداهللا ، مفـــاهیم طالبـــات معهـــد إعـــداد المع -٥
االشـتراك فــي األنــشطة الریاضــیة التنافــسیة ، مجلـة الرافــدین للعلــوم الریاضــیة ، المجلــد الــسابع 

  . ٢٠٠١العدد الخامس والعشرون ، 

الخــــولي ، امــــین انــــور ، الریاضــــیة والمجتمــــع ، عــــالم المعرفــــة ، مطــــابع الــــسیاسة ، الكویــــت  -٦
١٩٩٦.   

فعي ، جمال الدین ، مناهج التربیـة البدنیـة المعاصـرة ، دار الفكـر الخولي ، امین انور ، الشا -٧
   .٢٠٠ ، ١العربي ، ط

الخیاط ، ضیاء قاسم ، حسین ، أالء عبداللة ، بعض المفاهیم الریاضیة لدى منتسبات نادي  -٨
الفتاة الریاضي في محافظة نینـوى ، مجلـة الرافـدین للعلـوم الریاضـیة ، المجلـد الـسابع ، العـدد 

   .٢٠٠١ي والعشرون الثان

تـــدریس فـــي التربیـــة الریاضـــیة ، مركـــز الســـعد ، ناهـــد محمـــود ، فهـــیم ، نیللـــي رمـــزي ، طـــرق  -٩
   .١٩٩٨الكتاب للنشر ، مصر ، 

صـــالح ، عبـــاس احمـــد ، طـــرق تـــدریس التربیـــة الریاضـــیة ، دار الكتـــب للطباعـــة والنـــشر  - ١٠
  . ٢٠٠٠ ،٢جامعة الموصل ، ط
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ـــد الـــرحمن ، طـــرق حـــسین ، حـــدیث ، مـــازن العاصـــي ، نزهـــان - ١١ تـــدریس فـــي التربیـــة ال عب
   .١٩٨٦الریاضیة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 

ـــدرس التربیـــة -١٣ ـــره فـــي اســـتثمار الوقـــت المخـــصص ل ـــي ، اإلخـــراج الهـــادف واث ـــرزاق عل ـــد ال عب
 . ١٩٧٨التربیة الریاضیة، جامعة بغداد ،الریاضیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة 

ــــو عــــ-١٤ الوي ، محمــــد حــــسن ، ســــیكولوجیة التــــدریب والمنافــــسة ، دار المعــــارف مكتبــــة أال نجل
  .١٩٦٤المصریة ، القاهریة ، 

 ١٩٧٨ ، ٤عیسى ، سهى ادیب ، سیكولوجیة التـدریب والمنافـسة ، دار المعـارف بمـصر  ط-١٥
. 

 ،لتربیـة الریاضـیة المندالوي ، قاسم حسن ، واخرون ، دلیل الطالب في التطبیقات المیدانیة ل-١٦
  .١٩٩٠ ، ٢مطابع التعالیم العالي ، بغداد ط

17- Eble K Robert , L. Essential of Educational Nleasnve ment, prentece 
Hall 1972 . 
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