
 

 

  

 

36 

 (77)( الى 63الصفحات من ص ) خمود حميد عباس د م.بحث 
 (03/6/8302)عشر  سادسالالعدد  – رابعلد الالمج –مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستخلص البحث

وضع دراسة تحميمية لواقع العممية التدريبية لممنتخبات النسوية في  إلىىدؼ البحث     
مديريات تربيات محافظة بغداد وسبؿ االرتقاء بيا وأستخدمت الباحثة المنيج المسحي عمى 

ئج ايجابية عينة  مف مدربي ومدربات والعبات إستنتجت الباحثة أف محور الالعبة حقؽ نتا
لوجود القاعدة النسوية  اً ولـ يكف عائقا إماـ المتطمبات التدريبية لمنيوض بالرياضة النسوية نظر 

 لممواصفات البدنية والميارية والعقمية والنفسية وتوفر الموىبة والرغبة في التدريب فيما اً وفق
بات التدريبية لمنيوض نتائج ايجابية ولـ يكف عائقا أماـ المتطم حقؽ محور المدرب والمدربة

لوجود مدرب أو مدربة مواكب لمتطورات العممية واالنجازات  المدرسية بالرياضة النسوية
محور اإلمكانيات والتجييزات فإنو يقؼ  الرياضية ويتمتع بالشخصية القيادية والتربوية أما

لخاصة بالنساء عائقا أماـ التطور والنيوض بالرياضة النسوية المدرسية لعدـ توفر القاعات ا
وقمة التجييزات وعدـ توفر سيارات نقؿ ورواتب شيرية حاؿ دوف االنتظاـ واالستمرار بالتدريب 

نتائج ايجابية ولـ يكف عائقا أماـ المتطمبات التدريبية لمنيوض   حقؽ محور التخطيط  و 
قا أماـ يقؼ عائ النسوية المدرسيةالمدرسية ونجد محور الرعاية لمفرؽ   بالرياضة النسوية

المدرسية في العراؽ لعدـ توفير األماف االجتماعي  بالرياضة النسويةالتطور والنيوض  
بدعـ الرياضة النسوية الباحثة وأوصت والضماف الصحي والمعيشي والوظيفي لالعبات 

المدرسية وتعزيز مشاركتيا في المنافسات الدولية والندوات والدراسات والمؤتمرات الرياضية 
عمى كافة المستويات المحمية والخارجية ورفع المستوى الفني واإلداري لمنشاط  المتخصصة

الرياضي النسوي في العراؽ مف خالؿ توفير األماف االجتماعي والضماف الصحي  وتوفير 
زالة العقبات التي تقؼ أماـ عمميا.  المستمزمات واإلمكانيات الرياضية  وا 
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An Analytical Study of the Reality of the Training Process for Women's 

School Teams in the Directorates of Baghdad Governorate and How to 

Improve Them 

Dr. Khalood Hameed Abbas 

 General Directorate Of Education-Karkh ll 

Abstract 

     The aim of the research is to provide an analytical study of the reality of the 

training process for the women teams in the directorates of Baghdad Governorate 

and the ways to improve them. The researcher used the survey method on a sample 

of female and male trainers, and players. 

    The researcher concluded that the axis of the player achieved positive results and 

was not an obstacle to the requirements of training for the advancement of women 

sports because of the existence of women base in accordance with the physical, 

skillful, mental, and psychological specifications, availability of talent, and the 

desire for training. The axis of the female and male trainer achieved positive results 

and was not an obstacle to the requirements of training for the advancement of the 

women's school sports because there is a female or male trainer who knows the 

scientific developments, sports achievements, and he/she has a leadership and 

educational personality. The axis of possibilities and equipment was an obstacle in 

front of the development and advancement of women's school sports because of the 

lack of women halls, lack of equipment, lack of transport vehicles, and lack of 

monthly salaries prevented the regularity and continuity of training. The axis of 

planning achieved positive results and was not an obstacle to the requirements of 

training for the advancement of the women's school sports. The axis of care of the 

women school teams was an obstacle to the development and advancement of the 

women's school sports in Iraq for the lack of social security, health security, 

livelihood security, and employment security of female players.                                

                                   

     The researcher recommended the support of women's school sports and 

strengthen its participation in the international competitions, seminars, studies, and 

the sports specialized conferences at all local and external levels, and raising the 

technical and administrative level of the women's sports activity in Iraq through 

providing the social security, health security, requirements and possibilities of 

sports, and removing the obstacles that stand in front of it.                                         
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 الباب األول
 التعريف بالبحث : -1
 مقدمة البحث وأهمية: 1-1
الشؾ أف ممارسة المرأة لمنشاط الرياضي بشكؿ منتظـ ،وبصورة ػ مستمرة يعود عمييا    

بالحيوية ، والنشاط الدائـ  إما  عمى الصعيد االجتماعي، فاف ممارسة المرأة لمرياضة بشكمو 
الجتماعية فيما بينيف وتقويتيا ، وذلؾ عف الجماعي يؤدي بالنتيجة إلى تحسيف العالقات ا

طريؽ تأثيره في السموؾ ، وتغيره بما يخدـ  تنمية روح التعاوف، وبناء عالقات اجتماعية 
سميمة مستقره عمى  أساس رضا اإلنساف عف نفسو وعف دورة الذي يقوـ بو تجاه اآلخريف 

يشبع الفرد حاجتو النفسية والتي وكذلؾ فاف ممارسة النشاط الرياضي يعد الوسيمة والسبيؿ الف 
 .أليتمكف مف إف يشبعيا بحركتو االعتيادية في المجتمع

وال ننسى تأثير النشاط الرياضي في تنمية القدرة البدنية وروح اإلرادة في التغمب عمى    
المواقؼ الصعبة إضافة إلى تنمية الشجاعة والمثابرة واالعتماد عمى النفس وكذلؾ فاف 

اط الرياضي  تكسب الفرد صفات أخالقية حميدة كالحب والشجاعة واالحتراـ ممارسة النش
وبعكسو أي االبتعاد عف مزاولة النشاط الرياضي بكؿ أشكالو نحصؿ عمى نتائج غير مرضية 
ومتعبة لإلنساف تتمثؿ بفقداف الصفات الجيدة كالقوة والمياقة وروح المثابرة والتحمؿ لتحؿ 

القواـ ناىيؾ عف الحاالت المرضية التي تتعمؽ بالقمب محميا ضعؼ واضح وتشوه في 
 . والجياز التنفسي والجياز اليضمي والجياز العصبي

وقد تمكف العالـ مف تخطي اإلطار التقميدي واستطاع أف يخمؽ فرقًا نسوية تمتمؾ كافة      
رتبطة في الصفات البدنية الخاصة بااللعاب الرياضية  ، فضال عف االعتماد عمى العمـو الم

المجاؿ الرياضي والتي غايتيا الرئيسة ىي االرتقاء  بالرياضة النسوية والعراؽ كمثمو مف الدوؿ 
يحاوؿ جاىدا بذؿ كؿ الجيود وتذليؿ العقبات في سبيؿ التقدـ بخطى مدروسة لمرقي 

ومف ىنا تجمت أىمية البحث  بالمنتخبات النسوية المدرسية لموصوؿ الى مستوى الطموح.
 .ة إليووالحاج
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 مشكمة البحث: 1-2   
يخطو العالـ اليوـ خطوات كبيرة وسريعة عمى طريؽ التطور الذي يشمؿ مبادئ 
الحياة جميعيا وكاف لمرياضة النسوية وكؿ مايتعمؽ بيا نصيب مف ىذا التطور إذ اىتمت 

 الرياضة النسوية   وأف المؤسسات العممية والرياضية بكؿ شيء مف شأنو إف يطور مستوى
القصور في العممية التدريبية يعد مف المعوقات الرئيسية أماـ تطور الالعبات في أي لعبة   
ومما تقدـ تبرز مشكمة البحث والتي شعرت بيا الباحثة مف خالؿ عمميا كمشرفة أختصاص 
ومف خالؿ متابعتيا لمفرؽ النسوية النسوية فقد وجدت أف ىناؾ معوقات كثيرة أماـ الفرؽ 

 درسية.النسوية الم
وأف النيوض  بالرياضة النسوية المدرسية يتحقؽ مف خالؿ وضع دراسو تحميميو 

القياـ بتقديـ استبياف  لواقع العممية التدريبية  لمرياضة النسوية في منتخبات التربيات عف طريؽ
إلى مدربيف ومدربات والعبات منتخبات التربيات ومف خالؿ اإلجابات سنتعرؼ عمى أسباب 

لتي تعطينا تصور واضح عمى أىـ معوقات العممية التدريبية ونحاوؿ وضع الحموؿ المشكمة ا
 لتمؾ المشاكؿ لالرتقاء بيا

 هدف البحث: 1-3

لواقع العممية التدريبية لممنتخبات النسوية في مديريات تربيات  ةتحميمي ةوضع دراس
 .محافظة بغداد وسبؿ االرتقاء بيا

 مجاالت البحث : 4- 1

عينة مف المدربات والمدربيف والالعبات في المنتخبات  النسوية ري: المجال البش 1-4-1
 (.111المدرسية في العراؽ والبالغ عددىـ )

 .  11/5/7112 إلى  5/1/7112مف  لممدةالمجال ألزماني:  1-4-2

لمديريات تربيات بغداد: الكرخ  مدرسي:  أقساـ النشاط الرياضي وال المجال المكاني 1-4-3
 الرصافة الثالثة -الرصافة الثانية  -الرصافة االولى-الكرخ الثالثة -خ الثانيةالكر  -االولى
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 الباب الثاني

جراءاته الميدانية : يةمنهج-2  البحث وا 

 :منهج البحث  2-1

 المنيج المسحي لمالءمتو مع طبيعة المشكمة . ت الباحثة أستخدم

 عينة البحث:     2-2

ائية مف  مدربيف ومدربات والعبات والبالغ عددىف تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العشو 
 -الرصافة االولى-الكرخ الثالثة -الكرخ الثانية -تربيات بغداد: الكرخ االولى( مف 111)

 . الرصافة الثالثة -الرصافة الثانية 

 الوسائل المستخدمة : 2-3 

 االستبانة. 

 المصادر والمراجع. 

 .شبكة المعمومات الدولية 

  :اإلستبانة 2-4

محاور كؿ محور يحتوي عمى عدة فقرات  (5تحتوي عمى) إستبانةتصميـ تـ 
 في التربية الرياضية  ()تضمنت جوانب عديدة , وبعد عرضيا عمى الخبراء والمختصيف

 
                                                 

 

 هن كل هي : والرياضح النسىيح  الخثراء والوختصىى في هجال الترتيح الرياضيح - 

  كليح الترتيح الرياضيح جاهعح الثصرج  عضى اللجنح الفنيح لرياضح الورأج الوسلوح.لوياء حسي هحوذ  ـ أ.د 1

 ا.م.د اسواء حويذ كوثش عضى االتحاد العراقي الوركزي اللعاب الساحح والويذاى. -2 

 . ا.م.د هذي شهاب  عضى االتحاد العراقي الوركزي للجوناستك -3

 . رديح في كليح الترتيح الرياضيح للثناخرئيسح قسن الاللعة الفعثذ هالح  د.فاطوح -4
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ضافة وصياغة بعض الفقرات فأصبحت تحتوي  ومجاؿ الرياضة النسوية تـ تعديميا بحذؼ وا 
 (. 1مبيف في ممحؽ) ( فقرة كما75عمى)

 ة :باناألسس العممية لالست 2-5

ة عف طريؽ إيجاد الصدؽ والثبات والموضوعية بانتـ التحقؽ مف صالحية ومالئمة االست 
 وعمى النحو األتي: 

عمى مجموعة  االستبانة صدؽ تـ عرضالمف أجؿ إف تتأكد الباحثة مف صدق: ال 1– 5 – 2
يتيا وحصمت عمى نسبة اتفاؽ ، وبياف مدى صالح مف المختصات في مجاؿ الرياضة النسوية

 تتمتع بصدؽ المحكميف.   أصبحت%. وبذا 111

( العبات 11عمى )بانة االست مف خالؿ توزيعاجري الثبات  :االستبانة ثبات  2-5-2
مرة  االستبانةبغداد , وبعد مرور خمسة أياـ تـ إعادة توزيع  المنتخب المدرسي لمطالبات

اط بيف االختباريف, إذ اتضح أف معامؿ االرتباط  كاف ثانية , ومف ثـ إجراء معامؿ االرتب
 مما يدؿ عمى ثباتيا . (1.15)

" الموضوعية ىي عدـ اختالؼ المقدريف في الحكـ عمى   : بانةموضوعية االست 3– 5 – 2
 ( .46: 1111)الباىي:  شئ ما أو عمى موضوع معيف"

ا وذلؾ بتسجيؿ نتائج إحدى سيمة وواضحة فقد تحققت الباحثة مني  يا، وبالرغـ مف أن(1
في أف واحد، وأظيرت نتائج معامؿ االرتباط باف ىناؾ عالقة ()اإلداريات مف قبؿ حكمتيف

 .تياارتباط عالية مما يؤكد موضوعي

 التجربة الرئيسة : 6ـ2

                                                  
 

 محكمات كاؿ مف: -* 
 كمية التربية رياضية لمبنات جامعة بغداد. –ا.د عفاؼ عبد اهلل الكاتب  -
 ا.ـ.د ناىد حامد مشكور كمية التربية رياضية جامعة البصرة . -
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عمى مدربات ومدربيف والعبات منتخبات تربيات محافظة بغداد     بانةتـ توزيع االست
ـ وبعد اإلجابة عمييا تـ جمعيا وتفريغ 5/3/7114 إلى   5/7/7114   ة مفمدخالؿ ال

 ي جداوؿ كما ىو مبيف في الباب الثالث .فاإلجابات 

 :الوسائل اإلحصائية  7ـ2 

 استخدمت الباحثة الوسائؿ اإلحصائية اآلتية لمعالجة النتائج :      

  الوسط الحسابي.                            

 االنحراؼ المعياري .                       

   معامؿ االرتباط البسيط  لبيرسوف.      

        . النسبة المئوية 
 الباب الثالث

 عرض وتحميل النتائج ومناقشتها : -3
 عرض وتحميل نتائج محور الالعبة ومناقشته: 3-1

 ( يبين اجابات العينة عمى فقرات محور الالعبة1جدول )

( مف اإلجابات تؤكد وجود العبات موىوبات رياضيا, 15( إف ىنالؾ )1يتبيف مف الجدوؿ )
( مف اإلجابات تؤكد أف ىنالؾ رغبة في ممارسة النشاط الرياضي مف قبؿ 11وكذلؾ وجود )
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( 17الالعبات. فضال عف أف الالعبات يتمتعف بمواصفات جسمية وانماط مناسبة إذ حققت )
    مف اإلجابات .

أما فيما يخص تمتع الالعبات بقدرات بدنية وحركية تتناسب والفعاليات الرياضية فقد   
( مف إجابات العينة , كما نجد أف الالعبات يتمتعف بقدرات عقمية وميارية ونفسية 13حققت )
 ( مف اإلجابات.11إذ حققت )لاللعاب االرياضية تتناسب 
محور الالعبة حقؽ نتائج ايجابية ولـ يكف  ومف خالؿ ما تـ عرضو ترى الباحثة أف   

عائقا إماـ المتطمبات التدريبية لمنيوض بالرياضة النسوية, نظرا لوجود القاعدة النسوية وفقا 
لممواصفات البدنية والميارية والعقمية والنفسية وتوفر الرغبة والموىبة وىذا يتناسب مع متطمبات 

 قيؽ االنجاز.الوصوؿ الى رياضة المستويات العميا وتح
إذ تؤكد )نواؿ ميدي وفاطمة عبد( لغرض الوصوؿ الى رياضة المستويات العميا   

وتحقيؽ االنجاز العالي,ىنالؾ متطمبات ضرورية مف ضمنيا يجب اف يكوف ىنالؾ العب 
موىوب يتمتع بمواصفات جسمانية وبدنية وميارية ونفسية وعقمية ولو رغبة في التدريب 

( إذ أف لمموىبة والرغبة واإلمكانيات 75: 7111ياضي. )العبيدي :  وممارسة النشاط الر 
:  7116البدنية والجسمية أىمية بالغة في الوصوؿ الى نتائج رياضية متميزة . )الربضي :

وترى الباحثة إلى إف األلعاب الجماعية الممتعو التي تنمي لدى الفتيات الشعور   ( 717
ريؽ الواحد  وتجاه األداء بمستوى جيد ووصوؿ الالعبة الى بالمسؤولية تجاه زميالتيف  في الف

مستوى جيد يعني انيا اكتسبت عادات واتجاىات صحيحة تنعكس بصورة ايجابية عمى 
 الجوانب االيجابية والصحية والنفسية عند الالعبة.
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 عرض وتحميل نتائج محور المدربة أو المدرب ومناقشته:3-2
 ات العينة  عمى فقرات محور المدربة او المدرب( يبين إجاب2جدول )

 
تؤكد إف  المدربيف والمدربات يمتمكوف مف اإلجابات ( 12( إف)7يتبيف مف الجدوؿ )

(  مف اإلجابات تؤكد إف  المدربيف 15شيادات أكاديمية في مجاؿ التربية الرياضية, و)
 (11ريبية في مجاؿ التخصص يتناسب والفعاليات الرياضية و)والمدربات لدييـ شيادات تد

( مف 17لدييـ خبرة في مجاؿ التدريب  ,كما اف ) والمدربات المدربيفمف اإلجابات تؤكد أف 
( مف المدربيف 11المدربيف والمدربات لدييـ أسموب قيادي وتربوي ونفسي لمفرؽ الرياضية, و)

ثة في مجاؿ التدريب والتحكيـ واالنجازات ومتطمعيف والمدربات ىـ مواكبوف لمتطورات الحدي
عمى أخر البطوالت العالمية. ومف خالؿ ذلؾ نجد إف محور المدربيف والمدربة لـ يكف عائؽ 
إماـ متطمبات النيوض بالرياضة النسوية المدرسية في مديريات تربيات بغداد ,إذ تتفؽ الباحثة 

 ض والتطور بالرياضة والوصوؿ إلى االنجازات مع) عبد عمي وقاسـ ( إف مف متطمبات النيو 
العالية يقترف بوجود مدرب مواكب لمتطورات العممية واالنجازات الرياضية واف يتمتع بالشخصية 

 .(11: 1111القيادية والتربوية .)نصيؼ وحسيف:  
وىػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػا أكػػػػػػػػػػده )مفتػػػػػػػػػػي ابػػػػػػػػػػراىيـ حمػػػػػػػػػػاد( فػػػػػػػػػػي أف المػػػػػػػػػػدرب الرياضػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػديث   

عمػػػػػػػػػػػػى عاتقيػػػػػػػػػػػا التػػػػػػػػػػػػدريب والقيػػػػػػػػػػػػادة ,ويجػػػػػػػػػػػػب إف يتمتػػػػػػػػػػػػع  ىػػػػػػػػػػػو الشخصػػػػػػػػػػػػية التػػػػػػػػػػػػي يقػػػػػػػػػػػػع
بالمعرفػػػػػػػػػػػػػػػة والمعمومػػػػػػػػػػػػػػػات ومواكبػػػػػػػػػػػػػػػا لمتطػػػػػػػػػػػػػػػورات الحديثػػػػػػػػػػػػػػػة مممػػػػػػػػػػػػػػػا بطرائػػػػػػػػػػػػػػػؽ وأسػػػػػػػػػػػػػػػاليب 
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التػػػػػػػػػدريب والعمػػػػػػػػػـو المرتبطػػػػػػػػػة بالعمميػػػػػػػػػة التدريبيػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف اجػػػػػػػػػؿ تحقيػػػػػػػػػؽ نجاحػػػػػػػػػات متميػػػػػػػػػزة 
 (36-33: 7111فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع النشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط التخصصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي .)مفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراىيـ: 

متطمبػػػػػػػػػػػػات األساسػػػػػػػػػػػػية التػػػػػػػػػػػػي يمتػػػػػػػػػػػػاز بيػػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػػدرب ويشػػػػػػػػػػػػير)كماؿ الربضػػػػػػػػػػػػي ( مػػػػػػػػػػػػف ال
 ( 725: 7116تخصصػػػػػػػػػػػػو) الربضػػػػػػػػػػػػي:  النػػػػػػػػػػػػاجح ىػػػػػػػػػػػػو اتسػػػػػػػػػػػػاع معرفتػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػػػاؿ

لكػػػػػػػػػػي يكػػػػػػػػػػوف المػػػػػػػػػػػدرب عنصػػػػػػػػػػر فعػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػي  (ويػػػػػػػػػػرى )عمػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػالح اليرىػػػػػػػػػػوري
نجػػػػػػػػػػػػػػػاح متطمبػػػػػػػػػػػػػػػات العمميػػػػػػػػػػػػػػػة التدريبيػػػػػػػػػػػػػػػة ,يجػػػػػػػػػػػػػػػب إف يتميػػػػػػػػػػػػػػػز بالقػػػػػػػػػػػػػػػدرات والميػػػػػػػػػػػػػػػارات 

 .6(41: 1116:)اليرىوري   والخبرات والمعارؼ المينية.
 

 عرض وتحميل نتائج محور اإلمكانيات والتجهيزات ومناقشته: 3-3
 ( يبين إجابات العينة  عمى فقرات محور اإلمكانيات والتجهيزات.3جدول )
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 ( تؤكد عدـ توفر القاعات الرياضية الخاصة بالنساء في14( أف إجابات )3يتبيف مف الجدوؿ )

( مف اإلجابات تؤكد عدـ توفر التجييزات الرياضية وفؽ 11النادي او االتحاد, كذلؾ )
 ( تؤكد عدـ توفر سيارات نقؿ مخصصة لالعبات ,15المواصفات القانونية في النادي , و)

( مف 11( مف اإلجابات تؤكد عدـ توفر كؿ ماتحتاجو  االعبات والمدربات, كذلؾ )13و)
ر التقنيات الحديثة في التدريب والتحميؿ لممنافسات والبطوالت. ومف اإلجابات تؤكد عدـ توف

خالؿ محور اإلمكانيات والتجييزات نجد إف ىذا المحور يقؼ عائقا إماـ التطور والنيوض 
 يف رغبةبالمنتخبات النسوية لمديريات تربيات بغداد  , إذ ترى الباحثة اف اغمب المدرسات  لدي

القاعات الخاصة بالنساء وقمة التجييزات وعدـ توفر سيارات نقؿ  في التدريب لكف عدـ توفر
الستمرار بالتدريب .آذ أف توافر اإلمكانيات المادية مف ورواتب شيرية حاؿ دوف االنتظاـ وا

مالعب وأدوات مع الرعاية الشاممة لالعبيف تعد مف المتطمبات التدريبية األساسية لتحسيف 
إذ إف   (13:   7111.  )موسى: قدرات الرياضييف البدنية والميارية وبالتالي االنجاز العالي

أدوات بتقنية عالية  تتناسب ومتطمبات التدريب الحديث اإلمكانيات مف أجيزة ومالعب و  توافر
 (  67: 1111مف العوامؿ التي تمعب دورا فاعال في تحقيؽ انجازات عالية. ) بسطويس : 

 عرض وتحميل نتائج محور التخطيط لمتدريب ومناقشته: 3-4
 (يبين اجابات العينة عمى فقرات محور التخطيط لمتدريب4جدول )

( مف االجابات تؤكد امتالؾ المدربيف خطة لمتدريب يومية 12( اف )6يتبيف مف الجدوؿ )
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( تؤكد اف الخطة توضع عمى وفؽ االختبارات 16واسبوعية وشيرية وسنوية , واف اجابات )
 البدنية والميارية والخططية أي تحديد نقاط الضعؼ والقوة ومف ثـ التخطيط لوضع المنياج 

( مف المدربات والمدربيف يشركوف الالعبات في وضع الخطة, واف 11التدريبي, كما اف )
( يضعف الخطة عمى وفؽ االمكانيات المتوفرة والفروؽ الفردية والظروؼ البيئية, واف 12)
( تضع الخطة التدريبية )المراحؿ التدريبية السنوية(عمى وفؽ مواعيد البطوالت ومفردات 25)

د مف قبؿ االتحاد.ومف خالؿ عرض نتائج محور التخطيط لمتدريب وترى الباحثة المنياج المع
انو مف الضروري التخطيط لموصوؿ الى المستوى المخطط لو وفي الوقت نفسو توفر الكثير 
مف الخطوات واالجراءات وبذلؾ توفر الجيد و وتسيؿ عممية التدريب, اذ نجد ىنالؾ تخطيط 

ردية ويتناسب ومواعيد البطوالت , واف مفردات الخطة توضع عمى وفؽ االمكانيات والفروؽ الف
وفؽ االختبارات البدنية والميارية والخططية والنفسية أي نقاط الضعؼ والقوة لدى الالعبات. 
لذا  نجد محور التخطيط لمتدريب لـ يكف عائقا اماـ التطور والنيوض بالرياضة النسوية .اذ 

ربوية منظمة ومخططو طبقا لمبادئ واسس عممية تيدؼ الى اف العممية التدريبية عممية ت
تطوير القدرات البدنية والميارية والخططية والنفسية والمعرفية لتحقيؽ مستوى عالي مف 

 (3: 1111االنجاز في النشاط الرياضي الممارس.   )البساطي:
ؿ التدريب اذ اف  الوصوؿ الى مستويات متقدمة مف االنجاز الياتي مف فراغ بؿ مف خال 

: 1117.  )عالوي :  المنظـ ولفترة طويمة والمخطط لو عمى وفؽ اسس عممية صحيحة
اذ يشير)ريساف خريبط( اف االعداد الموضوعي لتخطيط العممية التدريبية ابتداءا  (715

بالوحدة التدريبية وانياءا بالتخطيط طويؿ االمد  مف اساسيات المتطمبات التدريبية لتحقيؽ 
 .(114: 7111العممية التدريبية  )خريبط :  النجاح في

 نتائج محور الرعاية لمفرق المنتخبات المدرسية النسوية ومناقشته:عرض وتحميل  3-5
 يبين اجابات العينة  عمى فقرات محور الرعاية خماسي كرة القدم النسوية(5جدول )     

( تؤكػػد قمػػة االىتمػػاـ والرعايػػة مػػف الجيػػات الرسػػمية 13بػػات )( اف إجا5يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ )
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( مػػػنيف تؤكػػػػد عػػػدـ وجػػػػود 111والحكوميػػػة بالرياضػػػة النسػػػػوية أسػػػوة بالرجػػػػؿ, واف اجابػػػات)
( عدـ 12ضماف اجتماعي وتاميف عمى الحياة لالعبات الرياضيات, كذلؾ اشارت اجابات )

راء العمميػػات الجراحيػػة , واف تػػوفر رعايػػة صػػحية لالعبػػات عنػػد المػػرض او االصػػابة او اجػػ
( مػػػنيف  تؤكػػػد عػػػدـ تػػػوفر الرعايػػػة الصػػػجية ومػػػف ىػػػف فػػػي مرحمػػػة الدراسػػػة , 111اجابػػػات )

( تؤكػػػدف  مػػػف عػػػدـ وجػػػود رعايػػػة عمػػػى مسػػػتوى التحصػػػيؿ الدراسػػػي والحصػػػوؿ عمػػػى 14و)
وظيفة في المستقبؿ. ومف خػالؿ عػرض نتػائج محػور الرعايػة لمفػرؽ الرياضػية النسػوية نجػد 

المحػػور يقػػؼ عائقػػا امػػاـ التطػػور والنيػػوض بالرياضػػة النسػػوية فػػي العػػراؽ .اذ تػػرى اف ىػػذا 
الباحثتاف مف اىػـ عوامػؿ تحقيػؽ االنجػازات العاليػة ىػو تػوفير االمػاف االجتمػاعي والضػماف 
الصحي والمعيشي والوظيفي وبدونو لف تستطيع الالعبات مػف اعطػاء انجػازات عاليػة حتػى 

وىػذا مػا اكػده ) عبػد عمػي نصػيؼ  داء البدني والمياري العالي .لو كانت الالعبة تتمتع باال
وقاسػػػـ حسػػػف حسػػػيف( مػػػف اجػػػؿ تحقيػػػؽ انجػػػازات عاليػػػة  مػػػف حػػػؽ الرياضػػػي التمتػػػع بحيػػػاة 

  (72: 1112)نصػيؼ و حسػػيف:    . اجتماعيػة ىادئػة وامنػػة تاىمػو لمعػيش كمػػواطف طبيعػي
ة واالىتمػػاـ بػػالتعميـ واسػػموب كمػػا يشير)ريسػػاف خريبط(الػػى اف الرعايػػة االجتماعيػػة والصػػحي

 1111)خريبط :  . حياة الرياضيف مف تغذية ونوـ يعد مف ظروريات تحقيؽ انجازات عالية
اف الرعايػػة االجتماعيػػة تتمثػػؿ فػػي تػػوفير االمػػاف لالعػػب معيشػػيا واقتصػػاديا  (111-117: 

بتػػػػاميف السػػػػكف والممػػػػبس والمأكػػػػؿ والتعمػػػػيـ المناسػػػػب والحصػػػػوؿ عمػػػػى فػػػػرص عمػػػػؿ ضػػػػمف 
الختصاص والمستوى الصحي كميا متطمبػات ميمػة لمحصػوؿ عمػى مسػتوى رياضػي عػالي  ا

 (63: 1111)بسطويس: 
 الباب الرابع

 االستنتاجات والتوصيات : -4
 االستنتاجات: 4-1
حقؽ محور الالعبة نتائج ايجابية ولـ يكف عائقا اماـ المتطمبات التدريبية لمنيوض بالرياضة -1

ود القاعدة النسوية وفقا لممواصفات البدنية والميارية والعقمية النسوية المدرسية, نظرا لوج
 والنفسية وتوفر الموىبة والرغبة في التدريب .

حقؽ محور المدربة نتائج ايجابية ولـ يكف عائقا اماـ المتطمبات التدريبية لمنيوض -7
نجازات الرياضية بالمنتخبات المدرسية النسوية    لوجود مدربيف مواكبيف لمتطورات العممية واال

 ويتمتعوف بالشخصية القيادية والتربوية .
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نجد محور االمكانيات والتجييزات يقؼ عائقا اماـ التطور والنيوض بالرياضة النسوية -3
المدرسية في العراؽ , لعدـ توفر القاعات الخاصة بالنساء وقمة التجييزات وعدـ توفر سيارات 

 التدريب.نقؿ  حاؿ دوف االنتظاـ واالستمرار ب
حقؽ محور التخطيط لمتدريب نتائج ايجابية ولـ يكف عائقا اماـ المتطمبات التدريبية -6

لمنيوض بالمنتخبات المدرسية النسوية , اذ نجد ىنالؾ تخطيط وفؽ االمكانيات والفروؽ 
الفردية ويتناسب ومواعيد البطوالت , واف مفردات الخطة توضع عمى وفؽ االختبارات البدنية 

 يارية والخططية والنفسية أي نقاط الضعؼ والقوة لدى الالعبات. والم
نجد محور الرعاية لفرؽ  المنتخبات المدرسية النسوية يقؼ عائقا اماـ التطور والنيوض -5

 بالرياضة النسوية في العراؽ لعدـ توفير االماف االجتماعي والضماف الصحي   لالعبات. 
 التوصيات:  4-2

 درسية النسوية في العراؽ وتعزيز المشاركو في األنشطة الرياضية.دعـ المنتخبات الم  .1
تعزيز مشاركة المرأة العراقية  في الندوات والدراسات والمؤتمرات الرياضية   .7

 المتخصصة عمى كافة المستويات المحمية والخارجية.
 رفع المستوى الفني واإلداري لنشاط المنتخبات المدرسية النسوية  في العراؽ.  .3
 ؽ الوعي الرياضي لدى الجميع بأىمية ممارسة المرأة العراقية لمرياضة.خم  .6
العمؿ عمى تشجيع اجراء دراسات وبحوث حوؿ  المنتخبات المدرسية النسوية     .5

والتأثيرات التربوية واالجتماعية والبدنية وكذلؾ دراسة الخصائص البايموجية والفسيولوجية 
 ارنتيا بالمرأة  الغير ممارسة لمرياضة.والصحية لممرأة الممارسة لمرياضة ومق

إيجاد قنوات اتصاؿ مع الييئات والمؤسسات الرياضية المحمية والخارجية لتطوير   .4
 الرياضة النسوية العراقية.

تبادؿ الخبرات والمعمومات ودعـ سبؿ التعاوف مع الجيات الميتمة بتطوير الرياضة   .2
 النسوية.

بشؤوف الرياضة النسوية بالدولة ألداء رسالتيا مساعدة الييئات الرياضية المعنية   .1
زالة العقبات التي تقؼ  اماميا.  وا 
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 المصادر
  .دار المعارؼ  اسس وقواعد التدريب الرياضي وتطبيقاتوامر اهلل احمد البساطي(

 (. 1111,االسكندرية ,
  . دار الفكر العربي ,القاىرة  اسس ونظريات التدريب الرياضيبسطويس احمد(:

,1111.) 
 . دار الشروؽ , االردف  تخطيط وتقويـ التدريب الرياضيريساف خريبط مجيد(:

,7111.) 
 . نظريات عامة في التدريب الرياضي مف الطفولة الى ريساف خريبط مجيد

 ( .1111)دار الشروؽ ,االردف,1:طالمراىقة
 .جامعة  7:طعمـ التدريب الرياضيعبد عمي نصيؼ وقاسـ حسف حسيف(

 (.1112بغداد,
 (.1111.)بغداد , مبادئ عمـ التدريب الرياضيبد عمي نصيؼ وقاسـ حسف حسيف: ع 
 . جامعة قاف يونس 1:طعمـ التدريب الرياضيعمي بف صالح اليرىوري(

 (.1116,بنغازي
 . مطبعة دار الوائؿ  التدريب الرياضي لمقرف الحادي والعشريفكماؿ جميؿ الربضي(

 (.7116,االردف ,
 .(.7111:)مطبعة النخيؿ ,البصرة ,الرياضي الحديثالتدريب ماجد عمي موسى 
 . (.1117)دار المعارؼ, القاىرة ,17:طعمـ التدريب الرياضيمحمد حسف عالوي 
  القاىرة  1،ط المعامالت العممية بيف النظرية والتطبيؽد.مصطفى حسيف الباىي ؛ ( :

 (. 1111،مركز الكتاب لمنشر ،
 .دار الفكر 7: طيث , تخطيط وتطبيؽ وقيادةالتدريب الرياضيالحدمفتي ابراىيـ حماد(

 (.7111العربي , القاىرة ,
  : بغداد , دار  1,ط عمـ التدريب الرياضينواؿ ميدي العبيدي , فاطمة عبد مالح (

 (7111االرقـ .
 -بغداد،مطبعة دار 1كورت مانيؿ :عمـ الحركة ،ترجمة عبد عمي نصيؼ ، ط(:

 (1111الحكمة
 ( 1111س الرياضي:) القاىرة ، دار المعارؼ،عمـ النف- ;محمد حسف عالوي 
  ،(7116مجمة عيناوي) اصدار خاص، عف اولمبيات اثنا     



 

 

  

 

66 

 (77)( الى 63الصفحات من ص ) خمود حميد عباس د م.بحث 
 (03/6/8302)عشر  سادسالالعدد  – رابعلد الالمج –مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

 -  د. خيرية ابراىيـ السكري ود. محمد جابر بريقع، التدريب المتكامؿ في كرة القدـ
 (7116النسائية:) االسكندرية ، الناشر ، منشأة المعارؼ ،

 - مصر،مركز 1ناميكية تدريس التربية الرياضية ،طمحمودعبد الحميـ عبد الكريـ :دي(:
 (7114الكتاب  لمنشر 

 
 (1ممحق )

 لممنتخبات النسويةقياس المتطمبات التدريبية م
 

 متوفر  الفقرات والمحاور ت
 

متوفر الى حد 
 ما
 

غير 
 متوفر

 
 المحور االول ................ الالعبة                                        

    هل تتوفر العبات موهوبات في الفرق الرياضية النسوية   1
    هل هناك رغبة في التدريب وممارسة الرياضة من قبل الالعبات؟ 2
هل تتوفر مواصفات جسمية وانماط مناسبة اللعاب الرياضية التي تمارسها الالعبات  3

 ؟ 
   

    وااللعاب الرياضية ؟ هل تتمتع الالعبات بقدرات بدنية  وحركية خاصة تتناسب 4
هل تتمتع الالعبات بقدرات عقمية ومهارية ونفسية خاصة تتناسب مع االلعاب  5

 الرياضية  
   

 المحور الثاني .................المدربة والمدرب                                       
    اضي في كل لعبةهل المدربة او المدرب  يمتمك شهادة اكاديمية  والتخصص الري 1
    هل المدربة والمدرب تمتمكون شهادة تدريبية تتناسب مع كل لعبة 2
    هل المدرب اوالمدربة لهم خبرة في التدريب ؟ 3
    هل يتمتع المدرب اوالمدربة باالسموب القيادي والتربوي والنفسي لمفريق؟ 4
يب والتحكيم والتغذية واالنجازات  هل المدربة مواكبة لمتطورات الحديثة في مجال التدر  5

 والبطوالت العالمية ؟
   

 المحور الثالث ..................االمكانيات والتجهيزات                  
    هل تتوفر قاعة رياضية خاصة بتدريبات المنتخبات النسوية 1
    ؟  هل تتوفر تجهيزات رياضية وفقا لممواصفات القانونية الخاصة بكل لعبة 2
    هل تتوفر سيارة نقل الالعبات من والى التدريب ومحل سكناهن؟ 3
    هل تتوفر امكانيات مادية تتوافق مع حجم الفريق   4
   هل تتوفر تقنيات حديثة في التدريب  واجهزة متطورة  في عرض البطوالت واساليب  5
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 التحميل لممنافسات وحساب النتائج؟
 المحور الرابع................ التخطيط   لمتدريب                           

    هل تمتمك المدربة خطة تدريبية يومية واسبوعية وشهرية وسنوية ؟ 1
هل توضع خطة وفقا الختبارات بدنية ومهارية  وخططية  مسبقة  لالعبات ؟ أي  2

 معرفة نقاط القوة والضعف عند الالعبات ؟
   

    المدربة العباتهم في وضع الخطة التدريبية ؟ هل يشرك المدرب او 3
    هل توضع الخطة وفقا لمفروق الفردية واالمكانيات المتوفرة  والظروف البيئية ؟ 4
    هل هناك منهاج سنوي لمبطوالت عمى اساسه تضع المدربة خططها التدريبية ؟ 5

 المحور الخامس ........... الرعاية لمفرق النسوية 
    هناك جهات رسمية  حكومية ترعى الفرق الرياضيةهل  1
هل تتوفر رعاية اجتماعية  )ضمان اجتماعي  وتامين عمى الحياة ( لالعبات الرياضة  2

 النسوية ؟
   

    هل تتوفر رعاية صحية لالعبات عند المرض او االصابة ؟ 3
 هل تتوفر رعاية معيشية  لالعبات   4

 ة ؟ في توفير االمان لالعبة معيشيا واقتصادياومن هن في مرحمة الدراس  
   

هل تتوفر رعاية من حيث مستوى التعميم والتحصيل الدراسي  والحصول عمى وظيفة   5
 في المستقبل ؟

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


