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وتميت  ,تعد لعبة كرة القدم الخماسي من بين الفعاليات أو األنشطة الرياضية التيي بيرزت  يي السينوات األخييرة

 أقيميت  القادسييةممارستها عمى مستويات مختمفة من الالعبين ,وقد نظمت بطوالت خاصة بها ومنها جامعية 

الت عمى مستوى أساتذة الكميات  ي الجامعة باعتبار "عضيو الهيةية التدريسيية أيو أليد المرتكيزات المهمية و بط

م  ي خمق الجوانب اإلبداعية واإلنسانية التي تساأم  ي بناء قاعدة عريضة وواسعة لجيل عممي متماسك يساأ

معر يية الفييروق الفردييية  نلييو المنا سيية الرياضييية بييين  ميين مشييكمة البلييث  ييي ملاولييةتكو  .لييدى أ ييراد المجتميي 

تتجميييى  يييي التعيييرو عميييى التوجيييل نليييو المنا سييية ليييدى  أأميييية البليييث , أميييا األسييياتذة  المشييياركين  يييي بطولييية

آخذين بنظر االعتبار الميول والرغبات لدى األسياتذة  لقادسيةكرة القدم الخماسي  ي جامعة ا )األساتذة(العبي

ومين  ,البليث استخدم البالث المنهج الوصيفي بالطريقية المسيلية لمالةمتيل لطبيعية ,(عينة البلث )المشاركين

عييدم وجييود تج البلييث ب, واسييتنعييدم وجييود  ييروق معنوييية لييدى أسيياتذة الكميييات )عينيية البلييث(نتيياةج البلييث أييي 

الملا ظيية عمييى  , أمييا التوصيييات  كانييت ميين أأمهييا التوجييل نلييو المنا سيية الرياضييية ييروق معنوييية  ييي لاليية 

 0استمرار المشاركة بالنشاطات الرياضية من قبل أساتذة الجامعة من خالل وض  منهاج رياضي منظم

 

 

 



 

 

Abstract 
 

           Pentathlon football is regarded one of the athletic activities that appeared in 

the recent years  and is played   by different levels of players .Many different 

championships have been organized. Some of which held by instructors of 

AL_Qadisiya university since the teaching staff is an important pillar in building a 

wide base for a coherent generation who participate scientifically in creating 

human and creative aspects in people .The problem of the research lies in 

attempting to reveal the individual differences  toward athletic competition among 

instructors participating in a championship. As for the importance of the research 

,it lies in revealing the orientation toward competition in players(instructors) of 

pentathlon football at AL_Qadisiya University taking into consideration 

inclinations and desires in participating instructors(the sample). 

             The researcher uses the descriptive model with the survey method because 

it suits the nature of the research .It  is concluded that that there is no moral 

difference among university instructors (the sample) neither are there moral 

differences toward athletic competition .As for the recommendations ,it is 

recommended that university instructors  participation in athletic activities  should 

continue through a systematic athletic program. 

 
 


