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 امللخص
 

 :إلىيهدف البحث 
لعدم  وذلك .الحكاممالعب كرة القدم من وجهة نظر االداريين والمدربين و ال ظاهرة شغب سبابألبناء مقياس  -

لية،  الدراسة الحاو مته ءالمسح لمال بأسلوبالمنهج الوصفي  باحثاناستخدم الل و وجود مقياس في هذا المجا
قدم الدوري العراقي الممتاز لكرة ال أنديةوقد تكون مجتمع البحث من اعضاء الهيئات االدارية ومدربي 

منهم  وجزء،  وقد تم تنفيذ اجراءات البحث عليهم بوصفهم عينة البناء ا  (عضو 152والبالغ عددهم ) والحكام
امل والحصر الش نديةلألللتطبيق وكذلك للتجربة االستطالعية، وتم اختيارهم بالطريقة العمدية بالنسبة 

وقد  ،ضة( من عينة البناء المفتر %74.28( فردا يمثلون نسبة )104وقد بلغت عينة البناء ) بالنسبة للحكام،
 .تم اختيارهم بالطريقة العشوائية

%( من عينة التطبيق  80يمثلون نسبة ) ( فردا  48فقد بلغت  ) ،طبيقاما فيما يخص عينة الت   
 أسبابس ببناء مقيا باحثانالبحث، قام ال أهدافولتحقيق  تم اختيارهم بالطريقة العشوائية،المفترضة،  وقد 

متاز،  والمدربين والحكام للدوري العراقي الم اإلداريينة نظر هظاهرة الشغب في المالعب الرياضية من وج
 spss)الحقيبة االحصائية ) باحثانواستخدم ال ،أبعاد( 8( فقرة موزعة على )49ويتكون المقياس من )

ومعامل االرتباط البسيط   ،عياري واالنحراف الم ،والوسط الحسابي ،)النسبة المئوية للحصول على
 شغبة ظاهر  أسبابائج هي بناء مقياس لمستقلة ( وكانت ابرز النتواختبارات )ت( للعينات ا ،بيرسون()

 انتوك م .المالعب الرياضية من وجهة نظر االداريين والمدربين والحكام  للدوري العراقي الممتاز لكرة القد
 تم التي العلمية الخطوات خالل من الشغب ظاهرة لقياس بنائه تم الذي المقياس فاعلية االستنتاجات اهم

 مالعب في الشغب ظاهرة تقيس بيانات على للحصول وذلك المقياس باعتماد باحثانال صىأو  وقد اتباعها
 . العراقية القدم كرة

 
 الكلمات المفتاحية:  شغب المالعب ، الحكام، االداريين،  كرة القدم
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The reasons for the riot in stadiums from the perspective of dministrators, 

coaches and referees point of view in the Iraqi football Premier League 

 

Dr. Mohamed Thaker Salim                             mohammadthaker69@gmail.com 

Abdulmouneam Hamran Namis                                       abd2024341@gmail.com 

 

The aim of the research is to: - construct  a scale for the causes of riot in the 

football stadiums  from the point of view of the administrators and coaches and 

referees point of view. Because of the lack of a scale in this area and used descriptive 

method of survey because of its suitable with the current study, and the search 

community contains members of the administrative bodies and coaches of the clubs in 

the Iraqi Premier League for football and referees and the total number is (152). 

 

The research procedures were implemented on them as a sample of the 

construction and some of them for application as well as the exploratory experiment, 

They were selected in a deliberate manner for the clubs and the overall quota for the 

referees. The construction sample reached (104) individuals representing (74.28%) of 

the sample of the presumed construction were randomly chosen, as for the sample of 

the application, it reached (48) individuals representing (80%) of the sample of the 

supposed application. They were chosen randomly, to achieve the research objectives, 

the researcher constructed a scale of the causes of the riot in the sports stadiums  from 

the administrators, referees , and coaches point of view in the Iraqi football Premier 

League. The scale consists of (49) paragraphs distributed over (8) dimensions, and the 

researcher used statistical means (spss) to obtain (the percentage, mean, standard 

deviation, simple correlation coefficient (Pearson) and (T) tests for independent 

samples) The most prominent results were the construction of a measure of the causes 

of the riot in sports stadiums from the administrators, coaches and referees point of 

view of the Iraqi football Premier League. 

 
Key words: (stadium riots, referees, administrators, football)   
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 التعريف بالبحث -1
 المقدمة واهمية البحث    1-1

تمام بها على المستويات االنشطة االنسانية الحيوية، وقد تضاعف االه ىتعد الرياضة احد
 ،اعيةواالجتم ،واالقليمية، والدولية وذلك لقيمة الدور الذي تودية في المجاالت الترويحية المحلية،

حيث  لم منوشعبية في العا كرة القدم من اكثر االلعاب الرياضية انتشارا   دوتع ،والسياسية ،واالقتصادية
من السلبيات  وقد صاحب ممارسة هذه اللعبة الكثير ،عدد الالعبين والمشاهدين والعاملين فيها

ة ان من الظواهر الجدير  ي،نشاط سالب إلىالتي اصبحت تهدد مسيرتها وتحولها والممارسات الخاطئة 
ساعد يبالدراسة والفهم والتنقيب في الوقت المعاصر هي ظاهرة الشغب، اذ ان التعرف على هذه الظاهرة 

ربية ة والعمنها معظم المجتمعات الغربيعلى تحليلها وامكانية التنبوء بها . والشغب ظاهرة عالمية تعاني 
 .ن اعمال التخريب والتدمير والقتلوذلك بسبب ما يصاحب الشغب م ،بأخرى  أووالمحلية بصورة 

، ةفي الوقت الحاضر وهو ظاهرة من الظواهر االجتماعية والنفسي والشغب الرياضي هو االكثر شيوعا  
رواح ة حيث اصبحت تشكل خطرا على األالتي بدأت تظهر في العديد من المجتمعات المعاصر 

 اثناء وبعدوالحكام والمشجعين العدواني قبل في والممتلكات من خالل سلوك الالعبين واالداريين 
ظاهرة الشغب في المالعب العربية بشكل عام وفي العراق بشكل  دتعكذلك المنافسات الرياضية، و 

ل ة، وفي المالعب الرياضية تمارس الرياضة بكخاص اقل عنفا وحدة مما هي علية في المالعب الغربي
ى لى علاللعبة الشعبية االو  دانواعها، وترتكز دراستنا هذه على مالعب كرة القدم، الن هذه اللعبة تع

ع ي موقمستوى العالم ويحضرها جماهير غفيرة من كل الطبقات، والفئات، والثقافات، والميول الرياضية ف
دي في ؤ توتر عصبي ألي موقف طارئ قد ي أو ،ث مشاحنات كالميةواحد وكثيرا ما يصاحبها حدو 

لمالعب بينهم وبين القائمين على اعمال التنظيم داخل ا أو ،الجمهور أفرادحدوث شغب بين  إلىالنهاية 
بعد أ إلىوينتشر الشغب في كثير من االحيان  .رطةالش أفرادمن  أوالرياضية سواء كانوا من المدنيين 

ووسائل النقل عن طريق استخدام السيارات بشكل غير  ،المالعب فيظهر في الشوارعمن محيط 
وقد يصل  ،وتعطيل السير، وهو ما ينتج عنه االخالل باألمن ،واطالق االصوات المزعجة ،حضاري 

 (29,2004) مصطفى، سالمة الجماهير والالعبين والحكام . إلىتدمير الممتلكات والتعرض  إلىاالمر 
 (141,2016( )فرحان،1,2,2015واخرون،)الضوء، 

 
ك ومن خالل ما تم مالحظته ومن خالل البحث في ادبيات المكتبات ومواقع االنترنيت ان هنال

 ةاهمية تناول هذه المواضيع الحديث ، فضال  عنالقليل ممن تناول وبحث في هذه الظاهرة بشكل عام
رفة والسيطرة والحد من هذه الظاهرة. وان مع المنظمات أهدافالتي قد تشكل عائقا في تحقيق والحية 

 مانالمنظمة ويضمن السالمة واأل أهدافالحلول بشكل اسرع مما يحقق  إلىسوف يتم الوصول  سباباأل
 على ممتلكات المنظمات من جانب ويحقق العدل داريين والحكام، والحفاظللجماهير والالعبين واإل

 ومن هنا جاءت اهمية البحث. ،خرآوالرضا للفرق والجماهير من جانب 
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 مشكلة البحث   1-2
 رغممتخصصة في ظاهرة الشغب الرياضي على ال دراسات وبحوث إلىتفتقر الساحة العراقية 

ان ظاهرة الشغب لم تستفحل بعد في مالعبنا  إلىن المشاهدات والمالحظات الميدانية تشير أ من
 لىإفان االمر يتطلب  ، لذلكالعربية أوالعراقية مقارنة بما يحدث في مالعب معظم الدول االوربية 

سيما الدراسة والتحليل تفاديا لما قد يحدث في المستقبل وال إلىضرورة اخضاع ظاهرة الشغب الرياضي 
 امكانية بعض افرازات الشغب الرياضي في المالعب العراقية كما حدث في إلىان هناك شواهد تشير 

ان والقوة الجوية في ميسان ومباراة نفط ميس ،15/2/2012مباراة دهوك والشرطة في دهوك في 
الشغب في المالعب العراقية مع وجود ضبابية في  أسباب، كما ان عدم وجود مقياس يحدد (2018)

 اللها تحديد هذه الظاهرة .المجاالت التي يتم من خ
 هدف البحث 1-3

ظاااهرة الشااغب فااي مالعااب كاارة القاادم ماان وجهااة نظاار االداريااين والماادربين  سااباببناااء مقياااس أل
 ك لعدم وجود مقياس في هذا المجال.والحكام ، وذل

 مجاالت البحث 1-4
  لكرة القدم  الممتازالعراقي الدوري  وحكام أنديةومدربي المجال البشري: إداري  -1
نااة الممتاااز لكاارة القاادم واللجالعراقااي المشاااركة فااي الاادوري  نديااةالمجااال المكاااني: مقاارات ومالعااب األ -2

 االولمبية الوطنية العراقية لجنة الحكام . 
 .2018 /6 /12لغاية  2018 /2 /30 ابتداء  من المجال الزماني: -3
 مصطلحات البحث   5 -1

الجماعااة تحاات ظااروف  أوعاان الفاارد  الساالوكية االنفعاليااة التااي تصاادربصاافة عامااة كاال االنماااط " الشغغغب
التااااي تتصااااف بانهااااا خارجااااة عاااان الساااالوك العااااام الااااذي يحاااادده المجتمااااع وفقااااا لظروفااااه ومعاااااييره معينااااة، 

 (24، 2000 ، ورضوان،.) عالوي "واالقتصادية والسياسية  ةاالجتماعي
ل التاي يقاوم بهاا أي فارد داخاالمنضابطة غير : هو جميع السلوكيات والتصرفات التعريف االجرائي للشغب

 بالمنشأت الرياضية. أوبالممتلكات  أواالضرار باألخرين  إلىالملعب والتي تؤدي 
  :الدراسات السابقة -2
 (2011دراسة محمود ) 1 -2
 ( شغب مالعب كرة القدم في دوري الجامعات السوداني أسبابمظاهر و ) 

وماا هاي الماسببات لهاذه  ،التعارف علاى أهام مظااهر الاشغب فاي المالعاب الرياضاية إلىهدف البحث 
المانهج الوصافي علاى مجتماع الطاالب  باحثانالظاواهر فاي دوري كليات الجامعات السودانية. استخدم ال

كاارة القاادم،  واختياارت العينااة عااشوائي ا ن لمنافااسة ين وبعااض اإلدارياايالرياضايين والماشجعين والالعبا
وعولجت البيانات  ،ألفااا  وسااتمائة فاارد( وجمعاات المعلومااات باإلستبانة والمقابلة الشخصية1600بلغاات )
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وتوصلت الدراسة  .النسبة المئوية، والمتوسط الحسابيو  ،واالنحراف المعياري  ،باستخدام معامل االرتباط
والعناف المارتبط  ،والاذوق  ،مظااهر الاشغب هاي ساوء الاسلوك المتمثال فاي الخاروج عان اللياقاةان أهام  إلى

هي الحكام والجمهور واإلداريون  سبابوالتحرش باآلخرين. وأهم األ ،والتذمر ،والتخرياب ،بالاضرب
دوات والملصقات على نشر الوعي الرياضي بين الطالب بالن باحثانوالالعبون على التوالي واوصى ال

 وإسناد التحكيم لهيئة التحكيم المركزية الختيار أفضل الحكام إلدارة المباريات. وغيرها.
 " المواجهة االمنية الحداث الشغب في المالعب"  (2003دراسة النفيعي ) 2-2

هدف البحث التعرف على حجم الشغب في المالعب الرياضية من وجهة نظر رجال الشرطة 
اهر من مظ االمنية والتربوية واالعالمية للحد لألجهزةوالجمهور واالداريين والتعرف على الدور الوقائي 

والتعرف على  ،الشغب في المالعب الرياضية من وجهة نظر رجال الشرطة والجمهور واالداريين
طة سهامات العلوم االدارية في ادارة مواجهة الشغب في المالعب الرياضية من وجهة نظر رجال الشر ا

 ،والجمهور واالداريين واستخدم المنهج الوصفي وتضمنت العمليات االحصائية معامل بيرسون 
ئية المر و عة بالقيام بالتوعية االعالمية المسمو  باحثانواوصى ال ،والنسبة المئوية ،واالنحراف المعياري 

ها والتحذير من ،والمقروئة لشرح قوانين اللعبة وتوضيح االثار السيئة للشغب في المالعب الرياضية
 وتوقيع العقوبة الرادعة على المتسبب في الشغب، وحسن اختيار الحكام، والحد من االثارة .

 تواختلفا ،االحصاائية سااليبالمطلوباة والمانهج المساتخدم واأل هادافالدراسة مع الدراستين في األ تواتفق  
 الشغب. أسبابباعداد مقياس خاص ب باحثانمعهم باألداة المستخدمة لجمع البيانات حيث تفرد ال

 اجراءات البحث-3
بحثاة  أهادافبماا ياتالئم  و  باحثاانوظيفاة يساتخدمها ال أو"لكال مانهج خصاائص معيناة  :منهج البحث3-1

نتيجااااااة  إلاااااىسااااالوكه للوصااااااول  باحثاااااانوالمااااانهج اياااااا كااااااان نوعاااااه هاااااو االساااااالوب الاااااذي  يجاااااب علااااااى ال
الماانهج الوصاافي باساالوب  باحثااانلااذا فقااد اسااتخدم ال (58,2010()البجاااري،193,1988)العساااف، معينه"

  .سة الحاليةمته الدراءالمسح لمال
مجتمع البحث وعيناته 3-2  
الرياضاااية  نديااةمجتماااع البحااث اعضاااء الهيئاااات االداريااة والمااادربين لألاشااتمل  :مجتمغغع البحغغغث 3-2-1

اذ تكااون مجتمااع البحااث ،   2018 -2017والحكااام المشاااركين فااي الاادوري العراقااي الممتاااز الكاارة القاادم 
 :وقد تشكل هذا المجتمع من االتي ،ممن اعضاء الهيئات االدارية والمدربين والحكا ا  (عضو 200من )

هيئاة ادارياة ومادرب ماوزعين ل ا  (عضاو 140) ندياةضام مجتماع األ :الرياضغية نديغةال مجتمع  3-2-1-1
 ي :الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم مقسمين على النحو التال أنديةمن  %50يمثلون  أندية( 10على )
  .( %47.5هيئة ادارية ويمثل مجتمع الهيئات االدارية نسبة ) ا  ( عضو 95) -
 .(%22.5نسبة ) نديةحيث يمثل مجتمع األ ا  ( مدرب45) -

 يقاودون مبارياات الادوري العراقاي لكارة الكارة ا  ( حكما60ضم مجتمع الحكام ) :مجتمع الحكام 3-2-1-2
 .(1كما مبين في الجدول )من مجتمع البحث  (%30ويمثل مجتمع الحكام نسبة ) ،القدم
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والمالعااب الرياضاااية  ندياااةلمقاارات األه علااى هاااذه البيانااات مااان خااالل مراجعتااا باحثاااانوقااد حصاال ال 
 كام.واللجنة االولمبية الوطنية العراقية لجنة الح

 
 (1جدول )ال

 المجموع المدربين اعضاء الهيئات االدارية نديةال  ت
 14 4 10 الزوراء  .1
 14 5 9 الجوية  .2
 15 5 10 الشرطة  .3
 13 4 9 النفط  .4
 15 5 10 الكهرباء  .5
 14 4 10 الحدود  .6
 14 5 9 الحسين  .7
 14 4 10 االمانة  .8
 14 5 9 زاخو  .9

 13 4 9 الطلبة  .10
 140 45 95 المجموع
 60   الحكام

 200   المجموع الكلي
 
 عينة البحث االساسية3-2-2

( 45هيئااة اداريااة و) ا  ( عضااو 95)  تااي:( مااوزعين علااى النحااو اآل200بلااغ حجاام العينااة الكلااي ) 
( %70، ثام تام اختياار ) ا  ( حكما60الادوري العراقاي الممتااز لكارة القادم و) أنديةمن  (%50)يمثلون  ا  مدرب

المتمثلاة و  ،من العينة االساسية لتمثل بناء المقياس وعينة البنااء واساتخدم مااتبقى للتطبياق النهاائي للمقيااس
 .(2استخراج النتائج ومناقشتها  الجدول ) إلىبعينة التطبيق وذلك من اجل الوصول 

 :البناء عينة3-2-2-1
( 31هيئاة ادارياة و) ( عضاوا  67مان مجتماع البحاث، بواقاع ) ( فاردا  140عينة البنااء  المفترضاة) أفرادبلغ  

ليااة ( اسااتمارة بعااد فاارز عينااة التطبيااق االسااتطالعية االو 140اذ تاام توزيااع ) .ا  ( حكماا42و) نديااةلأل ماادربا  
منهاااا تعاااود العضااااء الهيئاااات االدارياااة ( 46( اساااتمارة )104( اساااتمارات حياااث تااام اساااتعادة )10البالغاااة )

( اساااتمارة غيااار صاااالحة 9بعاااد اساااتبعاد ) ،( لحكاااام الااادوري العراقاااي31و) ندياااة( ترجاااع لمااادربي األ27و)
 ( ماان عينااة البناااء%74.28البناااء ) ( اسااتمارة لاام تسااترجع .وبااذلك مثلاات عينااة17)و ،للتحلياال االحصااائي

 .المفترضة
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 عينة التطبيق 3-2-2-2
 نديااةأل ا  ( ماادرب14هيئااة اداريااة و) ا  ( عضااو 28بواقااع ) ( فااردا  60عينااة التطبيااق المفترضااة ) أفاارادبلاغ  

 يديرون مباريات الدوري . ا  ( حكم18الدوري العراقي و)
( اسااتمارة منهااا 22، )( اسااتمارة48اء حيااث تاام اسااترجاع )( اسااتمارة علااى االعضاا60اذ تاام توزيااع ) 

( مناااه ترجاااع للحكاااام ، وتااام 13و) ندياااةتمارة تعاااود لمااادربي األ( اسااا13و) عضااااء الهيئاااات االدارياااةتعاااود ال
اسااااتمارات لاااام تسااااترجع وهكااااذا مثلاااات عينااااة التطبيااااق نساااابة  (9)و ( اسااااتمارات غياااار كاملااااة ،3اسااااتبعاد )

 .( يبين توزيع مجتمع البحث وعينته3والملحق رقم ) ( من عينة التطبيق المفترضة.80%)
 (2جدول )ال

 مجتمع البحث وعينته 

 االعضاء
مجتمع 
 البحث

عينة  عينة البناء
 الصدق والثبات التجربة االستطالعية التطبيق

 22 46 4 95 االداريين
 13 27 4 45 المدربين
 13 31 2 60 الحكام

 200 المجموع
10 104 

48 
114 

 باحثاانالبحاث ولعادم وجاود اداة  مقيااس قاام ال أهاداف إلاىلغارض الوصاول  :وسغائل جمغع البيانغات 3-4
 ظاااهرة الشااغب للاادوري العراقاي الممتاااز لكاارة القاادم مان وجهااة نظاار االداريااين أسابابببنااء مقياااس يتضاامن 

 وهي:الخطوات التي اتبعت في بناء المقياس وهنالك عددًا من ، والمدربين والحكام 
 
 ظاهرة الشغب للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم  أسبابمقياس  أبعادتحديد 3-4-1

اساسااا  باحثااانبعااد مراجعااة االدبيااات الخاصااة بالموضااوع وعلااى الاارغم ماان قلتهااا اال انهااا وفاارت لل
 (103، 2000 )العباااااااااااودي،رة الشاااااااااااغب ظااااااااااااه أساااااااااااباب أبعاااااااااااادان يحااااااااااادد  هيساااااااااااتطيع مااااااااااان خاللااااااااااا

-238، 2014 )العنتبلاااي،و (222، 2011،)محمااودو (115، 2007 )جاااابر،و (2003،59)النفيعااي،و
   .(2015،7 واخرون، ،)الضوءو( 246

 
ين صااااوحاااادد مفاايمهااااا ، ثاااام تاااام عرضااااها علااااى السااااادة الخبااااراء المختصعاااادة معااااايير  باحثاااااناسااااتجمع ال

وبعااد تحلياال   بعااادمناساابا ماان األ هيروناا وتعااديل( مااا ( حيااث طلااب ماانهم )دمااج ،اضااافة ،حااذف،4)الملحاق
والتااي حصاالت علااى نساابة اتفاااق  ،(8) بعااادليصاابح عاادد األ أبعاااد( 5راء الخبااراء نااتج عاان ذلااك حااذف )آ
 .( يبين ذلك3فما فوق(  والجدول ) 75%)
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 (3)جدول ال
 ةالرئيس بعادال 

 الشغب الرياضي أسباب ت
 الجمهور  .1
 الالعبين  .2
 المدربين  .3
 االداريين  .4
 االعالم  .5
 االتحاد  .6
 االمن  .7
 الحكام  .8

 لقدمالدوري العراقي الممتاز لكرة ا نديةظاهرة الشغب ل  أسبابمقياس  أبعادصياغة فقرات 3-4-2
اذ تماااات صااااياغة عاااادد ماااان  ،بعااااادبعاااد ان تاااام تحلياااال المحتااااوى للمصااااادر ذات العالقااااة وتحدياااد األ 

كاااذلك تااام اجاااراء المقاااابالت  ،المحاااددة وبماااا ياااتالئم وطبيعاااة مجتماااع البحاااث بعاااادوفاااق األعلاااى العباااارات 
حياث طلاب مانهم صاياغة الفقارات  ،عمال الرياضايالشخصية مع عدد من ذوي الخبرة العملياة فاي مجاال ال

 ،علاى الصاياغة االوليااة لفقارات المقياااس هعلاى بياناات تعيناا باحثااانالتاي يرونهاا مناساابة بغارض حصاول ال
حااة كمااا تاام تحديااد الباادائل المقتر  ،ظاااهرة الشااغب والتااي تاام تحدياادها سااباب( فقاارة أل75لاذا فقااد تاام صااياغة )

 .حد ما ، الاتفق ، الاتفق بشدة(  إلىوهي خمسة )اتفق بشدة ، اتفق ، اتفق 
عبااااارة وصااااياغتها  (75بعااااد ان تاااام اعااااداد عبااااارات المقياااااس والبااااالغ عااااددها)  :الصغغغغدق الظغغغغاهري  3-5

الظاااااهري وذلااااك بعرضاااها علااااى السااااادة المحكمااااين ماااان ذوي ، تاااام التحقااااق مااان صاااادقها بصاااورتها االوليااااة
( لكااااي يااااتم تقويمهااااا والحكاااام علااااى ماااادى 4االختصاااااص والخباااارة فااااي مجااااال العلااااوم الرياضااااية )الملحااااق 

تعاديل  أواضاافة  أووبدائل االجابة عليها فضاال عان امكانياة حاذف  صالحيتها للبعد الذي خصصت له ،
 .لبحث اي فقرة يرونها ، وبما يتالئم ومجتمع ا

حااذف عاادد ماان الفقاارات فضااال عاان  إلااىوافضاات  باحثااانوقااد نالاات مالحظااات السااادة الخبااراء عنايااة ال  
 تعديل نصوص بعض الفقرات بما يالئم عينة البحث ويحافظ على فكرة الفقرة .

ة تاام اسااتخراج النساابة المئويااة التفاااق الخبااراء حااول صااالحي ،بعااد ان تاام تحلياال  مالحظااات السااادة الخبااراء
اهرة الشاااغب ظااا أساااباب( فقااارة لتصااابح عااادد فقااارات 18( فقااارات وحاااذف )4تااام تعاااديل ) ،باااارات المقيااااسع
ان يحصال علاى نسابة  باحثاانانه "علاى ال إلى( 1983، حيث يشير) بلوم واخرون،(4( فقرة )جدول  57)

رات ( فااكثر مان تقادي%75اتفاق للخبراء في صالحية العبارة وامكانية اجاراء التعاديالت بنسابة التقال عان )
 (  126، 1983 واخرون، الخبراء )بلوم،
 .(9ظاهرة الشغب )ملحق سباب( فقرة أل57على ) باحثانحيث استقر ال
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 (4جدول)ال
 الشغب أسباب 

 الفقرات ت
النسبة 

 المئوية
 الفقرات ت

النسبة 

 المئوية

ضعف التنسيق بين ادارة الملعبب   .1

ورجبباا انمببن حببوا اليببة د ببوا  

 و روج الجمهور

 

100

% 

 

القذف  أوقيام بعض مثيري الشغب بالسب  40

، الحكبام ،لكل من)مشجع الفريبق المنبا  

 حراس المرمى(الالعبين، 

 

65% 

 بي منبي قببل واأل الحضورضعف   .2

 اثناء المباراة 

 

70% 

بانعتداء علبى  نديةقيام بعض مشجعي األ 41

 جمهور الفريق المنا   

 

65% 

التشبببديد الدامبببد مبببن قببببل رجببباا   .3

 انمن  ي معالجة ان طاء

 

80% 

رمببي الجمهبببور لالعبببين ببببانوا  القنببباني  42

 والحجارة 

 

70% 

ضببعف وجببود  العقوبببة الرادعببة   .4

 للمتسبب  ي الشغب
 

80% 

جعين بالبقباء ي المنبا ق التدام المشبعدم  43

 اثناء المباراة   ي لهمالمخصصة 

 

100

% 

التواني وعدم انحتيا  للمباريات   .5

 المهمة )الجماهيرية(

 

90% 

اثنباء   ي استخدام بعض المشجعين الليدر 44

 المباراة على وجوه الالعبين 

 

90% 

قلبببببة  ببببببامين انعببببببداد انمنيببببببة   .6

 المناسبة لمستوى المباراة 

 

100

% 

 عصب الجمهور للنبادي البذي ينتمبي اليب   45

 بشكل جنوني وغير نمق

 

100

% 

انخفببام مسبببتوى  فببباءة رجببباا   .7

انمبببببببن المخصصبببببببين لتبببببببامين 

 المباريات

95% 

 ببدني المسببتوى الثقببا ي وان القببي لببدى  46

 %80 بعض الجماهير 

 ضعف شخصية الحكم  .8
100

% 

ردة  عببببل وضببببغو  نفسببببية واجتماعيببببة  47

 يعيشها الجمهور 

 

100

% 

 انحياز الحكم لفريق معين  .9
 

80% 

  التغني بهتا ات واللفاظ  سئ للفريق ان ر 48

100

% 

والفنيببة(  -)البدنيببة اللياقببة ضبعف  .10

 للحكام
90% 

قيبببام بعببببض الجمبببباهير بسببببلو يات غيببببر  49

 ا القية  الا التشجيع 
70% 

 مسببببح الحكبببببم بببببالقرار وعبببببدم   .11

 الحكام المساعدين  إلىالرجو  

 

100

% 

عدم وجود منا ق مخصصبة لجمباهير  بل  50

  ريق 
 

95% 

الحكببببببم بحسببببببم الخطببببببا   بببببب  ر  .12

 والمخالفات 
100

% 

عببدم وجببود رابطببة مشببجعين معتمببدة لكببل  51

 نادي

 

100

% 

شببحن المببدربين السببلبي للفريببق   .13

 بقصد الفوز 
 

95% 

الالعبين بحر ات غيبر ا القيبة قيام بعض  52

  جاه الجمهور

 

100

% 

محاولببة المببدربين  غطيببة ضببعف   .14

مسبببتوى الفريببببق بلبببتهجم علببببى 

 الحكام 

 

100

% 

عبدم  أوانسحاب بعض الفرق مبن الملعبب  53

 استالم الحوامد
 

80% 

ان ثبببار مبببن اعتبببرام المبببدربين   .15

 على قرارات الحكم 

 

95% 

العبببببين للمعنببببى الحقيقببببي لسببببوء  هببببم ا 54

 للتنا   الرياضي 

 

70% 

سببببحب المببببدربين للفريببببق مببببن   .16

اثناء  ي الملعب  طريقة احتجاج 

 المباراة. 

90% 

اثنبببباء  بببي الخشبببونة المتعمبببدة لالعببببين  55

 المباراة
100

% 

 حريض المدربين لالعببين للعبب   .17

 غير الندية عند الهديمة 
 

90% 

انعترام المتكرر مبن قببل انعببين علبى  56

 قرارات الحكم 

 

100

% 
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 الفقرات ت
النسبة 

 المئوية
 الفقرات ت

النسبة 

 المئوية

قيببببببببام المببببببببدرب بتصببببببببريحات   .18

اسبببببتفدازي   بببببي انعبببببالم قببببببل  

 المباراة 

 

90% 

ا الق اشارات من بعبض الالعببين والتبي  57

  دا على عدم الرضا بالتحكيم 
 

70% 

 ببببروج المببببدرب مببببن المنطقببببة   .19

 الفنية و د لة  بشؤون الحكام

 

70% 

 أو عمد الالعب ضرب الكرة  جباه الخصبم  58

 نضاعة الوقت
90% 

 صر ات المدرب غير الالمقة مبع   .20

 جماهير الخصم

 

100

% 

 عمد الالعب ضرب الكرة ورميها بعيدا  59

 نضاعة الوقت 
 

65% 

ضعف المستوى التدريبي والفني   .21

 للمدرب

 

65% 

ضببعف اللياقببة البدنيببة والمهاريببة لبببعض  60

 الالعبين

 

90% 

عبببببدم سبببببيطرة المبببببدرب علبببببى   .22

 اثناء المباراة  ي الالعبين 

 

100

% 

 نديببةعببدم انسببرا  بحببل النداعببات بببين األ 61

 من قبل ان حاد
 

90% 

قلببببة  بببببرة المببببدرب  ببببي ادارة   .23

 المباريات الحاسمة

100

% 

عببدم قيببام ان حبباد با خببا  قببرارات رادعببة  62

 بحق المخالفين

 

90% 

ضعف التدام المدربين باننظمة   .24

 والقوانين المخصصة للعبة 
 

70% 

ضعف التنسيق انداري والفني ببين رجباا  63

 من ومشر ي ان حاد األ

 

100

% 

استخدام المدربين انلفاظ النابية   .25

 امام الجماهير

 

70% 

ضعف العالقة بين اعضاء ان حاد  64

  نديةوالهيئات اندارية لأل

 

65% 

انداريبين بتصبريحات قيبام بعبض   .26

عدامية نتيجة ار با ها با جاهبات 

 سياسية

 

85% 

 الجماهيرية  ندية ر يد ان حاد على األ 65

90% 

ضبببعف وجببببود ن تبببات  عريفيببببة   .27

 بان طاء والعقوبات

 

85% 

اهتمبببببام ان حببببباد بالمباريبببببات الحساسبببببة  66

 والجماهيرية  قط

 

95% 

ضبعف دور المشببر ين والقبباممين   .28

 على ادارة المباريات 
90% 

بالتعليمات  نديةضعف الدام ان حاد لأل 67

 اندارية والفنية وانمنية للمباريات
70% 

 ندية ضامل العالقات بين ادارة األ  .29

 %85 وجماهيرها 

ضعف  حديد منا ق المراقبة وعدم وجود  68

  اميرات  ي المنا ق الحساسة 

 

 

100

% 

التحيد الواضح لفبرق بعينهبا مبن   .30

 قبل الصحا ة
80% 

 قلة البطونت والمباريات  69
60% 

نشبببر انعبببالم معلومبببات سببببرية   .31

 الالعبين . أوو اصة عن الفرق 
85% 

 ار فا  اسعار بيع التذا ر  70
80% 

انقليميبة  أواثارة النعرات القبلية   .32

 اصببببة عنببببد التعليببببق علببببى  أو

 المباراة 

95% 

   خصيص حكام ا فاء من قبل ان حادعدم  71

100

% 

انثببارة الدامببدة نحببداا المببباراة   .33

 من قبل انعالم 

100

% 

ضبببعف مراقببببة مسبببتويات الحكبببام  بببالا  72

 الدوري 

 

65% 

عمببببل  جمعببببات ) روبببببات(  ببببي   .34

وسامل التواصل انجتمباعي علبى 

 عقامدية  أواس  مذهبية 

100

% 

المهمبة  عدم ا تيار الحكام بدقة للمباريات 73

 %95 من قبل ان حاد

نشببببر معلومببببات اعالميببببة غيببببر   .35

دقيقببببة عببببن احببببداا ومجريببببات 

 المباراة بقصد شحن الجمهور

85% 

 عدم  خصيص حا الت لنقل الجمهور  74

60% 

ار ببببببا  المشبببببجعين با جاهبببببات   .36

 سياسية
100

% 

عبببببدم اجبببببراء لقببببباءات مبببببع المبببببدربين  75

وانداريبببين قببببل ببببدء البببدوري مبببن قببببل 

 ان حاد

 

90% 

جهل الجمهور الرياضبي بقبوانين   .37

 اللعبة  أهدافو

 

80% 
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 الفقرات ت
النسبة 

 المئوية
 الفقرات ت

النسبة 

 المئوية

التنشبببببئة انجتماعيبببببة الخا ئبببببة   .38

 للجمهور الرياضي 

 

85% 

  
 

اشبببببعاا انلعببببباب الناريبببببة  بببببي   .39

اثنبببباء مشبببباهدة  ببببي المببببدرجات 

 المباراة

 

70% 

  

 

 نديااةوالماادربين ألطبااق المقياااس علااى عينااة ماان اعضاااء الهيئااات االداريااة  :التجربغغة االسغغتطالعية 3-6
سااحبت ماان وقااد  ،(حكاام2( ماادربين)4و) ،( اداريااين4مااوزعين علااى ) ا  أفااراد( 10الاادوري والحكااام وقوامهااا )

وقااااد تاااام اسااااتخدام هااااذا ،  12/3/2018 إلااااى 30/2/2018ة ماااانماااادلل ( فااااردا  114عينااااة البناااااء البالغااااة )
وماادى مالئمااة باادائل االسااتجابة وتحديااد متوسااط الاازمن  ،االجااراء للتحقااق ماان وضااوح التعليمااات والفقاارات

رائهاام آوقااد طلااب ماان المفحوصااين االجابااة بدقااة وموضااوعية وابااداء  ،تطبيااق المقياااس هااذا هالااذي يسااتغرق
صاياغتها  أومان ناحياة معناهاا  أوصاعوبة فاي فهمهاا لغوياا  أوومالحظاتهم ان وجد غموض في العباارات 

 ،  فضاال عان مالئماة بادائل االساتجابة للمقيااسفهومة لدى عيناة البحاثات واضحة وموقد تبين ان التعليم
 .( دقيقة25وبلغ معدل زمن االستجابة للمقياس )

 
 عرض النتائج ومناقشتها -4
 صدق البناء 4-1

تمييااز فقاارات المقياااس وهااو حساااب قااوة التمييااز  تاام ايجاااد صاادق البناااء باعتماااد اساالوبين االول:
الااذين يحصاالون علااى درجااات عاليااة ، ماان الااذين يحصاالون علااى درجااات  فاارادلفقاارات المقياااس لتمييااز األ

رجااة منخفضاة فاي المقياااس نفساة  والثاااني :االتسااق الااداخلي "وهاي ايجاااد قاوة االرتباااط باين الفقاارة و باين د
ق اذ ان تقااديرات االتسااا ى البعااد الااذي تقااع فيااه ماان جهااة وبااين درجااة  الفقاارة والدرجااة الكليااة ماان جهااة اخاار 

 )البجاااااري،و (243، 2004 .)النبهااااان، معاااامالت تجااااانس فقاااارات االختبار"الاااداخلي لالختبااااار هااااي فعااااال
2010 ،69 ). 

  أساابابالتحلياال االحصااائي المسااتخدمة فااي التحقااق ماان صاادق بناااء مقياااس  ساااليبوفااي ادناااه وصااف أل
 ظاهرة الشغب .

 تمييزيةفي حساب القوة ال تيةاآلاالجراءات  باحثاناتبع الاسلوب تمييز فقرات المقياس وقد  4-1-1
 وحسب المقياس الخماسي المعد. ،درجة لها تمت االجابة عليها وضع ةلكل فقر  -1
 . ات( استمار 104لكل استمارة ايجاد المجموع الكلي من استمارات عينة البناء والبالغة ) -2
 ترتيب االستمارات على اساس المجموع الكلي تنازليا. -3
نصاافين ،حيااث بلااغ  إلااىاسااتخدام اساالوب المجمااوعتين المتطاارفتين العليااا والاادنيا وذلااك بقساامة العينااة  -4

 أفارادنصافين لقلاة عادد  إلاىبقسامة العيناة  باحثاان( وكاذلك النصاف السافلي قاام ال52النصاف العلاوي )
رة حيااث ( فااردا حيااث تشااير المصااادر انااه" لاايس بالضاارورة ان تكااون العينااة  كبياا104العينااة البالغااة )

نصافين ، االول يمثال المجموعاة العلياا والنصاف  إلاىيمكن تقسيم  العينة  بعد ترتيب الادرجات تنازلياا 
( مااان %27االخااار يمثااال  المجموعاااة الااادنيا ،  اماااا فاااي حالاااة كاااون العيناااة كبيااارة فيجاااوز اخاااذ نسااابة )
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لمحساوب علاى النسابة ( من الدرجات الدنيا ،كما ان نتائج معامال تميياز الفقارة ا%27الدرجات العليا )
( عنااادما يكاااون عااادد %50) أو( %30( التختلاااف عااان تلاااك المحساااوبة علاااى نسااابة )%27المئوياااة )

 اكثر". أو( 100المفحوصين بواقع )
 Beuchert & Mendoza, 1990 ,109-118) ) (196، 2004 )النبهااااان ،

(Azobaie&Alhmdane,1982,20)   
 (.75,2003()الكواز،42,2002من قبل )االشريفي، مهوهذا االجراء تم استخدا

 .والجادول  ايجاد القيم التائية بين المجموعتين المتطرفتين العليا والدنيا لكال فقارة مان فقارات المقياساين -5
 ( يبين ذلك :5)

  (5الجدول )
 ظاهرة الشغب أسبابدرجات المجموعتين العليا والدنيا والقيمة التائية لمقياس 

 ت
 المجموعة الدنيا العلياالمجموعة 

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة

قدرة تمييز 
الوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 مميزة 0,001 3,33 1,03 3,38 0,84 4,00 1
 غير مميزة 0,061 1,89 1,02 3,36 0,82 3,71 2

 مميزة 0,000 5,07 1,25 3,80 0,54 4,76 3

 مميزة 0,000 4,49 1,02 3,30 0,94 4,17 4

 مميزة 0,000 4,85 0,78 3,32 0,81 4,13 5

 مميزة 0,000 3,77 0,97 3,15 0,83 3,82 6

 مميزة 0,000 3,80 1,00 3,00 0,89 3,71 7

 غير مميزة 0,193 1,31 1,01 2,80 1,22 3,09 8

 مميزة 0,000 3,61 0,90 2,80 1,03 3,50 9

 مميزة 0,001 3,37 1,07 3,15 1,01 3,84 10

 مميزة 0,000 4,67 1,03 3,15 1,06 4,11 11

 مميزة 0,000 7,13 1,02 3,11 0,74 4,36 12

 مميزة 0,000 5,99 1,10 3,34 0,72 4,44 13

 مميزة 0,000 4,97 0,89 3,57 0,71 4,36 14

 مميزة 0,000 3,71 1,20 3,07 1,11 3,92 15

 مميزة 0,000 4,28 1,12 2,98 1,02 3,88 16
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 ت
 المجموعة الدنيا العلياالمجموعة 

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة

قدرة تمييز 
الوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 مميزة 0,002 3,15 1,01 3,19 0,91 3,78 17

 غير مميزة 0,074 1,80 0,91 3,05 1,03 3,40 18

 مميزة 0,001 3,46 1,07 3,23 0,83 3,88 19

 مميزة 0,003 3,06 1,07 3,15 0,90 3,75 20

 مميزة  0,000 3,97 1,00 3,15 0,99 3,94 21

 مميزة 0,022 2,32 0,99 3,05 1,11 3,53 22

 مميزة 0,000 4,80 0,75 3,30 0,71 4,00 23

 مميزة 0,000 5,19 1,01 3,15 0,82 4,09 24

 مميزة 0,000 4,21 1,02 3,30 0,77 4,05 25

 مميزة 0,001 3,54 1,07 2,90 1,02 3,63 26

 مميزة 0,000 4,16 1,10 2,90 0,90 3,73 27

 مميزة 0,000 4,07 1,19 2,98 0,95 3,84 28

 مميزة 0,006 2,83 1,23 3,32 0,97 3,90 29

 مميزة 0,000 4,52 1,03 3,21 1,00 4,11 30

 مميزة 0,000 4,00 0,93 3,71 0,77 4,38 31

 غير مميزة 0,064 1,87 0,85 3,88 0,70 4,17 32

 مميزة 0,000 4,92 0,92 3,25 0,82 4,09 33

 مميزة 0,000 5,58 1,07 3,48 0,67 4,46 34

 غير مميزة 0,101 1,65 1,25 3,19 0,97 3,55 35

 مميزة 0,000 4,92 1,24 3,05 1,01 4,15 36

 مميزة 0,000 4,19 1,12 3,73 0,70 4,50 37

 مميزة 0,003 3,01 1,21 3,30 0,91 3,94 38

 مميزة 0,000 4,59 1,03 3,28 0,78 4,11 39
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 ت
 المجموعة الدنيا العلياالمجموعة 

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة

قدرة تمييز 
الوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 مميزة 0,020 2,36 0,95 3,36 1,11 4,11 40

 مميزة 0,001 3,48 1,07 3,28 0,82 3,94 41

 غير مميزة 0,370 0,90 1,12 3,44 1,04 3,63 42

 مميزة 0,002 3,16 0,77 3,57 0,83 4,07 43

 مميزة 0,008 2,71 0,92 3,75 0,80 4,21 44

 مميزة 0,000 4,93 0,93 3,61 0,72 ،4,42 45

 مميزة 0,008 2,70 0,93 3,46 1,01 3,98 46

 مميزة 0,000 4,87 0,89 3,23 0,91 4,09 47

 مميزة 0,000 5,92 0,93 3,50 0,69 4,46 48

 مميزة 0,000 4,66 0,86 3,36 0,90 4,17 49

 مميزة 0,006 2,79 0,82 3,46 0,98 3,96 50

 مميزة 0,000 5,29 0,94 2,88 0,98 3,88 51

 مميزة 0,000 4,56 1,08 3,25 0,88 4,13 52

 غير مميزة 0,064 1,87 0,88 3,36 1,18 3,75 53

 غير مميزة 0,067 1,85 0,99 3,36 0,91 3,71 54

 مميزة 0,000 3,69 0,99 3,19 0,80 3,84 55

 مميزة 0,001 3,43 1,09 2,88 0,95 3,57 56

 مميزة 0,000 3,60 0,95 3,01 0,99 3,71 57
العليااااا والاااادنيا ،ان جميااااع ( وبعااااد اسااااتخراج قيمااااة )ت( بااااين المجمااااوعتين 5يتبااااين ماااان الجاااادول )

-7.13قيمهااا التائياااة المحتسااابة ماااابين) اقترباااتاذ  ،( متميااازة باااين المجمااوعتين المتطااارفتين 57العبااارات )
-sig ( )0.022(،  عنااد مساااتوى داللااة )1.98( وهااي اعلاااى ماان قيماااة )ت( الجدوليااة والبالغاااة )2.32

 (2 -52+ 52()102درجااااة حريااااة )( عنااااد 0.05( وهااااي اصااااغر ماااان مسااااتوى الداللااااة المعتمااااد )0.000
 :( وهااااااي54، 53، 42، 35، 32، 18، 8، 2( فقاااااارات غياااااار ممياااااازة تحماااااال التسلسااااااالت )8باسااااااتثناء )

)انحياااز الحكاام لفريااق معااين( )تصاارفات الماادرب غياار و ،)اسااتخدام التشااديد الزائااد فااي معالجااة االخطاااء(
اساااتخدام بعاااض )و(  اللعباااة  افأهااادجهااال الجمهاااور الرياضاااي بقاااوانين و )والالئقاااة ماااع جمااااهير الخصااام( 
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قياام بعاض الالعباين بحركاات غيار اخالقياة تجاااه ) و( وجاوه الالعباين  فايالمشاجعين الليازر اثنااء المبااراة 
ارتفااع اساعار  )و (الحساساة المنااطق فاي كااميرات وجاود وعدم المراقبة مناطق تحديد ضعف)و (الجمهور

( وهاااي اقااال مااان قيماااة )ت( الجدولياااة 0.90-1.89المحتسااابة ) بياااع التاااذاكر( حياااث بلغااات قيمتهاااا التائياااة 
 (0.05) ( وهي اكبر من مستوى الداللة 0.061 -0.370ومستوى داللة ما بين )

 اسلوب معامل االتساق الداخلي للمقياس 4-1-2
علاى تقادير لصادقه  الحصاول إلاىدي ؤ معامال تجانساه يا أوان فحص االتساق الداخلي لالختباار 

فر وعنادما اليتاو  صادق الفقارة ، مؤشاراتداخلي يعد احاد  أوكما ان  ارتباط الفقرة بمحك خارجي  ،التكويني
المقيااس افضال محاك محك خارجي يمكن استخدام محك داخلاي لاذلك تمثال درجاة المفحاوص الكلياة علاى 

ايجااد  ، ويمكان ايجااده عنادما ياتم تاهطريقة تقدم لنا مقياساا متجانساا فاي فقرا وواالتساق الداخلي ه ،داخلي
ماان  العالقااة بااين فقاارات االختبااار والدرجااة الكليااة للفاارد والتااي تعااد معيااارا لصاادق االختبااار ، ولكااي نااتمكن

ة الفقاارة والدرجااة تحرياار درجااة صاادق العبااارات وانسااجامها الااداخلي يجااب ايجاااد معاماال االرتباااط بااين درجاا
)التميمااااي و( 35، 1999رة بالبعاااد الااااذي تنتماااي اليااااة )بااااهي ،كااااذلك ايجااااد ارتباااااط الفقااا ،الكلياااة للمقيااااس

تطبياق هاذين االرتبااطين باين  باحثاانارتأى ال(   Anastasi,1976,154,155( )176، 2005والطائي ،
 لعينااة البنااااء اودرجااة  البعااد الااذي تنتماااي اليااه كاال علاااى حااد ،درجااة كاال فقاارة ماااع الدرجااة الكليااة للمقيااااس

ظااااهرة الشاااغب وبعاااد اجاااراء االرتباطاااات االحصاااائية ظهااارت  أسااابابلمقيااااس  ات( اساااتمار 104والبالغاااة )
 .ذلك  ان( يبين9)( 7والجدولين ) تية ،النتائج اآل
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 الشغب أسبابمقياس  بعادمعامالت االرتباط بين فقرات المقياس والبعد الذي تنتمي الية بالنسبة ل (7جدول )ال
 االمن
 

 االتحاد الالعبين الجمهور االعالم االداريين المدربين الحكام

معامل  ت
 االرتباط

معامل  ت الداللة
 االرتباط

معامل  ت الداللة
 االرتباط

معامل  ت الداللة
 االرتباط

معامل  ت الداللة
 االرتباط

معامل  ت الداللة
 االرتباط

معامل  ت الداللة
 االرتباط

معامل  ت الداللة
 االرتباط

 الداللة

1.  0,99 0,000 1 0,705 0,000 1 0,647 0,000 1 0,671 0,000 1 0,671 0,000 1 0,635 0,000 1 ____ 0,000 1 0,768 0,000 

2.  ____ 0,000 2 ____ 0,000 2 0,728 0,000 2 0,630 0,000 2 0,667 0,000 2 ____ 0,000 2 0,655 0,000 2 0,673 0,000 

3.  0,735 0,000 3 0,761 0,000 3 0,636 0,000 3 0,509 0,000 3 0,856 0,000 3 0,632 0,000 3 0,806 0,000 3 0,581 0,000 

4.  0,723 0,000 4 0,677 0,000 4 0,711 0,000 4 0,761 0,000 4 0,854 0,000 4 0,770 0,000 4 0,707 0,000 4 0,715 0,000 

5.  0,680 0,000 5 0,706 0,000 5 0,674 0,000    5 0,812 0,000 5 ____ 0,000 5 0,674 0,000 5 0,677 0,000 

6.  0,595 0,000    6 0,682 0,000    6 0,765 0,000 6 0,679 0,000 6 0,608 0,000 6 ____ 0,000 

      7 ____ 0,000       7 0,668 0,000    7 ____ 0,000 

      8 0,656 0,000       8 0,463 0,000    8 0,566 0,000 

      9 0,584 0,000       9 0,578 0,000    9 0,358 0,000 

               10 0,491 0,000    1
0 

0,475 0,000 

               11 0,452 0,000       
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 ظاهرة الشغب أسباب( معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية لمقياسي  9جدول )ال
 الشغب أسباب 

 الدنلة معامل انر با  ت الدنلة معامل انر با  ت

1.  0,274 0,005 30 0,536 0,000 

2.  ____  31 0,525 0,000 

3.  0,527 0,000 32 ____  

4.  0,402 0,000 33 0,485 0,000 

5.  0,403 0,000 34 0,604 0,000 

6.  0,371 0,001 35 ______  

7.  0,409 0,000 36 0,605 0,000 

8.  _____  37 0,513 0,000 

9.  0,470 0,000 38 0,308 0,001 

10.  0,621 0,000 39 0,551 0,000 

11.  0,411 0,000 40 0,376 0,000 

12.  0,642 0,000 41 0,501 0,000 

13.  0,677 0,000 42 _____  

14.  0,494 0,000 43 0,422 0,000 

15.  0,494 0,000 44 0,435 0,000 

16.  0,538 0,000 45 0,564 0,000 

17.  0,508 0,000 46 0,378 0,000 

18.  _____  47 0,475 0,000 

19.  0,463 0,000 48 0,538 0,000 

20.  0,425 0,000 49 0,462 0,000 

21.  0,443 0,000 50 0,467 0,000 

22.  0,361 0,000 51 0,464 0,000 

23.  0,369 0,000 52 0,457 0,000 

24.  0,547 0,000 53 _____  
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 الشغب أسباب 

 الدنلة معامل انر با  ت الدنلة معامل انر با  ت

25.  0,566 0,000 54 _____  

26.  0,413 0,000 55 0,360 0,000 

27.  0,545 0,000 56 0,317 0,001 

28.  0,511 0,000 57 0,311 0,001 

29.  0,493 0,000   0,000 

( 0.195المحتساابة اكبار مان قيمااة )ر( الجدولياة والبالغااة ) )ر(( ان جمياع قايم 9، 7) ينولن مان الجاادييتبا
 .( مما يدل على تجانس المقياس0.05( ومستوى داللة > )102عند درجة حرية )

 
 ثبات المقياس  4-2

 الظاااهرة التااي االتساااق الااذي يقاايس بااه االختبااار أواالتقااان  أويقصااد بثبااات االختبااار ماادى الدقااة  
 (278، 2000ضوان ،ر و  اتساق القياس.)عالوي، إلىوضع من اجلها ، والثبات يعزى 

ئج النتاا لذلك تم ايجاد معامال الثباات بطريقاة االختباار واعاادة  االختباار ."حياث تعاد االداة ثابتاة اذا اعطات
يجاب  ة مارة اخارى يامرات متتالية كما ان فترة تطبياق االختباار واعاادة تطبيق نفسها في حالة قياسها للظاهرة

ماااان  وللتأكااااد (154، 2001 )فرحااااات،و (143، 1990 ان التقاااال عاااان اساااابوعين  )العجيلااااي واخاااارون ،
 نديااةألماان اعضاااء الهيئااات االداريااة والماادربين ل أفااراد( 10ثبااات االداة تاام توزيااع المقياااس ماارة ثانيااة علااى )

م تاام علااى التطبياق االول ، ثا ا  ( يوما14) والحكاام اختياروا بطريقااة عشاوائية مان بااين عيناة البنااء بعااد مارور
عاال  ( ويمثال معامال ثباات0.90ايجاد معامل ارتباط بيرساون باين نتاائج التوزياع االول والثااني فتباين اناه )

، 2002،(")اباو حاويج واخارون 0.90) إلاى(0.70حيث انه"يتراوح معامل االرتباط لثبات االختباار ماابين )
شااار ؤ وباااذلك تعاااد االداة ثابتاااة فضاااال عااان ان هاااذه االداة تمتااااز بمعامااال ثباااات جيااادا اعتماااادا علاااى م، (68

 .(9اداة البحث الحالي الوارد في الملحق ) باحثانالصدق .وبذلك اعتمد ال
 
 وصف المقياس بصورته النهائية  4-3

( 8علاااى  ) ةفقااارة موزعااا (49ظااااهرة الشاااغب الرياضاااي مااان ) سااابابيتكاااون المقيااااس النهاااائي أل 
حااااد( االتو ،  الالعباااينو  الجمهاااور،و ، االعاااالمو ، االدارياااينو ، المااادربينو ، الحكاااامو ، ة هاااي )االمااانرئيسااا أبعاااد

 اقترباات( 9( فقاارة ايجابيااة ، كمااا موضااح فااي الملحااق )8، 5، 9، 6، 4، 8، 4، 5وتضاام علااى التااوالي )
 (11، 30الدرجااة الكليااة لبعااد االماان مااابين ) اقترباات( فااي حااين 87، 278الدرجااة الكليااة للمقياااس مااابين )

( ولبعاااد 8، 20( ولبعاااد االدارياااين ماااابين )9، 44( ولبعاااد المااادربين ماااابين )5، 24ولبعاااد الحكاااام ماااابين )
 ( ولبعااد االتحاااد )17 ،28( ولبعااد الالعبااين ) 17، 55( ولبعااد الجمهااور مااابين )8، 30االعااالم مااابين )

47 ،17). 



 2019 –( 70العدد ) –( 22اجمللد ) –جملة الرافدين للعلوم الرياضية 
 القدم المالعب من وجهة نظر اداريي ومدربي وحكام الدوري العراقي الممتاز لكرةأسباب ظاهرة شغب   

 

160 

 

 تطبيق اداة البحث 4-4
 ةنديااالأل ا  ومااادرب ،ادارياااة هيئاااة ا  (عضاااو 60تاام تطبياااق اداة البحاااث علاااى عيناااة التطبياااق المفترضاااة والبالغاااة )

ولغايااااة  2018 /4/ 14الرياضااااية والحكااااام للاااادوري الممتاااااز لكاااارة القاااادم وقااااد امتاااادت ماااادة التطبيااااق ماااان 
( اساااتمارة صاااالحة للتحليااال االحصاااائي وهاااي تمثااال نسااابة 48علاااى ) باحثاااانوقاااد حصااال ال 12/6/2018

 ( من عينة التطبيق المفترضة .80%)
 االستنتاجات والتوصيات 

شغب مالعب كرة القدم يتمتاع بمعاامالت صادق وثباات عالياة مماا يسامح فاي مقياس  ان باحثاناستنتج ال
 في مجتمع البحث. هاستخدام

 التوصيات 
االسااتفادة ماان مقياااس شااغب مالعااب كاارة القاادم واالسااتفادة ماان المعلومااات التااي تضاامنها المقياااس والعماال 

 .على تطويرها 
  

 المصادر العربية واالجنبية  -
ر ، الدا1طالقياس والتقويم في التربية وعلم النفس ، ، 2002ابو حويج ، مروان واخرون ،  .1

 العلمية الدولية للنشر والتوزيع ، عمان.
 أنديغغغغغغغةالقياديغغغغغغغة لر سغغغغغغغاء  سغغغغغغغاليبتغغغغغغغاثير ال 2002االشاااااااريفي ، ريااااااااض احماااااااد اساااااااماعيل ،  .2

حااااااة ، اطرو  الدرجغغغغغة االولغغغغغى الرياضغغغغغية فغغغغغغي االلتغغغغغزام التنظيمغغغغغي العضغغغغغغاء هيئاتهغغغغغا االداريغغغغغة
 دكتوراه غير منشورة  .

  نشر،،  مركز الكتاب للالمعامالت العلمية بين النظرية والتطبيق، 1999 باهي،  مصطفى حسين، .3
 القاهرة .

والتحادات  نديةتقييم ادارة االجتماعات لدى ر ساء ال ، 2010 البجاري،  بسمان محمود، .4
ير رسالة ماجستير غ  الرياضية من وجهة نظر اعضاء هيئاتهم االدارية في محافظة نينوى،

 منشورة،  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، جامعة الموصل .
 جودة اتخاذ القرار لدى التدريسي( . 2005طائي،  حريم محمد . )محمود كاظم،  ال التميمي، .5

 (،  جامعة بغداد.9،  مجلة العلوم النفسية والتربوية، العدد)الجامعي
 الجامعاااااااة مجلاااااااة،  الفلسغغغغغغغطينية المالعغغغغغغغب فغغغغغغغي الرياضغغغغغغغي العنغغغغغغغف، 2007،رمااااااازي ،  جاااااااابر .6

 . الثاني العدد،15 المجلد، االسالمية
الشغب في مالعب كرة القدم السودانية من  أسباب، 2015الضوء، حاكم يوسف،  واخرون،  .7

 لوجيا.( جامعة السودان للعلوم والتكن2،  مجلة العلوم التربوية، العدد )وجهة نظر عينة مختاره
لوم ،  اكاديمية نايف العربية للعالتعامل مع شغب المالعب(،  2000العبودي،  محسن محمد،  ) .8

 ، الرياض، السعودية 1االمنية، ط
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 غداد بة التعليم العالي ، جامعة ، مطبعالتقويم والقياس ، 1990العجيلي ، صباح حسين واخرون ،  .9
القياس في التربية الرياضية وعلم  ،2000محمد حسن،  رضوان، محمد نصر الدين، عالوي، .10

 .دار الفكر العربي، القاهرة ، 2000، 3،  طالنفس الرياضي
 في الرياضي دور االعالمالحليم،   عبد ، محمود،  هشام2014نوار،   عيد العنتبلي،  حماده .11

 ر.،  كلية التربية الرياضية،  جامعة االسكندرية،  مصالرياضية المالعب وشغب عنف مواجهة
ب للنشر،  ، مركز الكتا1، طالرياضية،  القياس واالختبار في التربية 2001فرحات،  ليلى السيد،   .12

 القاهرة . 
لبدنية ا،  مجلة علوم التربية الشغب في المالعب الرياضية العراقية،  2016فرحان، صبا شاكر،   .13

 ، جامعة القادسية، العراق .3العدد  9وعلوم الرياضة مجلد 
الداريغغغغغة مقاومغغغغغة التغييغغغغر التنظيمغغغغغي فغغغغغي ضغغغغوء القغغغغغيم ا 2003الكااااواز، عاااادي غاااااانم محمااااود ،  .14

 ، اطروحة دكتوراه غير منشورة . الرياضية للمنطقة الشمالية في العراق نديةفي ال 

 الجامعات دوري  في القدم كرة مالعب شغب أسبابو  مظاهر ، 2011محمود،  يعقوب محمود،   .15
 ،  كلية التربية،  جامعة النيلين،  الخرطوم،  السودان.السودانية

ة  جامعة نايف العربي 1ط هأسبابالمالعب الرياضية دوافعة و شغب ،2004مصطفى، عبد العزيز،  .16
 للعلوم االمنية،  الرياض، المملكة العربية السعودية .

زيع،  ،  دار الشروق للنشر والتو اساسيات القياس في العلوم السلوكية، 2004النبهان،  موسى،  .17
 عمان،  االردن .

،  المالعب الرياضية في الشغب الحداثالمواجهة االمنية ، 2003النفيعي،  عوض سالم،   .18
 اكاديمية نايف العربية للعلوم االمنية،  الرياض،  المملكة العربية السعودية . 

 لمصادر االجنبيةا
 

19. AL-Zobaie . A & AL-Hamdane . M. (1982)."Test  Construction" ،Mosel  

University  publishing  ، Mosel 
20. Anastasi  ،  A .  (1976)  .  "  Psychological   Testing  " .   4th    Ed   

MacMillan   ،  publishing ،  New  York .   

21. Beuchert . A . k .&  Mendoza  ،  J . L  .(1990) ."Amou nt  Carlo 

Comparison  of   ten  items  diserimination  indiees"  ،  Journal  of  

Educational   Measurement ، Vol  .  16 ،  No  .  11. 

22. Bloom  ،  Benjamin .  S  .  and  Other   .  (1983)  .  "Taxonomy  of  

educational   objectives  Book  I"  .  Canitive   Domuin  ،  London : 

longman. 
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   (7) (46) (27) (76)    (3) (22) (13) (35) 

 (13)  (31) الحكام

 48  المجموع الكلي 104  المجموع الكلي

74.28.  النسبة المئوية
% 

 %80  النسبة المئوية
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 (4الملحق )
 السادة الخبراء

 
 مكان العمل االختصاص اللقب العلمي االسم

 لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة الموص االدارة والتنظيم الستاذ  رياض احمد اسماعيل
 لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة الموص االدارة والتنظيم الستاذ  عدي غانم الكواز

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة قياس وتقويم الستاذ  مكي محمود حسين
 لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة الموص القياس والتقويم الستاذ  ناظم  شاكر الوتار

 لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة الموص القياس والتقويم الستاذ  ايثار عبد الكريم غزال
 كلية التربية االساسية/جامعة الموصل االدارة والتنظيم الستاذ  وليد خالد النعمة

الستاذ   شهاب احمدعمار 
 المساعد 

 لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة الموص القياس والتقويم

الستاذ   بثينة حسين الطائي
 المساعد 

 لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة الموص االدارة والتنظيم

الستاذ   سبهان محمود الزهيري 
 المساعد 

 لالتربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة الموصكلية  القياس والتقويم

الستاذ   عمر سمير ذنون 
 المساعد 

 لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة الموص القياس والتقويم

الستاذ   خالد محمود عزيز
 المساعد 

 لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة الموص االدارة والتنظيم

الستاذ   ثابت احسان
 المساعد 

 كلية التربية بنات/جامعة الموصل االدارة والتنظيم

الستاذ   معن وعدهللا المعاضيدي 
 المساعد 

 كلية االدارة واالقتصاد ادارة اعمال

الستاذ   منذر خضر
 المساعد 

 كلية االدارة واالقتصاد التسويق

الستاذ   عالء الجبوري 
 المساعد 

 واالقتصادكلية االدارة  التسويق

اسماء عبد الرحيم 
 الخياط

الستاذ  
 المساعد 

 كلية التربية للعلوم االنسانية  ادارة تربوية

الستاذ   هديل داهي ناهي 
 المساعد 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة فلسفة
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 (9الملحق )                                          
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 جامعة الموصل                             
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 الدراسات العليا/الماجستير    
 

 السيد عضو الهيئة االدارية/المدير الفني/الحكم/ المحترم.....
 تحية طيبة......

بي يي ومدر المالعب الرياضية من وجهة نظر ادار  شغب ظاهرة أسباب"في النية اجراء البحث الموسوم 
ة ه الظاهر هذ لىإالتي تودي  سبابوحكام الدوري الممتاز العراقي لكرة القدم" بغية التعرف على اهم ال

 لمواجهتها. ساليبوماهي افضل ال
 تراهلذي تحت البديل ا( √)واالجابة بدقة من خالل وضع  تعاونكم الجاد في قراءة كل فقرة،ارجو 

اض الغر  مناسبا حسب التقسيم الموجود في االستبيان،  علما بان هذه المعلومات سيتم استخدامها
 البحث العلمي فقط وال داعي لذكر اي اسم فيها.

 شاكرين تعاونكم العلمي مع التقدير
 المتغيرات الشخصية

 سنة التأسيس بالنسبة للنادي: 
 المنصب:

 مدة الخدمة:
 الجنس:
 العمر:

 التحصيل الدراسي:
 التخصص:

 الصفة:
 الدرجة:                                            

 باحثانال
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 الشغب أسباب
 

 الفقرات ت
اتفق 
 بشدة

 اتفق
 إلىاتفق 

 حد ما

 ال
 اتفق

الاتفق 
 بشدة 

لية دخول  آضعف التنسيق بين ادارة الملعب ورجال االمن حول   .1
 وخروج الجمهور

     

      ضعف وجود  العقوبة الرادعة للمتسبب في الشغب   .2

      التواني وعدم االحتياط للمباريات المهمة )الجماهيرية(  .3

      قلة تامين االعداد االمنية المناسبة لمستوى المباراة   .4

      انخفاض مستوى كفاءة رجال االمن المخصصين لتامين المباريات.  .5

      ضعف شخصية الحكم.  .6

      والفنية( للحكام. -ضعف اللياقة )البدنية  .7

      الحكام المساعدين  إلىتمسك الحكم بالقرار وعدم الرجوع   .8

      والمخالفات.  الخطأالحكم بحسم  تأخر  .9

      شحن المدربين السلبي للفريق بقصد الفوز   .10

لتهجم على امحاولة المدربين تغطية ضعف مستوى الفريق ب  .11
 الحكام 

     

      االكثار من اعتراض المدربين على قرارات الحكم   .12

اثناء في سحب المدربين للفريق من الملعب كطريقة احتجاج   .13
 المباراة. 

     

      تحريض المدربين لالعبين للعب غير النزية عند الهزيمة   .14

      قيام المدرب بتصريحات استفزازيه في االعالم قبل  المباراة   .15

      اثناء المباراة في عدم سيطرة المدرب على الالعبين   .16

      قلة خبرة المدرب في ادارة المباريات الحاسمة   .17

      خارج الوسط الرياضيارتباط المشجعين باتجاهات   .18

      ولةؤ وغير مسقيام بعض االداريين بتصريحات عدائية   .19

      والعقوبات بالخطاءضعف وجود الفتات تعريفية   .20

      ضعف دور المشرفين والقائمين على ادارة المباريات   .21

      وجماهيرها  نديةتضائل العالقات بين ادارة ال   .22

      التحيز الواضح لفرق بعينها من قبل الصحافة  .23

      الالعبين  أونشر االعالم معلومات سرية وخاصة عن الفرق   .24

      خاصة عند التعليق على المباراة و  الجمهور والمستمعيناثارة   .25

      االثارة الزائدة الحداث المباراة من قبل االعالم   .26
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 الفقرات ت
اتفق 
 بشدة

 اتفق
 إلىاتفق 

 حد ما

 ال
 اتفق

الاتفق 
 بشدة 

جتماعي على اسس عمل تجمعات )كروبات( في وسائل التواصل اال  .27
  اقليمية ومناطقية.

     

      التنشئة االجتماعية الخاطئة للجمهور الرياضي   .28

       اراةالمباثناءم المناطق المخصصة لهبعدم التزام المشجعين بالبقاء  .29

      عدم استالم الجوائز أوانسحاب بعض الفرق من الملعب   .30

      تعصب الجمهور للنادي الذي ينتمي اليه بشكل جنوني وغير الئق  .31

      تدني المستوى الثقافي لدى بعض الجماهير   .32

      ردة فعل وضغوط نفسية واجتماعية يعيشها الجمهور   .33

      خرالتغني بهتافات واللفاظ تسئ للفريق اآل  .34

      عدم وجود مناطق مخصصة لجماهير كل فريق   .35

      عدم وجود رابطة مشجعين معتمدة لكل نادي  .36

      اثناء المباراة في الخشونة المتعمدة لالعبين  .37

      االعتراض المتكرر من قبل االعبين على قرارات الحكم   .38

      الوقت. إلضاعة أوتعمد الالعب ضرب الكرة تجاه الخصم   .39

      ضعف اللياقة البدنية والمهارية لبعض الالعبين  .40

      حادمن قبل االت نديةبين ال  الخالفات والمشاكلعدم االسراع بحل   .41

      عدم قيام االتحاد باتخاذ قرارات رادعة بحق المخالفين  .42

       ضعف التنسيق االداري والفني بين رجال االمن ومشرفي االتحاد  .43

      الجماهيرية  نديةتركيز االتحاد على ال   .44

      اهتمام االتحاد بالمباريات الحساسة والجماهيرية فقط  .45

      عدم تخصيص حكام اكفاء من قبل االتحاد  .46

      االتحاد عدم اختيار الحكام بدقة للمباريات المهمة من قبل  .47

ل ن قبعدم اجراء لقاءات مع المدربين واالداريين قبل بدء الدوري م  .48
 االتحاد

     

نشر معلومات اعالمية غير دقيقة عن احداث ومجريات المباراة   .49
 بقصد شحن الجمهور 

     

 


