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 ( 3124  تشرين االول 32......... القبول  3124 ايلول 23)االستالم 

 امللخص
-الهدؼ مف البحث :  

 وبات اإلدارية والفنية التي تواجه حكاـ كرة السمة في العراؽ .بناء مقياس  لمتعرؼ عمى أهـ الصع .1
 التعرؼ عمى درجة الصعوبات اإلدارية والفنية  التي تواجه حكاـ كرة السمة في العراؽ  .2
 التعرؼ عمى نوع العالقة مابيف الصعوبات اإلدارية والفنية التي تواجه الحكاـ  . .3

  -وقد افترض الباحثاف :
 ة وفنية تواجه حكاـ كرة السمة العامميف في العراؽ . وجود صعوبات إداري .1

 . وجود عالقة ذات داللة معنوية بيف الصعوبات االدارية والفنية التي تواجه الحكاـ .2
واستخدـ الباحثاف المنهج الوصفي بأسموب المسح لمالءمته وطبيعة البحث و تكػوف مجتمػا البحػث مػف حكػاـ كػرة 

حػػاممي الاػػهادات الدوليػػة والدرجػػة ادولػػى والدرجػػة الثانيػػة والدرجػػة الثالثػػة والبػػال  عػػددهـ  السػػمة العػػامميف فػػي العػػراؽ مػػف
( حكمػًا ل فػي حػيف اػمل 021( حكمًا وتألفت العينػة مػف قسػميفل القسػـ ادوؿ اػمل عينػة البنػاء التػي بمػ  عػددها )061)

 ( حكمًا .01القسـ الثاني عينة التطبيق التي بم  عددها )
الستبياف كوسيمة لجما البيانات حيث قاـ الباحثاف ببناء مقياس لمصعوبات االدارية والفنيػة ويضػـ ) وتـ استخداـ ا

الوسػ  الحسػػابي واالنحػراؼ المعيػػاري وقػػانوف النسػبة المسويػػة والمتوسػػ   ( فقػرة وعولجػػت البيانػات احصػػاسيا باسػػتخداـ  04
سػتخدمت وأينتػيف مسػتقمتيف ومعامػل )ألفػا( ومعادلػة جتمػافل الفرضي ومعامل ارتباط )بيرسوف(ل وتـ استخداـ اختبار )ت( لع

 معادلة )سبيرماف براوف( .
-أهـ االستنتاجات هي :  

 صالحية مقياس الصعوبات اإلدارية والفنية في قياس درجة الصعوبات التي تواجه حكاـ كرة السمة العامميف في العراؽ .  .1
ة السمة العامميف في العراؽ            )عاليػة جػدا( ب بينمػا كانػت درجػة كانت درجة الصعوبات اإلدارية  التي تواجه حكاـ كر  .2

الصعوبات الفنية التي تواجه حكاـ كرة السمة العامميف في العراؽ )عالية(ب فػي حػيف كانػت درجػة الصػعوبات االداريػة والفنيػة 
 معا )عالية جدا ( .

 والصعوبات الفنية . الصعوبات اإلدارية  وجود عالقة ذات داللة معنوية بيف كل مف .3
قمة عدد حكاـ كرة السمة العامميف في العراؽ بالمقارنة ما المنهاج الواسا لالتحاد المركزي لكرة السمة وفروعه في  .4

 ( حكما عامال .  061المحافظات إذ بم  عددهـ ) 
 -وفي ضوء النتاسج قدـ الباحثاف عددًا مف التوصيات مف أهمها :

اريػػة والفنيػػة التػػي تواجػػه حكػػاـ كػػرة السػػمة بعػػد تكييفػػه بطريقػػة عمميػػة عمػػى ألعػػاب وفعاليػػات تطبيػػق مقيػػاس الصػػعوبات اإلد .1
 رياضية جماعية أو فردية أخرى .

ضرورة قياـ االتحاد العراقي المركزي لكرة السمة وفروعه في المحافظات بالعمل عمى تذليل الصعوبات اإلدارية والفنية التي  .2
 سيق ما وزارة الاباب والرياضة وادندية الرياضية المااركة في نااطات االتحاد . تواجه الحكاـ وذلؾ مف خالؿ التن

 -وقدـ الباحثاف بعض المقترحات منها :

  3125 –( 76) –العدد  –( 31) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(

mailto:الموصل/العراق/البريد%20الالكتروني:%20Momen_emad_sp@yahoo.com
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. إجراء دراسة مقارنة في الصعوبات اإلدارية والفنية التي تواجه حكاـ كػرة السػمة العػامميف فػي العػراؽ مػا الحكػاـ العػامميف 0
 ة أو جماعية( وحسب درجاتهـ التحكيمية . في اتحادات رياضية أخرى )فردي

. العمل عمى إصدار قانوف لتفرغ الحكاـ العامميف في االتحادات الرياضية باكل كمي في الموسـ الرياضػي مػف أجػل القيػاـ 2
بمهامهـ في االتحادات ما االحتفاظ بحقوقهـ الرسمية في المؤسسات التي يعمموف بها؛ وذلؾ مػف أجػل أف تتػاح لهػـ فرصػة 

 اإلبداع . 
. مطالبػػة الحكومػػة العراقيػػة بزيػػادة الميزانيػػة السػػنوية لمجنػػة االولمبيػػة الوطنيػػة العراقيػػة وبالاػػكل الػػذي يعمػػل عمػػى ت طيػػة 4

 مختمف نااطات االتحادات الرياضية المركزية وفروعها في المحافظات 
 ؽالعرا -حكاـ كرة السمة  -لصعوبات االدارية والفنية ا الكممات المفتاحية:

Administrative and Technical Difficulties Faced by Basketball Referees in Iraq  

Momen Emad Ahmed Al-Juwari    Asst.Prof.Dr. Khaled Mahmoud Aziz Al-Abadi 

Abstract 
The research objectives are : 

- Constructing a scale to recognize the most important administrative and technical difficulties 

faced by the basketball referees in Iraq. 

- Identifying  the degree of the administrative and technical difficulties faced by the basketball 

referees in Iraq. 

- Identifying the kind of relationship between the administrative and technical difficulties that 

face the referees . 

The researcher has hypothesized the following : 

- There were administrative and technical difficulties facing the basketball referees in Iraq. 

- There was a moral significant relationship among the administrative and technical 

difficulties faced by the referees. 

The researchers have used the descriptive methodology with survey style  for its convenience 

to the nature of the research. The research community includes basketball referees working in 

Iraq and holding international certificates , first, second , and third degrees in the branch 

sport unions for basketball in Iraq as (160) referees. The sample includes two parts : the first 

part includes the construction sample as (120) referees working with the branch sport unions 

of basketball in Iraq .The second part includes the application sample as (40) referees . 

The questionnaire has been used as a means of collecting data .So ,the researchers have 

constructed a scale of administrative and technical difficulties . The scale includes (43)  items 

.The data were  treated statistically by using :the arithmetic mean, standard deviation, 

percentage law, assumptirn mean, Pearson correlation coefficient, t-Test for two independent 

samples, Alpha coefficient, Getman equation, and Spearman Brown equation. 

The important results were : 

- The validity of the scale of the administrative and technical difficulties faced by the 

basketball referees working in Iraq. 

- The degree of the administrative difficulties faced by the basketball referees working in Iraq 

was (very high) ,while the degree of the technical difficulties faced by the basketball referees 

working in Iraq was (high) and the degree of both administrative and technical difficulties 

was (very high ) . 

- There was a significant relationship between both of the administrative and technical 

difficulties. 

- The shortage in the number of basketball referees working in Iraq compared with the 

comprehensive approach of the central union of basketball and its branches in the 

governorates .There number was (160) working referees . 

In the light of the results , the researchers have presented a number of recommendations such 

as : 
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- Applying the scale of administrative and technical difficulties faced by the basketball referees 

after being adapted scientifically to other individual or team sport games and activities. 

- The Iraqi central union of basketball and its branches in the governorates need to remove 

the administrative and technical difficulties faced by the referees via the coordination with the 

ministry of youth and sport and the sport clubs participating in the union activities. 

The researchers have presented the following suggestions : 

- Making a comparative study of the administrative and technical difficulties faced by the 

basketball referees working in Iraq to the referees working with other sport unions (individual 

or team) according to their referring degree . 

- Working to issue a law of full-time referees for these who work  in all sport unions during 

the sport season to do their tasks in the unions with preserving their formal rights at the 

establishments where they work in order to grant them chances of creativity. 

- Calling Iraqi government to increase the annual budget of the Iraqi national Olympic 

committee in a way that covers all the activities of the central sport unions and their branches 

in the governorates. 

Iraq  -Basketball Referees  -Keywords: Administrative and Technical Difficulties  

 التعريف بالبحث  – 0
 المقدمة وأهمية البحث : 0 – 0

ذ القدـ ، وقد ظيرت العمميات االدارية في تاريخ المجتمع البشرؼ عندما ادرؾ ضرورة لقد عرؼ االنساف االدارة من
ف االىداؼ التي يسعى الييا اليمكف تحقيقيا اال بالجيد الجماعي المشترؾ ، ية تعاونو مع غيره مف بني جنسو ألواىم

لتحقيق تمؾ  وصوالا  مع تنسيق الجيود وليذا تطمب وجود قيادة قوية وفذة تعمل عمى قيادة الجماعة وتقسـ العمل بينيـ
عماؿ ىميتيا بزيادة األأ  ىـ العموـ التي تحتل مكانة رفيعة في الدوؿ المتقدمة ، وتزداداالدارة مف أ  االىداؼ ، وتعد

 كبر كفاءة ممكنة. وأسرع وقت وبأ  قل جيدبأليذه االعماؿ حتى انجازىا  دقيقاا  واتساعيا مما يتطمب تنظيماا 
 ( 32،  1991) بدوؼ والمنيرؼ ،                                                           

وتعد المنافسات الرياضية بأشكاليا وصورىا كافة مف المجاالت الميمة التي تعتمد في تطوير األفراد 
، الالعب ،  ارؼ اإلد،  الممارسيف ليا عمى أعمدة أساسية ودعامات ميمة منيا عمى سبيل المثاؿ ال الحصر )المدرب

 (1992،21لحكـ( .               )محمود وحممي ، ا
حيث يعد الحكـ احد الجوانب واألسس الميمة التي تسيـ في رفع مستوػ رياضة كرة السمة، ألنو الشخص ذ إ 

ة السمة ، حيث يقـو بتنفيذ قانوف لعبة كر ذ إالمكمف بإدارة المباراة ولو السمطة المطمقة مف لحظة دخولو ارض الممعب 
لذا فانو ليس باألمر  السيما انو يتعمق بيذه الرياضة ، وحيوياا  خصباا  كما أف مجاؿ التحكيـ في كرة السمة يعد مجاالا 
لشخصية القيادية وعناصر المياقة فال بد أف يتميز الحكـ بامتالكو االيسير الذؼ يستطيع أؼ فرد القياـ بو ،  لذلؾ 

 اممة لقانوف كرة السمة التي تؤىمو لقيادة المباراة بأفضل صورة .البدنية والمعرفة الواسعة والش
 (24، 1991)اإلسناوؼ ، 

كف صفتو ومف ىنا تتضح أىمية التحكيـ ومما يزيد األمر أىمية ىو انو ليس مف حق أؼ شخص ميما ت
مسؤولية كبيرة واف  لتحكيمي أثناء المباريات، واف قبوؿ الشخص لمتحكيـ يضع عمى عاتقوالتدخل في أعماؿ الطاقـ ا

تصرفاتو وقراراتو تؤثر عمى مشاعر العبي الفريقيف ومدربيـ ومئات المالييف مف المشاىديف واف أؼ خطأ قانوني قد 
 (24، 1981)الصفار وآخروف ،يصعب تالفيو. يسبب ضرراا 

اؿ ومف خالؿ ىذا البحث وجب التعرؼ عمى أىـ الصعوبات التي تواجو ىذه الشريحة الميمة في المج
الرياضي وىي الصعوبات )اإلدارية( ومنيا نظاـ البطولة ومكاف سكف الحكـ والنقل واألجور والحوافز والتجييزات 
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وغيرىا وكذلؾ الصعوبات مف الناحية )الفنية( وىي صالحية القاعات الرياضية وتوفر األجيزة الفنية وكذلؾ مستوػ 
رىا مف الصعوبات التي تواجو الحكاـ خاصة مع اإلدارييف والمدربيف الزمالء مف الحكاـ وأىمية المباراة أو البطولة وغي

وجود قوانيف واضحة إال انو يحاوؿ  وعمى الرغـ مف والالعبيف والجميور ووسائل اإلعالـ والتأكيد عمى أف الحكـ
ا تحدد نتائج ة في أنيإذ تظير أىمية القرارات التي يصدرىا حكاـ كرة السمالجمع ما بيف القانوف وروح القانوف ، 

 التي عمى ضوئيا تمنح أو تحجب البطوالت عف الفرؽ المشاركة في كرة السمة .المباريات 
 ماكمة البحث 0-2

خػػرػ تتميػػز بمسػػتوػ تنافسػػي عػػالي واف الوصػػوؿ الػػى ىػػذا المسػػتوػ المتقػػدـ أللعػػاب األاكػػرة السػػمة كبػػاقي  اف
جػل الظيػور وامكانيػات ماديػة ىائمػة العػداد فػرقيـ مػف ا   طػويالا  ووقتػاا  كبيػراا  تتطمب مف الفرؽ والمنتخبات واالندية جيداا 

مػل الفػرؽ ىػداؼ التػي تا  بالمستوػ الالئق في المنافسات الرياضية ، واف كل ىذه الجيود يمكف اف تذىب وال تتحقػق اال  
الذؼ قد يتسبب  ( الحكـفي تحقيقيا بسب تدخل عامل خارج عف ارادتيا وال تستطيع التحكـ فيو واف ىذا العامل ىو ) 

ببعض القرارات الخاطئة نتيجة لظروؼ محيطة بو ومؤثرة عمى عممو في منح الفوز لمف اليستحق، فقد تكوف االسباب 
سػػير المباريػػات بصػورة صػػحيحة ىػػي عػػدـ ادراكػػو بػػبعض  ه القػرارات  الخاطئػػة والمػػؤثرة فػػيالتػي تػػؤدؼ بػػالحكـ الػػى ىػػذ

او وجػػود خمػل فػي شخصػية الحكػـ وحػػاالت التػردد فػي اتخػاذ القػرارات الحاسػػمة تعػديالت القػانوف والمياقػة البدنيػة لمحكػـ 
 وحاالت االنفعاؿ وعدـ الثقة بالنفس واالرتباؾ التي تؤثر سمبا عمى قرارات حكـ كرة السمة . 

وقد الحع الباحثاف مف خػالؿ متابعتػو لالنشػطة الرياضػية مػدػ الصػعوبات التػي تواجييػا االتحػادات الرياضػية 
ضعف تمثيل  عميو ضعف المستوػ المحمي ومف ثـير كافة األجيزة واألدوات والمستمزمات المطموبة مما ترتب في توف

عف ىذا اف االلعاب تواجو بعض الصعوبات فػي عػدـ انتشػار  الحكاـ  العراقييف  في بطوالت الدولية والعالمية ، فضالا 
 يا وانظمتيا .المعبة بيف افراد المجتمع بشكل عاـ وقمة درايتيـ بقوانين

مف خالؿ ما تقدـ ارتأػ الباحثاف الوقوؼ عمى ىذه الظروؼ ومحاولة تحديدىا أف أمكػف وذلػؾ مػف خػالؿ بنػاء 
مقياس لمصعوبات التي تواجو الحكاـ العامميف  في إدارة المباريات وذلؾ لعدـ وجود مقياس يصف لنا األمػور الخاصػة 

(  التػي تػواجييـ  ومحاولػة معالجتيػا والػتخمص منيػا بقػدر اإلمكػاف فػي ةاإلداريػة  والفنيػبالحكاـ وتحديد الصعوبات ) 
 عػدد مػف األخطػاء التػػي قػد تػؤثر فػػي المسػتقبل لكػي تخػرج مباريػػات كػرة السػمة  بأفضػل مسػػتوػ تحكيمػي ممكػف وبأقػػل

 نتائج المباريات والفرؽ .
 أهداؼ البحث   0-4
 -يهدؼ البحث إلى ما يأتي : 
 رؼ عمى أىـ الصعوبات اإلدارية والفنية التي تواجو حكاـ كرة السمة في العراؽ .بناء مقياس  لمتع   1-2-1
 التعرؼ عمى درجة الصعوبات اإلدارية والفنية  التي تواجو حكاـ كرة السمة العامميف في العراؽ .   1-2-3
 التعرؼ عمى نوع العالقة مابيف الصعوبات اإلدارية والفنية التي تواجو الحكاـ .  1-2-2
 فروض البحث   0-0
 وجود صعوبات ادارية وفنية تواجو حكاـ كرة السمة العامميف في العراؽ .  1-2-1
 وجود عالقة ذات داللة معنوية بيف الصعوبات االدارية والفنية التي تواجو الحكاـ .  1-2-3
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 مجاالت البحث  0-5
 ،الدرجة األولى  ،) الدولية  ات التحكيميةحكاـ كرة السمة العامميف مف حاممي الشياد المجاؿ الباري: 0-5-0

 الدرجة الثالثة ( في العراؽ .، الدرجة الثانية 
 مقرات االتحادات الفرعية العراقية بكرة السمة والقاعات الرياضية. المجاؿ المكاني :  0-5-2
 .    3112/   1/ 38ولغاية    21/1/3112مف  ابتداءا  لزماني :المجاؿ ا 0-5-4
 
 المصطمحات تحديد -6 
 الحكـ 0-6-0

ىو ذلؾ الشخص الذؼ يمثل أعمى سمطة قضائية في الممعب أثناء المباراة التي يكمف بقيادتيا مف قبػل االتحػاد 
 (11، 3112أو المنظمة الرياضية. )الشيخمي، 

  -نو : با   ويعرفو الباحثاف إجرائياا 
التنػػافس بػػيف فػػريقيف يحكمػػو مبػػدأ العدالػػة كػػل فػػرد فيػػو مقومػػات وأسػػس وشػػرون حػػددىا القػػانوف تتػػيح لػػو إدارة 

 والشرؼ في إعالف الخطأ ووقوعو . 
 الصعوبات  0-6-2

لحمػػو الخبػػرات السػػابقة والسػػموؾ المػػألوؼ.                                         امػػة ىػػي كػػل موقػػف غيػػر معيػػود ال يكفػػيالصػػعوبات بصػػفة ع   
 ( 219، 1983) الحفني وصميبا ،
  -نيا : با   ثاف اجرائياا ويعرفيا الباح

ىي عبارة عف مجموعة مف االضطرابات التي تتمثل في صعوبات واضحة في اكتساب واستخداـ القدرات 
 وتظير مف جراء حاالت اإلعاقة اوالتأثيرات الخارجية . عمى االستدالؿ الرياضي وىذه االضطرابات يفترض أنيا تنشا  

ىي عبارة عف مجموعة                                                            -الصعوبات اإلدارية : 1-6-4
مف الصعوبات التي تمنع الوصوؿ الى ىدؼ معيف واف معظـ الصعوبات االدارية ناتجة عف سوء التخطيط وتتناسب 

والتنظيـ ، فكمما مع التخطيط  مع المعوقات والمشكالت الرياضية وبيف عممية التوجيو والرقابة وتتناسب عكسياا  طردياا 
 المعوقات والمشكالت االدارية.  قمة كثر تفسيراوا   واكثر شموالا  كاف التخطيط والتنظيـ اكثر وضوحاا 

 (22،  3112) درويش ،                                                              
 الصعوبات اإلدارية لمحكاـ  0-6-0

ت المرتبطة بالنواحي االدارية لعمل اداراة االتحاد المركزؼ واالتحادات ىي عبارة عف الصعوبات او المشكال
 الفرعية مثل مشكالت التخطيط والتنظيـ والرقابة .

 ( 312، 3111) عبيد وابو حسونة ،                                                
   -:  بانيا   ويعرفيا الباحثاف إجرائياا 

أثناء المباريات في لعوامل والعوائق المؤثرة في إدارة أؼ عمل ومنيا عمل الحكاـ ىي عبارة عف مجموعة مف ا
حيث تتمثل الصعوبات اإلدارية لمحكاـ بنظاـ البطولة ومكاف سكف الحكـ والنقل واألجور والحوافز والتجييزات إذ 

 وكذلؾ مكاف إقامة البطولة .  
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 الصعوبات الفنية لمحكاـ    0-6-5
صعوبات او المشكالت المرتبطة بالنواحي الفنية لعمل ادارة االتحاد المركزؼ واالتحادات ىي عبارة عف ال

 الفرعية مثل مشكالت االشراؼ والتوجيو والتطوير . 
 ( 312، 3111) عبيد وابو حسونة ، 

  -:  بانيا   ويعرفيا الباحثاف إجرائياا 
يق وتؤثر عمى عمل حكـ المباراة أثناء قيادتو ىي عبارة عف مجموعة مف العوامل الفنية داخل الممعب التي تع

إثناء عممية التحكيـ حيث تتمثل الصعوبات الفنية لمحكاـ بصالحية القاعات في لممباراة وتؤدؼ إلى حدوث أخطاء 
الرياضية وتوفر األجيزة واألدوات الفنية وكذلؾ مستوػ الزمالء مف الحكاـ وأىمية المباراة أو البطولة وكذلؾ مستوػ 

 ريقيف .الف
  -اإلطار النظري والدراسات السابقة : -2
  -االطار النظري : 2-0
 اإلدارة في المجاؿ الرياضي  2-0-0

إف اإلقباؿ عمى العمل باإلدارة الرياضية قد تزايد بشكل ممحوظ في الفترة األخيرة ، ولعػل ذلػؾ كػاف نتيجػة لمػا 
ف كػل ذلػؾ اإلدارة الرياضػية واألمػر األكيػد أأىميػة دراسػة  اتجيت إليو بعػض كميػات التربيػة الرياضػية مػف التأكيػد عمػى

مػف اليػواة  جاء لتمبية متطمبات واحتياجات العمل اإلدارؼ الرياضي . إذ أصبحت االتحادات الرياضػية تسػتوعب إعػداداا 
ف ، إال أ يئػات واالتحػادات الرياضػيةمػف الضػرورؼ توجيػو خريجػي التربيػة الرياضػية لمعمػل فػي إدارة ىػذه الي ، لذا نرػ 

الصقل والتأىيل والتدريب والدراسة يعد مكمال لمموىبة القيادية ، ممػا يمكػف القػوؿ معػو إف دراسػة اإلدارة الرياضػية أمػر 
 كاف المجاؿ الحادث فيو. ياا ضرورؼ لتحقيق النجاح في العمل اإلدارؼ ا  

 ( 21،  3112) درويش ، وحسنيف ،                                               
  -الصعوبات اإلدارية لحكاـ كرة السمة : 2-0-2

الصعوبات اإلدارية حدث دائـ متكرر مصاحب لألعماؿ وال يكاد ينفػؾ منػو أؼ عمػل قػائـ أو ىػي عبػارة عػف  
 الصعوبات التي تواجينا عند االنتقاؿ مف مرحمة إلى أخرػ . 

                                                                               -: تتمثل الصعوبات اإلدارية بما يأتي حيث
 ) التقويـ( . خامسا  : )الرقابة(           رابعاا  : )التوجيو واإلشراؼ(  ثالثاا  : )التنظيـ(  ثانياا  : )التخطيط(  أوالا 
عمػػل ىػػذه  ؤشػػراا سػػمبياا فػػية الرياضػػية يعػػد مإف وجػػود الصػػعوبات اإلداريػػة المتمثمػػة بػػإدارة المؤسسػػات واألنديػػ  

المؤسسػػات واألنديػػة الرياضػػية ويػػؤدؼ إلػػى العديػػد مػػف المشػػكالت التػػي تترتػػب عمييػػا أعمػػاؿ ىػػذه المؤسسػػات واألنديػػة 
مسػيرة ىػػذه المؤسسػات خػػالؿ الموسػـ الرياضػػي وكػذلؾ إف ىػػذه  فػػي والفػرؽ المشػػاركة فػي مختمػػف األلعػاب وتػػؤثر سػمباا 

            . يقوموف بإدارة المباريات خالؿ الموسـ الرياضي الصعوبات تؤثر عمى الحكاـ الذيف 
يـ في تطوير مستوػ لعبة  كرة السمة  فمتى مػا اسػتمد الحكػـ سػمطتو يـ احد العوامل األساسية التي تسفالتحك   
 يـ بال شؾ في تطوير المعبة صيتو مف القانوف الدولي فانو سيسوشخ
اء التحكيميػػة التػػي تحػػدث فػػي كػػل مبػػاراة بعضػػيا قػػد يكػػوف مػػؤثراا فػػي نتيجػػة ماتشػػيد ىػػذه المعبػػة بعػػض األخطػػ وغالبػػاا  

ا المباريػػات ، وىػػذا ىػػو مػػا تػػـ التأكيػػد عميػػو مػػف قبػػل المسػػؤوليف والقػػائميف عمػػى لعبػػة  كػػرة السػػمة فػػي العػػراؽ وكػػذلؾ مػػ
 .  ف مستوػ التحكيـ يجابو بعض الضعف في مستواهأشارت إليو الصحافة الرياضية بأ
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  -الصعوبات الفنية لحكاـ كرة السمة :  2-0-4
الصعوبات الفنية  حدث دائـ متكرر داخل أرضية الممعب  وال تكاد تخمو أؼ مباراة مف ىػذه الصػعوبات التػي 

 تواجييا عند االنتقاؿ مف مرحمة إلى أخرػ . 
 تصنيفات ىي : ةيمكف تصنيف الصعوبات الفنية إلى ثالث

عوبات النظػػاـ( : يشػػتمل ىػػذا التقسػػيـ عمػػى مجموعػػة الصػػعوبات الناتجػػة عػػف سػػوء تصػػميـ نظػػاـ العمػػل أو : )صػػ أوال
عػدـ فعاليػة فػي العمػل  وجػود صػعوبات وتعطيػل فػي إجػراءات العمػل ،  تجة عف عوامل خارجيػة تػؤدؼ ومػف ثػـ إلػىنا

 وضعف الرقابة عمى الجودة وكذلؾ وجود مشكالت في ظروؼ العمل .
نيػػا تتعامػل مػػع الجانػب اإلنسػػاني إذ حيػث إيشػمل ىػػذا التصػنيف الصػػعوبات عديػدة عوبات اإلنسػػانية(  : : )الصػ ثانيػا

المعقػػد وكػػذلؾ العالقػػات اإلنسػػانية ويمكػػف مالحظػػة الصػػعوبات اإلنسػػانية التاليػػة ضػػعف الشػػعور باالنتمػػاء صػػعوبات 
 وضعف االنضبان . التحفيز الصراعات بيف األفراد ضعف التعاوف والتنسيق 

تأخػذ الصػعوبات االقتصػادية عػدة صػور وليػا طػابع غالػب وىػو المحػددات الماليػة :  )الصػعوبات االقتصػادية( :  ثالثا
واسػتغالؿ المػوارد االقتصػػادية  وتشػمل الصػعوبات االقتصػػادية عػدـ كفايػػة المخصصػات فػي الموازنػػة ، وزيػادة مسػػتوػ 

عوبة أف تأخػػذ طبيعػػة مركبػػة مػػف أكثػػر مػػف نػػوع مػػف المصػػروفات والتكػػاليف ، وضػػعف معػػدالت السػػيولة، ويمكػػف لمصػػ
  الصعوبات ، أؼ أف الصعوبة بطبيعتيا ليا بعد إنساني وبعد اقتصادؼ ، أو ناتج عف خمل في نظاـ العمل . 

التػػي تػػؤثر أثنػػاء سػػير المبػػاراة فػػي والصػػعوبات الفنيػػة التػػي تواجػػو حكػػاـ كػػرة السػػمة داخػػل أرضػػية الممعػػب و  
مثػػل بعػػدـ صػػالحية بعػػض المالعػػب مػػف حيػػث  األرضػػية وعػػدـ مالئمتيػػا إلجػػراء المباريػػات عمػػى قػػرارات الحكػػاـ  تت

ونوعية األىداؼ وافتقار معظـ القاعات إلى أىداؼ كرة سمة احتياطية في حالة حدوث أؼ تمف فػي احػد ىػذه األىػداؼ 
ولػػدات الكيربائيػػة فػػي حالػػة ، واإلنػارة داخػػل أرضػػية  الممعػػب  وكػػذلؾ أجيػزة  التكييػػف وافتقػػار بعػػض المالعػػب إلػى الم

غمب القاعات وافتقػار معظػـ القاعػات أو المالعػب توفير لوحات تسجيل الكترونية في أ انقطاع التيار الكيربائي و عدـ 
أثناء المبػاراة وكػذلؾ عػدـ تػوفر األجيػزة في ثا(  يؤدؼ ذلؾ إلى حدوث صعوبات بالنسبة لقرار الحكـ  32إلى جياز ) 

  عمى طاولة التسجيل .والمستمزمات الالزمة 
 -حكاـ كرة السمة : 2-0-0

ف مف بيف األمور التي تمثل األولوية بمعبة كرة السػمة ىػو الحكػـ الػذؼ يشػكل الثقػل الحقيقػي لمػا لػو مػف دور إ 
 ميـ وفعاؿ في إعطاء كل ذو حقاا حقو ومػف خالؿ تطبيق بنود القانوف بالشكل األمثػل . 

عػف العناصػر األخػرػ  يـ فػي تطػوير مسػتوػ لعبػة كػرة السػمة فضػالا األساسػية التػي تسػيـ احد العوامل يعد التحك      
الحكـ ىو أعمى سػمطة قضػائية فػي الممعػب فػي أثنػاء المبػاراة التػي يكمػف  كالالعبيف والمدربيف واألدوات وغير ذلؾ الف  

دلػة بػيف الفػػريقيف رة صػحيحة وعابقيادتيػا عمػى يػد اتحػػاد أو منظمػة رياضػية ، إذ يقػـو بتطبيػػق مػواد قػانوف المعبػة بصػػو 
، وىػي جميمػة بشػكميا العػاـ فػي تطبيػق  جل إخراج المباراة بشكل نظيف لخموىا مف أية خشونة أو خطا  المتبارييف مف أ

مواد القانوف وممتعة بعطاء الالعبيف والمساواة في تطبيق القانوف عمى الفريقيف ، إذ تتوقػف نتيجػة الفريػق عمػى صػافرة 
ق ألؼ شػػػػػػخص ميمػػػػػػا تكػػػػػػف صػػػػػػفتو التػػػػػػدخل فػػػػػػي أعمػػػػػػاؿ الييئػػػػػػة التحكيميػػػػػػة فػػػػػػي أثنػػػػػػاء المبػػػػػػاراة.                      الحكػػػػػػـ، وال يحػػػػػػ
 (11، 1981)البدرؼ ومحسف 

سػفير التحػػاده الػوطني ولزمالئػو الحكػاـ .                                             كما يعد  الحكـ لػيس ممػثال لنفسػو عنػد قيامػة بعممػو بػل ىػو أيضػا ا
 (12,  3113)كونستنتينوس , 
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 الدراسات السابقة 2-2
 ( 2116 )زياد  الطحاينة ل دراسة 2-2-0

 " مصادر الض وط التي يتعرض لها حكاـ ادلعاب الرياضية في ادردف ونيتهـ لترؾ التحكيـ "   
ضػية فػي األردف ليػا حكػاـ األلعػاب الريا يتعػرض ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مصادر الضغون التي

أجػابوا عمػى نسػخة معدلػة مػف مقيػاس  رياضػياا  مائػة وسػبعة عشػر حكمػاا  شارؾ فػي ىػذه الدراسػة  لترؾ التحكيـ. ونيتيـ
أشػػػارت نتػػػائج التحميػػػل العػػػاممي إلػػػى وجػػػود خمسػػػة    مفػػػردة .(   22 ) القػػػدـ تحتػػػوػ عمػػػى الضػػػغون لػػػدػ حكػػػاـ كػػػرة

مػػػف االعتػػػداء  التقػػدير واالحتػػػراـ، االىانػػػة المفظيػػػة، والخػػػوؼلمضػػػغون )مخػػػاوؼ األداء، ضػػػغون الوقػػػت، قمػػػة  مصػػادر
األربعػػػة األولػػػى تسػػػبب ليػػػـ  وحسػػػب اعتقػػػاد الحكػػػاـ فػػػإف المصػػػادر  . مػػػف التبػػػايف ( %41,81)البػػػدني( وقػػػد فسػػػرت 
مػف االعتػداء البػدني كػاف المصػدر الوحيػد لمضػغون  كػذلؾ بػيف تحميػل االنحػدار أف الخػوؼ  الضغون بدرجة معتدلػة .

، تػـ تقػديـ عػدد مػف االقتراحػات  عمى النتائج التي توصػمت إلييػا الدراسػة واعتماداا   بطة بنية الحكاـ لترؾ التحكيـ.المرت
 المستقبل .  لمبحث

 
  ( 2117)  دراسة حسيف ل عبد السالـ جابر  2-2-2
 " دراسة تحميمية لممعوقات التي تواجه حكاـ الكرة الطاسرة في ادردف  " 

ة إلػػى التعػػرؼ عمػػى المعوقػػات التػػي تواجػػو حكػػاـ الكػػرة الطػػائرة فػػي األردف ومػػا ىػػي درجػػة ىػػدفت ىػػذه الدراسػػ
لمتغير الدرجػة التحكيميػة والمؤىػل العممػي وممارسػة المعبػة ، اسػتخدـ الباحػث المػنيج الوصػفي ، وتكونػت  تبعاا  شيوعياا 

 الدرجات التحكيمية .  ( حكـ مسجميف في االتحاد األردني لمكرة الطائرة بمختمف31عينة الدراسة مف )
والمعػػوؽ الثػػاني  (89ب1وقػد أشػػارت نتػػائج الدراسػػة إلػػى أف المعػػوؽ األوؿ اتحػػاد المعبػػة ولجنػػة الحكػػاـ بنسػػبة )

( والمعوؽ الرابع المدربيف والالعبػيف 1,11( والمعوؽ الثالث الجميور بنسبة )1,12النواحي المادية واإلمكانات بنسبة )
 (  . 1,28( والمعوؽ السادس الجوانب الشخصية بنسبة )1,42س اإلعالـ بنسبة )( والمعوؽ الخام1,11بنسبة )

أشارت النتائج لظيور معوقات كمحور اتحاد المعبة ولجنة الحكاـ والجميور والمدربيف والالعبيف واإلداريػيف و 
االتحػاد ولجنػة الحكػاـ ،  اتحاد المعبة ولجنػة الحكػاـ  ، وقػد أوصػت الدراسػة االىتمػاـ بالحكػاـ ومعالجػة نقػان الخمػل مػع

 وتطوير مستواىـ وصرؼ مستحقاتيـ المالية .  
 : منهج البحث  4-0
 استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي بأسموب المسح لمالءمتو وطبيعة البحث.    
 مجتما البحث وعينته: 4-2

لدوليػػة والدرجػػة األولػػػى تكػػوف مجتمػػع البحػػث مػػف حكػػاـ كػػػرة السػػمة العػػامميف فػػي العػػراؽ مػػػف حػػاممي الشػػيادات ا     
( حكمػػاا 141والدرجػػة الثانيػػة والدرجػػة الثالثػػة  فػػي االتحػػادات الرياضػػية الفرعيػػة لكػػرة السػػمة فػػي العػػراؽ والبػػال  عػػددىـ )

 موزعيف عمى المحافظات العراقية كافة .  
( 141والبال  عددىـ ) وضمت عينة البحث حكاـ كرة السمة في العراؽ العامميف في االتحادات الرياضية الفرعية      

( حكماا والدرجة األولى والبال  31حكماا، والحكاـ العامميف مف حاممي الشيادات التحكيمية الدولية والبال  عددىـ )
( حكماا ، وبذلؾ 31( حكماا، والدرجة الثالثة والبال  عددىـ )21( حكماا، والدرجة الثانية والبال  عددىـ )12عددىـ )

بتقسيـ  اف%( مف مجتمع البحث ، وقد قاـ الباحث111( حكماا وىي تشكل نسبة )141ة البحث )يكوف عدد أفراد عين
 ( يبّيف ذلؾ .1عينة بناء وعينة تطبيق والجدوؿ ) عينة البحث إلى
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 (0)رقـ الجدوؿ 
 يبّيف مجتما البحث وعيناته

عينة البناء  المجتما الدرجة التحكيمية ت
 والتطبيق

عينة 
 البناء

 عينة التجربة
 االستطالعية

عينة 
 طبيقالت

 11 3 12 31 31 حكـ دولي  0
 11 11 23 12 12 حكـ درجة اولى  2
 11 2 34 21 21 حكـ درجة ثانية  4

 11 2 1 31 31 حكـ درجة ثالثة  0
 21 31 111 141 141 المجموع الكمي

 
 -عينة البناء : 4-2-0
العامميف في االتحادات الرياضية الفرعية لكرة السمة في  ( حكماا مف الحكاـ131اشتممت عينة البناء عمى )     

( حكماا حاصل عمى شيادة 12%( مف مجتمع البحث وقد اشتممت عينة البناء عمى  )12العراؽ ويمثموف نسبة )
(  34( حكماا مف الحكاـ العامميف والحاصميف عمى الشيادة التحكيمية مف الدرجة االولى و )23تحكيمية دولية و )

( حكاـ عامميف حاصميف عمى 1مف الحكاـ العامميف والحاصميف عمى الشيادة التحكيمية مف الدرجة الثانية  و) حكماا 
( حكاـ لمتطبيق االستطالعي ووزعت االستمارات عمى 31شيادة تحكيمية مف الدرجة الثالثة، وبعد ذلؾ تـ اختيار )

 لمتحميل اإلحصائي .  ( استمارة صالحة111عينة البناء ، وقد حصل الباحثاف عمى )
   عينة التطبيق  4-2-2

( مف الحكاـ العامميف في االتحادات الرياضية الفرعية لكرة السمة في العراؽ ، 21اشتممت عينة التطبيق عمى )
 %( مف مجتمع البحث الكمي . 32ويمثموف نسبة )

مالئماا في معظـ الدراسات يبدو ( % 12-11 ) (  إلى أف "حجـ العينة في حدود3111إذ يشير )القصاص ،  
 ( .112،  3111والبحوث"  )القصاص ، 

( حكماا مف الحكاـ العامميف الحاصميف عمى شيادة 11( حكاـ دولييف مف مختمف المحافظات و )11إذ تـ اختيار ) 
ة الثانية ( حكماا مف الحكاـ العامميف الحاصميف عمى الشيادة التحكيمية مف الدرج11تحكيمية مف الدرجة االولى و )

( حكماا مف الحكاـ العامميف الحاصميف عمى الشيادة التحكيمية مف الدرجة الثالثة ، ووزعت االستمارات عمييـ 11و)
 ( استمارة صالحة لمتحميل اإلحصائي.21وقد حصل الباحثاف عمى )

 -وساسل جما البيانات : 4-4
احثاف ببناء مقياس لقياس الصعوبات االدارية والفنية التي تـ استخداـ االستبياف كوسيمة لجمع البيانات اذ قاـ الب     

( إلى "أف األداة ىي الوسيمة التي يمجأ إلى  1982تواجو حكاـ كرة السمة العامميف في العراؽ ، إذ يشير ) رشواف ،
 استخداميا الباحث لمحصوؿ عمى المعمومات التي يتطمبيا موضوع الدراسة مثل المقابمة واالستبياف"   

 (31، 1982) رشواف ،                                                                  
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  -مقياس الصعوبات االدارية والفنية : 4-4-0
لغرض التوصل إلى اليدؼ االوؿ لمبحث وىو بناء مقياس الصعوبات االدارية والفنية ولعدـ وجود مقياس يالئـ      

  -: بالخطوات األتية ؽ ، قاـ الباحثافعمل حكاـ كرة السمة في العرا
  -خطوات بناء مقياس الصعوبات االدارية والفنية : 4-4-0-0
 االطالع عمى المصادر العممية والدراسات التي تناولت موضوع الصعوبات والمعوقات التي تواجو الحكاـ  . -1
 ( يوضح ذلؾ . 1لتحكيمية والممحق )توجيو استبياف مفتوح الى مجموعة مف الحكاـ العامميف مف مختمف الدرجات ا -3
و )الصعوبات( التي  تواجو الحكاـ في مختمف أالمعوقات  اشتقاؽ بعض الفقرات مف المقاييس التي تناولت موضوع -2

 (   .3111لعاب الرياضية في دراسة  )حسيف ، األ
( يوضح 3ة  والممحق رقـ )إجراء المقابالت الشخصية مع عدد مف ذوؼ الخبرة العممية والعممية في مجاؿ كرة السم -2

 ذلؾ . 
 -تحديد عدد الفقرات : 4-4-0-2
( فقرة تغطي كال المحوريف  إذ 28بعد أف تـ صياغة الفقرات لمقياس الصعوبات االدارية والفنية  حدد الباحثاف )     

االستجابة وفي يجب أف ال يكوف عدد الفقرات كبيراا فيشعر المستجيب بالتعب والممل، ومف ثـ ال يمكف ضماف صدؽ 
 المقابل ال يجب أف يكوف العدد قميالا فال يغطي الصعوبات االدارية والفنية .

 -أسس صياغة الفقرات : 4-4-0-4
 مف األمور التي يجب مراعاتيا عند صياغة الفقرات وىي: اخذ الباحثاف بعيف االعتبار عدداا 

 أف تقيس فكرة واحدة   -
 تكوف العبارة قابمة لتفسير واحد أف   -
 الستجابة عمى وفق ميزاف التقدير اختيار المفردة التي تقبل التدريج في ا -
 ف تكوف العبارات بصيغة المتكمـ أ  -
 إجابات قد تشعر المفحوص بالحرج  أف ال تتطمب  -
                      (            221، 1988)العساؼ ،                                                    النفيسموب تجنب الصياغة بأ  -

   -صدؽ الفقرات )الصدؽ الظاهري( : 4-4-0-0
( 341، 3119فرىا في أداة جمع البيانات )عباس وآخروف، ايعد الصدؽ مف الشرون الميمة الواجب تو 

( ، وبعد صياغة الفقرات 21، 3111ويقصد بصدؽ االختبار أف يقيس االختبار ما وضع ألجمو )أبو مغمي وسالمة ،
( عمى 2التعميمات الخاصة بيا بصورتيا األولية قاـ الباحثاف بعرض المقياس بصورتو األولية الممحق ) وا عداد

مجموعة مف ذوؼ االختصاص في العمـو الرياضية واإلدارية ومجاؿ القياس والتقويـ وكرة السمة والواردة أسماؤىـ في 
نة المدروسة ، وىكذا بعد تحميل إجابات الخبراء ( لمحكـ عمى صالحيتيا ومدػ مالءمة الفقرات مع العي2الممحق )

،  13،   9،   2( فقرات وىي ) 11وبناءا عمى مالحظاتيـ تـ التعديل في أسموب بعض الفقرات فضالا عف استبعاد )
( لتشابييا في الفكرة مع فقرات ُأخر أو أنيا لـ تحصل عمى نسبة اتفاؽ 22،  23،  21،  39،  31، 33، 19
%( فما فوؽ مف اتفاؽ آراء السادة الخبراء معياراا لمداللة عمى الصدؽ 12د الباحثاف عمى نسبة )%( إذ اعتم12)

%( فأكثر فإنو 12( يبيف ذلؾ، إذ يشير بمـو إلى "إف نسبة اتفاؽ الخبراء عندما يكوف )3الظاىرؼ لممقياس والجدوؿ )
(، وىكذا تحقق الصدؽ الظاىرؼ 131 ،1982يمكف عد المقياس قد حقق شرن الصدؽ الظاىرؼ" )بمـو وآخروف، 

( إلى أف "الوسيمة المفضمة Ebelلممقياس الذؼ يعد مؤشراا مف مؤشرات الصدؽ المطموبة في بناء المقاييس إذ يشير )
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لمتأكد مف الصدؽ الظاىرؼ ألداة القياس ىي قياـ مجموعة مف الخبراء المختصيف بتقدير صالحية الفقرات لقياس 
 (    Ebel, 1972, 69أجميا" )الصفة التي وضعت مف 

 -صدؽ البداسل : 4-4-0-5       
لحساب الدرجة التي يحصل عمييا المستجيب مف خالؿ إجابتو عمى فقرات المقياس فقد وضعت الدرجات      

 المناسبة لكل الفقرات موزعة عمى بدائل المقياس الخمسة، التي تـ تحديدىا في ضوء االطالع عمى الدراسات السابقة،
( ، وبدائل 2%( مف آراء السادة الخبراء المختصيف الممحق)111فضالا عف الحصوؿ عمى نسبة اتفاؽ بمغت )

 ( وعمى التوالي .1،3،2،2،2اإلجابة التي استخدميا الباحث ىي )دائما، غالبا، احيانا، نادرا، ابدا( وتكوف أوزانيا )
 () الصدؽ الظاهري  مقياس الصعوبات االدارية والفنية يبّيف نسب اتفاؽ المحكميف عمى فقرات (2)رقـ الجدوؿ 

 رقـ الفقرة

ف  و
وافق

الم
ف   و

فض
الرا

 

 رقـ الفقرة 011%

ف  و
وافق

الم
ف   و

فض
الرا

 
 رقـ الفقرة 011%

ف  و
وافق

الم
ف   و

فض
الرا

 

011% 

1 11 - 111% 31 12 2 14% 21 11 - 111% 
3 14 1 92% 33 9 8 23.9% 23 12 2 14% 
2 12 3 88% 32 12 2 14% 22 11 - 111% 
2 11 1 28.8% 32 11 __ 111% 22 12 3 88% 
2 12 2 83% 32 12 2 83% 22 11 - 111% 
4 14 1 92% 34 12 2 14% 24 13 2 11,2% 
1 12 2 14% 31 11 4 42.1% 21 12 2 14% 
8 12 2 83% 38 12 2 14% 28 12 2 14% 
9 2 13 39% 39 2 13 39% 29 12 2 14% 
11 12 3 88% 21 12 2 83% 21 11 - 111% 
11 12 2 83% 21 12 3 88% 21 4 11 22% 
13 4 11 22% 23 12 2 83% 23 11 1 28,8% 
12 12 3 88% 22 11 - 111% 22 12 2 14% 
12 12 2 83% 22 11 - 111% 22 11 4 42,1% 
12 11 - 111% 22 12 3 88% 22 12 3 88% 
14 11 - 111% 24 12 2 83% 24 12 2 14% 
11 14 1 92% 21 11 - 111% 21 12 2 14% 
18 12 2 14% 28 12 2 83% 28 11 - 111% 
19 1 11 21% 29 11 - 111%     
31 12 3 88% 21 11 - 111%     
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 -التطبيق االستطالعي ادولي لممقياس : 2-4-0-6
عميمات وفقرات إف اليدؼ مف إجراء التطبيق االستطالعي األولي لممقياس ىو التأكد مف مدػ وضوح الت     

المقياس ومعرفة ما إذا كانت ىناؾ بعض الصعوبات التي تتطمب إجراء تعديالت، فضالا عف معرفة الوقت المستغرؽ 
( إلى "ضرورة تطبيق االختبار 3113لإلجابة عف فقرات المقياس بشكل عاـ، وفي ىذا الصدد يشير )باىي وآخروف،

تعرؼ عمى مدػ مناسبة االختبار مف حيث الصياغة والمضموف في دراسة استطالعية عمى عينة مجتمع البحث لم
 ( 199،  3113)باىي وآخروف ، تحديد الوقت الالـز لإلجراء" لمتطبيق عمى عينة البحث وكذلؾ

( حكاـ مف مختمف الدرجات اختيروا مف 31ولتحقيق ىذا اليدؼ فقد طبق المقياس عمى عينة مكونة مف )
ت نتيجة التطبيق وقد أظير  3/2/3112لغاية  32/2/3112( ولممدة مف 3لجدوؿ )ضمف عينة البناء كما مبيف في ا

 : االستطالعي مايأتي
 . مدػ وضوح الفقرات وعدـ وجود أؼ غموض حوؿ فقرات المقياس -1
 دقيقة .( 12) احتساب الزمف المستغرؽ لإلجابة عف فقرات المقياس وضبطو الذؼ بم   -2
 والفنية  ليتـ توزيعيا عمى عينة البناء .إعداد صورة لمقياس الصعوبات االدارية  -3

 -توزيا استمارات بناء المقياس : 4-4-0-7
بعد إتماـ التطبيق االستطالعي األولي قاـ الباحثاف بتوزيع استمارات المقياس عمى عينة البناء لممدة مف      
جراء 31/4/3112لغاية  2/2/3112 بقية األسس العممية  وبعد ذلؾ تـ إجراء التحميل اإلحصائي لمفقرات وا 

 لصالحية المقياس .
 -التحميل اإلحصاسي  لمفقرات :4-4-0-8
تعد عممية تحميل فقرات أدوات القياس عمى درجة عالية مف األىمية لما تؤديو مف فوائد تساعد بالخروج بأدوات      

 (188، 3112)النبياف،  قياس فعالة تعمل عمى قياس السمات والصفات اإلنسانية قياساا دقيقاا .
(  1982ومف أجل ذلؾ تـ اعتماد أسموبيف ىما أسموب تمييز الفقرات واالتساؽ الداخمي إذ يشير  ) دوراف ،   

إلى أنو "مف مواصفات المقياس الجيد إجراء التحميل اإلحصائي لفقراتو لتميز األفراد الذيف يحصموف عمى درجات 
 (132، 1982لمقياس نفسو" . )دوراف، عالية، مف الذيف يحصموف عمى درجات منخفضة في ا

واألسموب الثاني عف طريق إيجاد معامل االرتبان بيف درجة الفقرة ودرجة البعد الذؼ تقع فيو مف جية وبيف   
درجة الفقرة والدرجة الكمية لممقياس مف جية أخرػ، "إذ إف تقديرات االتساؽ الداخمي  لالختبار ىي فعال معامالت 

  -بار أو أنيا تعكس مدػ ترابط االستجابات لمفقرة الواحدة مع درجة االختبار الكمي" وكما يأتي :تجانس فقرات االخت
 (322، 3112)النبياف، 

 -القوة التمييزية  لمفقرات : 4-4-0-8-0
ة يقصد بصدؽ "التمييز قدرة االختبار عمى التفريق بيف األفراد الذيف يتمتعوف بدرجة مرتفعة مف السمة أو القدر      

، 3114مف ناحية، واألفراد الذيف يتمتعوف بدرجة منخفضة مف السمة نفسيا أو القدرة مف ناحية أخرػ" )رضواف ،
(، ومف مواصفات المقياس الجيد قدرة فقراتو عمى أف تمييز األفراد الذيف سيحصموف عمى درجات عالية مف 322

(، وتـ استخداـ أسموب 313، 1912ـ، الذيف سيحصموف عمى درجات واطئة في المقياس نفسو )جابر وكاظ
 المجموعات المتطرفة لمكشف عف الفقرات المميزة في مقياس الصعوبات االدارية والفنية، وفي العادة يتـ اختيار نسبة

( حكـ ، 111مف الدرجات العميا والدنيا لتمثل المجموعتيف المتطرفتيف، ونظراا لصغر حجـ العينة والبالغة ) (31% )
العميا والدنيا ومف أجل إضفاء الصيغة اإلحصائية المناسبة ليذه الطريقة فقد أشار %( 31) يار نسبة ولتعذر اخت
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( إلى أنو بإمكاف الباحث في مثل ىذه الحالة أف يقسـ العينة عمى قسميف متساوييف 22، 1981)الزوبعي وآخراف، 
إذا  ( %21 ) قل( وأ % 21)ثـ تحديد أعمى  ( عمى ترتيب الممتحنيف تنازلياا،3112أعمى وأدنى، ويؤكد )النبياف،

(، وأشار بيجرد ومندوزا إلى "أف نتائج معامل تمييز الفقرة 194، 3112كاف عدد المفحوصيف قميالا )النبياف، 
عندما ( % 21)أو  ( %21)ال تختمف كثيراا عف تمؾ المحسوبة عمى نسبة ( %31) المحسوب عمى نسبة مئوية 
(، وىذا اإلجراء Beuchert & Mendoza, 1990, 109-118أو أكثر" ) ( 111 ) قعيكوف عدد المفحوصيف بوا
( 29، 3111( و)الكوراني، 11، 3111( و)البجارؼ، 24، 3112( و)نجيب، 3112،12استخدمو )الكواز، 

 ( .3113و)الدباغ ،
( 21ف لكل مجموعة )مجموعتي ( استمارة خاضعة لمتحميل قسمت الى111وفي حدود البحث الحالي تـ اعتماد )     

، وباستخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف الختبار داللة تنازلياا  استمارة بعد أف رتبت درجات االستمارات ترتيباا 
الفروؽ بيف المجموعتيف العميا والدنيا لكل فقرة ونتيجة لمتحميل اإلحصائي تبيف أف فقرات المقياس مميزة عند مستوػ 

( 2( التي تـ استبعادىا مف المقياس النيائي والجدوؿ )28،  29،  23، 31،  12ناء الفقرات )( باستث1.12داللة )
            يبّيف ذلؾ.        

 (4)رقـ جدوؿ
 بيف قيـ )ت( المحسوبة لفقرات مقياس الصعوبات االدارية والفنية باستخداـ المحموعات المتطرفة

 ت
 المجموعة الدنيا المجموعة العميا

 الداللة وبةت المحس
Sig الوس   االنحراؼ المعياري  الوس  الحسابي

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري 

0.  0.9259 1.26688 0.2594 1.90042 4.541 1.110 
2.  0.8889 1.42146 0.4444 0.01901 2.511 1.106 
4.  0.8509 1.05615 0.0080 0.45142 2.566 1.104 
0.  4.7017 0.47501 2.8008 0.20120 2.626 1.100 
5.  0.0000 1.75017 4.4444 0.41189 4.800 1.111 
6.  0.0080 1.70801 2.8509 1.61052 7.090 1.111 
7.  0.1700 1.82862 2.7147 0.01296 5.062 1.111 
8.  0.1471 1.81774 2.0170 1.64615 8.246 1.111 
9.  0.2964 1.99285 2.9259 0.01684 0.789 1.111 
01.  0.5926 1.64615 4.7017 0.02976 4.000 1.110 
00.  0.5556 1.60150 4.1471 0.40515 5.490 1.111 
02.  0.5085 1.60274 4.5085 0.51418 4.079 1.112 
04.  0.6667 1.55071 4.2964 0.24059 5.260 1.111 
00.  4.0022 0.25189 2.7516 1.80075 0.677 1.004 
05.  0.5926 1.69489 4.8889 0.46800 2.480 1.120 
06.  0.7147 1.66881 4.0000 1.97012 5.548 1.111 
07.  0.5926 1.57249 4.1461 0.19028 6.559 1.111 
08.  0.1111 1.84215 2.5556 0.02191 5.477 1.111 
09.  0.0852 1.62207 4.1111 0.1111 5.228 1.111 
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 ت
 المجموعة الدنيا المجموعة العميا

 الداللة وبةت المحس
Sig الوس   االنحراؼ المعياري  الوس  الحسابي

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري 

21.  0.5556 1.69798 4.9641 0.05962 2.275 1.127 
20.  0.0805 1.08911 0.1471 0.10845 0.702 1.187 
22.  4.0000 0.02425 2.2222 0.08750 4.026 1.110 
24.  0.5926 1.64615 2.0000 0.46800 7.498 1.111 
20.  0.0000 1.81160 2.7778 0.10270 6.718 1.111 
25.  0.2964 0.16752 4.2964 0.14186 4.510 1.110 
26.  0.5556 1.94471 4.1111 0.20145 5.216 1.110 
27.  4.7017 0.47501 2.8008 0.20120 2.626 1.100 
28.  0.6296 1.62929 4.4710 1.92610 5.800 1.110 
29.  0.5926 1.80495 4.2594 0.06441 0.820 1.110 
41.  0.0000 1.81160 4.0805 0.10000 4’874  1.110 
40.  0.0170 1.94160 4.0805 0.18745 4.462 1.110 
42.  0.0805 1.57980 0.1111 0.20145 0.827 1.174 
44.  0.0008 0.16450 4.2222 0.18610 4.065 1.114 
40.  0.0080 1.86497 4.4710 0.08054 2.760 1.118 
45.  0.1111 0.44102 0.9641 1.85012 6.696 1.111 
46.  4.7017 0.58449 2.0852 1.08440 0.882 1.111 
47.  4.8889 0.49596 2.4444 1.84215 0.970 1.111 
48.  4.8008 0.07790 2.4710 0.10424 0.771 1.111 
49.  4.2222 0.25160 2.7017 1.80411 0.677 1.011 
01.  4.5085 0.18745 2.1111 1.96177 5.048 1.111 
00.  4.5556 0.18610 2.0082 1.70801 5.607 1.111 
02.  0.2864 1.66881 2.0170 1.70726 9.787 1.111 
04.  0.2964 1.77544 2.6296 0.20094 5.915 1.111 
00.  0.2964 1.72014 4.1700 1.99705 5.050 1.111 
05.  0.0805 1.60274 2.0000 0.28014 7.485 1.111 
06.  0.0170 0.00845 0.9259 0.24815 7.729 1.111 
07.  0.0080 0.19918 2.7147 0.01907 0.211 1.111 
08.  4.7778 0.61028 4.5085 0.08870 1.676 1.512 

تـ استخراج معامل االتساؽ الداخمي لموصوؿ إلى قوة تجانس فقرات  -معامل االتساؽ الداخمي : 4-4-0-8-2
المقياس إذ "تقدـ ىذه الطريقة مقياساا متجانساا في فقراتو بحيث تقيس كل فقرة البعد السموكي نفسو الذؼ يقيسو 

( ،  94، 1981المقياس" )السامرائي والبمداوؼ، المقياس ككل، فضالا عف قدرتيا عمى إبراز الترابط بيف فقرات 
"واستخدـ معامل ارتبان بيرسوف الستخراج العالقة بيف درجة كل فقرة مف فقرات المقياس والدرجة الكمية لو، ومف 
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المعروؼ أنو كمما زاد معامل ارتبان درجة الفقرة بالدرجة الكمية كاف احتماؿ تضمينيا في المقياس أكبر" )فيركسوف، 
 ( وتبّيف أف الفقرات جميعيا ذات معامل ارتبان داؿ معنوؼ عند 439، 1991

       ( يبّيف ذلؾ . 2( والجدوؿ )1,12مستوػ داللة )
 يبيف قيـ معامالت االرتباط لعبارات مقياس الصعوبات االدارية والفنية بالدرجة الكمية لممقياس (0جدوؿ )

 
 -ثبات المقياس :  4-4-0-9

"عند حساب معامل الثبات نحصل عمى درجة األفراد في المقياس بإجرائو أكثر مف مرة أو بالحصوؿ عمى 
(. "إذ كمما تذبذبت النتائج انخفض ثبات 212, 3112درجات متكافئة في اإلجراء نفسو أو أكثر مف إجراء" )أبوعالـ,

الكشف عف الفروؽ الحقيقية بيف األفراد في السمة أو الخاصية التي المقياس ولـ يعد ميزانا ا حساسا وقادراا عمى 
(, "وتعتمد طرائق تقدير ثبات المقياس عمى مفيـو معامل 348, 3111توضع موضع القياس بدرجة كافية" )ميخائيل,

 -: ( ,  ولغرض الحصوؿ عمى الثبات استخدـ الباحث الطرائق اآلتية41، 1984االرتبان بيف متغيريف" )عالـ، 
  -طريقة التجزسة النصفية : 4-4-0-9-0

(، إذ 122، 3113ويسمى بمعامل الثبات بطريقة األنصاؼ أو معامل الثبات الداخمي )زكريا وآخراف، 
قسمت العبارات عمى نصفيف: النصف األوؿ يمثل العبارات ذات التسمسالت الفردية والنصف الثاني يمثل العبارات 

أصبحت لكل فرد درجتاف فردية وزوجية، وتـ إيجاد معامل الثبات مف خالؿ معامل  ذات التسمسالت الزوجية بحيث
( ، ويشير )أبو 1.942ارتبان بيرسوف بيف درجات نصفي االختبار، إذ بمغت قيمة االرتبان بيف نصفي االختبار)

معامل ارتباط  ت
امل ارتباط مع ت الداللة الفقرة بالكمي

معامل ارتباط  ت الداللة الفقرة بالكمي
 الداللة الفقرة بالكمي

 1.111 1.402 40 1.111 1.591 06 1.112 411ب1 0
 1.111 1.570 42 1.111 1.572 07 1.122 241ب1 2
 1.111 1.559 44 1.111 1.504 08 1.110 1ب 400 4
0 1.265 1.118 09 1.401 1.112 40 1.540 1.111 
5 1.029 1.111 21 1.471 1.111 45 1.522 1.111 
6 1.500 1.111 20 1.501 1.111 46 1.585 1.111 
7 1.042 1.111 22 1.585 1.111 47 1.566 1.111 
8 1.621 1.111 24 1.010 1.111 48 1.692 1.111 
9 1.044 1.111 20 1.546 1.111 49 1.599 1.111 
11 1.475 1.111 25 1.421 1.110 01 1.528 1.111 
11 1.515 1.111 26 1.542 1.111 00 1.588 1.111 
13 1.477 1.111 27 1.507 1.111 02 1.702 1.111 
12 1.060 1.111 28 1.025 1.111 04 1.506 1.111 
12 1.250 1.102 29 1.491 1.111    
12 1.557 1.111 41 1.451 1.111    



 ....لصعوبات االدارية والفنية التي تواجه حكام كرة السلة يف العراقا

398 

 

داخمي لنصف درجات كل مف نصفي االختبار يعّد بمثابة االتساؽ ال (إلى"أف االرتبان بيف1992حطب وآخراف،
, ولكي نحصل عمى معامل ثبات المقياس (114، 1992كل" )أبو حطب وآخراف، االختبار فقط وليس لالختبار ك

 (1.981بيرماف براوف بم  الثبات )و باستخداـ معادلة س(1.898عادلة جتماف إذ بم  الثبات الكمي)ككل تـ استخداـ م
 -طريقة معامل ألفا : 3-4-0-9-2

اصة كونيا تستخدـ في حساب معامل ثبات االختبارات المقالية والموضوعية" "تتمتع بأىمية خ 
ة، وتكوف درجاتيا (، وعبارات االستبيانات التي تتطمب إجابتيا االختيار مف بيف بدائل متعدد328، 3112)النبياف،
يذا تعد معامالت (، وب1,822(، إذ بمغت قيمة معامل ثبات ألفا )111، 3114( مثالا" )عالـ، 2 - 1متدرجة مف )

إلى  1,11( إلى أنو "يتراوح معامل االرتبان لثبات االختبار مابيف 3113الثبات جيدة، إذ يشير )أبو حويج وآخراف،
( و)عودة والخميمي، 131، 1989(، وحسبما أشار إليو كل مف )سماره وآخريف، 48، 3113" )أبو حويج، 1,91
عف أف األداة تمتاز بمعامل ثبات جيد اعتمادا عمى مؤشر الصدؽ، إذ  (، وبذلؾ تعد األداة ثابتة، فضالا 124، 3111

 ( . 111، 1982إف األداة الصادقة ثابتة وليس العكس )مقبل،
 -وصف المقياس بصورته النهاسية : 4-4-0-01

( فقرة  وصيغت جميع الفقرات 22يتكوف المقياس النيائي لمصعوبات االدارية والفنية لحكاـ كرة السمة مف  )
وفق خمسة بدائل ىي )ابدا،نادرا، احيانا ،غالبا ، دائما ( وتكوف عمى بشكل ايجابي، وتكوف اإلجابة عف ىذه الفقرات 

ىذه الدرجة المنخفضة  ( درجة و 22( عمى التوالي ، وبذلؾ تكوف أقل درجة ممكنة لممقياس )2، 2، 2، 3،  1أوزانيا )
ثر ىذه الدرجة العالية تبيف زيادة تأ( درجة و 312نية ، وأعمى درجة لو )ثر الحكاـ بالصعوبات االدارية والفتبيف قمة تأ

( والدرجة التي دوف المتوسط الفرضي 139الحكاـ بالصعوبات االدارية والفنية ، وبم  المتوسط الفرضي لممقياس )
ارتفاع الصعوبات  تدؿ عمى انخفاض الصعوبات االدارية والفنية اما الدرجة التي تتجاوز المتوسط الفرضي فتدؿ عمى
 ( .2االدارية والفنية ، وبذلؾ أصبح المقياس بصورتو النيائية جاىزاا لمتطبيق عمى عينة البحث )الممحق

 -التطبيق النهاسي لممقياس : 4-4-0-00
 افبعد استكماؿ المستمزمات واإلجراءات المطموبة جميعيا لبناء مقياس الصعوبات االدارية والفنية قاـ الباحث 
وتـ بعد ذلؾ جمعيا  32/4/3112لغاية  32/2/3112ع استمارات المقياس عمى عينة التطبيق لممدة مف بتوزي

جراء المعالجات اإلحصائية ليا .  وا 
 -الوساسل اإلحصاسية : 2-2

عدد الفقرات / عدد × المتوسط الفرضي= مجموع درجات البدائل   ، النسبة المئوية ، االنحراؼ المعيارؼ  ، ) الوسط الحسابي
 معادلة سبيرماف براوف(   ، معادلة جتماف ( ،Alphaومعامل ) ،االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ،معامل ارتبان بيرسوف  ،لبدائلا

 Excel.3وبرنامج  SPSSتـ استخراج العمميات اإلحصاسية كافة بوساطة الحاسوب اآللي وباستخداـ البرنامج اإلحصاسي 
 عرض النتاسج ومناقاتها -0

 ض النتاسج ومناقاتها وفق أهداؼ البحث:سيتـ عر 
 بناء مقياس  لمتعرؼ عمى أهـ الصعوبات اإلدارية والفنية التي تواجه حكاـ كرة السمة في العراؽ .   0-0
 تـ التحقق مف اليدؼ األوؿ مف خالؿ إجراءات البحث في الفصل الثالث المتعمقة    بالخطوات العممية لبنائو .     

 وبات اإلدارية والفنية  التي تواجه حكاـ كرة السمة في العراؽ .التعرؼ عمى درجة الصع 0-2
 81( . ) 3114مف أجل تفسير النتائج اعتمد الباحث النسب المئوية اآلتية بالرجوع إلى دراسة       )القارون ،      

موافقة  % درجة 49,9 – 41) -% درجة موافقة عالية (  19,9 – 11)  -% فأكثر درجة موافقة عالية جداا( 
 % درجة موافقة ضعيفة جدا ( .  21)اقل مف  -% درجة موافقة ضعيفة (  29,9 – 21) –متوسطة ( 
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 يبّيف االوساط الحسابية والنسب المسوية ودرجات الموافقة لمحور الصعوبات االدارية لحكاـ كرة السمة  (5الجدوؿ )

ط  الفقرات ت
وس
ال

بي
حسا
ال

ؼ  
حرا
االن

ؼ  ر
عيا
الم

بة  
لنس
ا

وية
لمئ
ا

  
جة  %
در
فقة
موا
ال

 

 عالية جدا %94 1.214  2.8 قمة األجور المخصصة لحكاـ مباريات كرة السمة .      0
 عالية جدا %91 1.282 2.82 قمة أجور اإليفاد والنقل .  2
 عالية جدا %93,2 1.121 2.432 التأخير في صرؼ أجور المباريات و اإليفادات .  4
 عالية جدا %92 1.499 2.42 لمقدـ مف قبل االتحاد إلى الحكاـ  قمة الحوافز وضعف التكريـ ا 0
 عالية جدا %81 1.929 2.12 بعد مكاف إقامة الحكـ عف ممعب المباراة .  5
 عالية  %12 1.922 2.12 .  أجراء المباريات طيمة أياـ األسبوع 6
 لية عا %12.2 1.191 2.112 .  عدـ تحديد جدوؿ بالمباريات في كافي مسبقا 7
 عالية  %14 1.944 2.8 إجراء المباريات في أوقات مبكرة أو متأخرة  جدا .  8
 عالية جدا %82.2 1.824 2.312 . تنسيب الحكاـ إلدارة المباريات بشكل غير حيادؼ 9
 عالية جدا %89 1.411 2.22 عدـ اىتماـ إدارة االتحاد بتوفير تجييزات جيدة لحكاـ كرة السمة  01
 عالية جدا  %82.2 1.912 2.312 . ازدواجية في إصدار العقوبات عمى الالعبيف والمدربيف المسيئيف  وجود  00
 عالية جدا  %81 1.923 2.12 عدـ وجود ألية لتقييـ لمحكاـ .   02
 عالية جدا  %83.2 1.928 2.132 . قمة الدورات التطويرية لمحكاـ   04
 عالية جدا  %82 1.111 2.12 .  عدـ إقامة معسكرات خارجية لمحكاـ  00
 عالية جدا  %82 1.134 2.12 .عدـ توفير عناصر الحماية الكافية لمحكـ أثناء المباريات والبطوالت   05
 عالية جدا %84 1.822 2.2  تمكؤ بعض عناصر الحماية مف القياـ بواجباتيـ المطموبة منيـ 06

نية ) تفرغ كمي أو تفرغ جزئي ( خالؿ عدـ تفرغ الحكـ مف وزارتو أو دائرتو المع 07
 عالية جدا %82 1.928 2.12 الموسـ الرياضي . 

 عالية %11.2 1.911 2.812 .  صعوبة انتقاؿ الحكاـ ووصوليـ إلى المالعب في ظل الظروؼ األمنية السائدة 08

عدـ وجود تاميف عمى حياة الحكـ والتاميف يشمل ) التأميف  الصحي ،   الشامل  09
 عالية % 18 1.131 2.9 . ( 

 عالية %19 1.112 2.92 تتأثر قراراتي بشكل كبير جدا عند تدخل مشرؼ المباراة   21

 عالية جدا %81.2 1.191 2.132 .  عدـ وجود إذاعة داخمية في معظـ القاعات 20

ضعف االىتماـ والتشجيع لمحكاـ مف قبل المؤسسات التي ينتموف ليا أو الدوائر  22
 عالية %12.2 1.331 2.412 يعمموف بيا . التي 

 عالية جدا %82 1.111 2.12  افتقار بعض المالعب إلى منازع وحمامات خاصة لمحكاـ 24

 عالية جدا %84.41 01.608 84.4 النسبة المسوية الكمية لدرجة الصعوبات االدارية
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و حكاـ كرة السمة العامميف فػي العػراؽ كانػت ( باف درجة الصعوبات االدارية التي تواج2يتبّيف مف الجدوؿ )  
%( ممػػا 84.41( وبنسػػبة مئويػػة )84.4ذ بمػػ  المتوسػػط الحسػػابي الكمػػي لدرجػػة الصػػعوبات االداريػػة )، إ عاليػػة جػػداا 

يوضػح بػػأف أفػػراد عينػػة البحػث يواجيػػوف صػػعوبات اداريػػة عاليػػة جػدا تػػؤثر عمػػى ادائيػػـ فػي تحكػػيـ مباريػػات كػػرة السػػمة 
( فقػػرة حصػػمت عمػػى درجػػة صػػعوبة عاليػػة جػػدا وىػػي 14ا , ويتبػػيف مػػف الجػػدوؿ ايضػػا اف ىنالػػؾ )بمختمػػف مسػػتوياتي
( فػػػي حػػػيف حصػػػمت الفقػػػرات   32,  31, 11,  14,  12,  12, 12, 13, 11,  11,  9, 2, 2, 2, 3, 1الفقػػػرات )
 ( عمى درجة صعوبة عالية .33،31, 19،18, 8,  1, 4) 

 -ت االدارية التي تواجو حكاـ كرة السمة الى مجموعة مف العوامل ىي :يعزو الباحثاف ارتفاع درجة الصعوبا
 االتحاد العراقي المركزؼ لكرة السمة واتحاداتو الفرعية .  -1
 المجاف العاممة باالتحاد العراقي المركزؼ لكرة السمة مثل ) لجنة المسابقات ، لجنة االنضبان ، لجنة الحكاـ ( . -3
 اركة في نشاطات االتحاد المركزؼ لكرة السمة .االندية الرياضة المش -2
 المجنة االولمبية الوطنية العراقية ووزارة الشباب والرياضة . -2
 الوزارات االخرػ والدوائر المرتبطة بيا . -2

جػور االيفػاد والنقػل ، ضػعف الحػوافز قمػة أجػور التحكػيـ  ، قمػة أحيث شكمت التخصيصات المالية لمحكاـ والمتثمػة في)
ريػػة التػػي تواجػػو تكػػريـ ، التػػاخير فػػي صػػرؼ االجػػور والمسػػتحاقات الماليػػة لمحكػػاـ ( واحػػدة مػػف اىػػـ الصػػعوبات االداوال

ؼ الباحثاف ىو عدـ كفاية الميزانيػة الماليػة السػنوية المخصصػة لالتحػاد العراقػي المركػزؼ لكػرة السػمة الحكاـ والسبب برأ
( فػػي اف النػػواحي  3112تفػػق ىػػذه النتػػائج مػػع دراسػػة )عبػػد السػػالـ , مػػف قبػػل المجنػػة االولمبيػػة الوطنيػػة العراقيػػة , وت

 المادية مف المعوقات الكبيرة عمى الحكاـ .                                                             
ىػذه  وقد كػاف لمجػاف العاممػة فػي االتحػاد العراقػي المركػزؼ لكػرة السػمة واتحاداتػو الفرعيػة دور كبيػر فػي ظيػور

الصعوبات مف حيث عدـ وضوح مياـ ىذه المجاف مف قبل العامميف فييا وكذلؾ التداخل في الصالحيات فػي مػا بينيػا 
والتػػدخل مػػف قبػػل بعػػض اعضػػاء االتحػػاد المركػػزؼ فػػي عمػػل ىػػذه المجػػاف, وجػػاءت ىػػذه النتػػائج متفقػػة مػػع دراسػػة )عبػػد 

ات الدائمػػة التػػي تعيػػق مسػػيرة الحكػػاـ مػػف وجيػػة نظػػرىـ , ( فػػي اف االتحػػاد ولجنػػة الحكػػاـ مػػف المعوقػػ 3112السػػالـ , 
ويعود السبب في ذلؾ لعدـ تواصػل االتحػاد ولجنػة الحكػاـ مػع الحكػـ , وجػاءت ايضػا متفقػة مػع دراسػة  ) حسػب   , 

 % ( . 13( التي اشارت الى اف المعوقات المتعمقة باتحاد المعبة تزيد عف ) 1989
في نشاطات االتحاد المركزؼ لكرة السمة واتحاداتػو الفرعيػة فقػد كػاف ليػا حصػة  اما االندية الرياضية المشاركة

كبيرة في ظيػور ىػذه الصػعوبات مػف حيػث عػدـ االىتمػاـ بتػوفير بعػض مسػتمزمات المبػاراة كاالذاعػة الداخميػة والمنػازع 
عناصػر الحمايػة الكافيػة ضػعف التنسػيق مػف قبميػا مػع االجيػزة االمنيػة لتػوفير  لحمامات الخاصة بالحكاـ فضالا عفوا

 اثناء المباريات .
ؼ الباحثػاف فػاف مػا ذكػر اعػاله ىػو مسػؤولية مشػتركة مػابيف االتحػاد والنػادؼ فػي تػاميف ىػذه الجوانػب مػف وبرأ

 اجل اخراج المباريات بالشكل الناجح  . 
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 (6)رقـ الجدوؿ 
 لصعوبات الفنية لحكاـ كرة السمة يبّيف االوساط الحسابية والنسب المسوية ودرجات الموافقة لمحور ا
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 عالية %19.2 1.999 2.912 تزداد المسؤولية الممقاة عمى عاتقي عند عدـ قياـ المراقب الفني بواجباتو .   .20

األجنبي عمى لعبة كرة السمة  ازدادت مسؤوليات الحكاـ بدخوؿ الالعب والمدرب .25
 عالية جدا %81 1.184 2.132 ووجود الالعبيف الدولييف . 

عدـ صالحية بعض المالعب مف حيث ) األرضية ، األىداؼ ، اإلنارة ، التكييف (  .26
 عالية 11.2% 1.222 2.812 . 

 عالية  %13 1.212 2.4 لكيربائي . افتقار بعض المالعب إلى المولدات الكيربائية في حالة انقطاع التيار ا .27
 عالية جدا %82 1.121 2.32 عدـ توفير لوحات تسجيل الكترونية في اغمب القاعات .  .28
 عالية جدا %82 1.913 2.112 .  ثا 32افتقار معظـ القاعات أو المالعب إلى جياز  .29
 عالية جدا %84 1.911 2.2 ضعف بعض حكاـ الطاولة مف حيث عدـ إلماميـ بواجباتيـ  .  .41
 عالية  %19 1.929 2.92 .  افتقار طاولة التسجيل إلى األجيزة والمستمزمات الالزمة ليا .40
 عالية جدا %81 1.111 2.12 عدـ إلماـ بعض حكاـ الساحة بواجباتيـ .  .42
 عالية جدا %81.2 1.314 2.112 نقص المياقة البدنية لبعض الحكاـ  .  .44
 عالية   %11.2 1.342 2.812 حافظة بعض الحكاـ عمى قواميـ الرشيق  . عدـ م .40
 عالية   %11.2 1.322 2.812 عدـ أىتماـ بعض حكاـ الساحة باجراء االحماء الكافي قبل المباراة  .45
 عالية  %12.2 1.318 2.112 .  وجود صافرات وأجيزة الميزر بحوزة الجماىير يوثر عمى الحكاـ .46
 عالية  %18.2 1.192 2.932 روج بعض الجماىير عف الروح الرياضية واآلداب العامة  . خ  .47

 1.313 2.812 .  عدـ إلماـ بعض المدربيف والالعبيف واالدارييف بقانوف المعبة وتعديالتو .48
 عالية   11.2% 

 عالية  %12,2 1.328 2.412 .  كثرة اعتراضات بعض المدربيف ودخوليـ أرضية الممعب .49

 كثرة اعتراض بعض الالعبيف واالدارييف والمجادلة المستمرة مع  .01
 عالية  %12 1.311 2.42  حكاـ المباراة

 عالية %11,2 1.112 2.212 تزداد مسؤولياتي عند وجود نقل تمفزيوني عمى اليواء مباشرة لممباريات والبطوالت .  .00

في المباريات  ئية ، المسموعة ، المقرؤءة(تواجد وسائل اإلعالـ المختمفة ) المر  .02
 عالية جدا %83,2 1.123 2.132 يضاعف مف اىتمامي . 

تركيز بعض وسائل اإلعالـ عمى أخطاء الحكاـ دوف االلتفات واإلشادة بأدائيـ طيمة  .04
 عالية جدا %81 1.119 2.132 فترة المباراة . 

 عالية %78.55 11.92 18.22 النسبة المسوية لدرجة الصعوبات الفنية

 عالية جدا 80.00 18.98 112.2 الدرجة الكمية لمصعوبات االدارية والفنية
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( باف درجػة الصػعوبات الفنيػة التػي تواجػو حكػاـ كػرة السػمة العػامميف فػي العػراؽ كانػت عاليػة اذ 4يتبّيف مف الجدوؿ )  
%( مما يوضح بأف أفراد عينػة 18,22نسبة مئوية )( وب18,22بم  المتوسط الحسابي الكمي لدرجة الصعوبات الفنية )

البحث يواجيوف صعوبات فنية عالية تؤثر عمى ادائيـ في تحكيـ مباريات كػرة السػمة بمختمػف مسػتوياتيا , ويتبػيف مػف 
,  21,  39,  38, 32( فقػػرات حصػػمت عمػػى درجػػة صػػعوبة عاليػػة جػػدا وىػػي الفقػػرات ) 8الجػػدوؿ ايضػػا اف ىنالػػؾ )

( 21, 21, 29, 28, 21, 24, 22, 22, 21, 31, 34, 32( فػػػي حػػػيف حصػػػمت الفقػػػرات ) 22 , 23,  22,  23
 عمى درجة صعوبة عالية .

 -يعزو الباحثاف ارتفاع درجة الصعوبات الفنية التي تواجو حكاـ كرة السمة الى مجموعة مف العوامل ىي :
 الحكاـ والمراقبيف الفنييف والمشرفيف االتحادييف . االتحاد العراقي المركزؼ لكرة السمة واتحاداتو الفرعية ولجنة  -1
 شخصية الحكـ ومؤىالتو مف حيث )الدرجة التحكيمية , الخبرة , العمر , ممارستو لمعبة(. -3
 وزارة الشباب والرياضة واالتحاد المركزؼ واالندية الرياضية المشاركة في نشاطات االتحاد .  -2
 وسائل االعالـ المختمفة . -2

شػكمت مسػائل ) عػدـ قيػاـ المراقػب الفنػي بواجباتػػو , ضػعف بعػض حكػاـ الطاولػة , نقػص المياقػة البدنيػػة حيػث 
لبعض الحكاـ , ووجود صافرات واجيزة الميزر بحوزة الجماىير , خروج بعض الجمػاىير عػف الػروح الرياضػية واالداب 

ىو عدـ تواصػل  افؼ الباحثثناء المباراة والسبب برأفي االعامة ( واحدا مف الصعوبات الفنية الكبيرة التي تواجو الحكاـ 
االتحػػاد ولجنػػة الحكػػاـ مػػع الحكػػـ مػػف حيػػث عػػدـ عقػػد لقػػاءات او نػػدوات متخصصػػة لمحكػػاـ الجػػل حػػل المشػػاكل لتػػي 
تواجييـ وكذلؾ ضعف بعض المراقبيف الفنييف مف حيث عدـ الماميـ بواجباتيـ المطموبة منيـ وكذلؾ عدـ قياـ بعض 

تحػػادييف بتنفيػػذ الميػػاـ الموكمػػة الػػييـ فػػي السػػيطرة وضػػبط الممعػػب مػػف خػػالؿ التنسػػيق مػػع ادارات االنديػػة المشػػرفيف اال
الرياضية ومشرفي القاعات المغمقة التي تحتضف مباريات كرة السمة وجاءت ىذه النتائج متفقػة مػع دراسػة ) الشػافعي , 

 ( .  3112(  و ) عبد السالـ , 1989( و ) حسب   ,  1982
فػػي حػػيف شػػكل ) دخػػوؿ الالعػػب والمػػدرب االجنبػػي فػػي الػػدورؼ العراقػػي , وعػػدـ اىتمػػاـ بعػػض حكػػاـ السػػاحة 
بػػاجراء االحمػػاء الكػػافي قبػػل المبػػاراة , وعػػدـ اىتمػػاـ الػػبعض مػػنيـ بالحفػػاظ عمػػى قػػواميـ الرشػػيق , وعػػدـ المػػاـ بعػػض 

اليـ المسػػتمر مػػع الحكػػاـ ( صػػعوبات فنيػػة كبيػػرة المػػدربيف والالعبػػيف واالداريػػيف بقػػانوف المعبػػة وكثػػرة اعتراضػػاتيـ وجػػد
 لمحكاـ . 
 ،الباحثػػاف فػػاف ىػػذا يرجػػع الػػى شخصػػية الحكػػـ ومؤىالتػػو مػػف حيػػث )الدرجػػة التحكيميػػة, الخبػػرة , العمػػر  ػ ويػػر 

(  في اف درجة شيوع المعوقات التي تواجو 1992ممارستو لمعبة ( وجاءت ىذه النتائج متفقة مع دراسة ) ابو خميفة , 
% (   وشػػيوعيا تبعػػا لمخبػػرة , درجػػة الحكػػـ , 12اـ االلعػػاب الجماعيػػة جػػاءت بدرجػػة عاليػػة حيػػث وصػػمت الػػى ) حكػػ

( و )  1982( و) العػػدوؼ ,  1982المؤىػػل العممػػي , سػػبق اف مػػارس المعبػػة , وتتفػػق ايضػػا مػػع دراسػػة ) الشػػافعي , 
العب واالدارؼ لمحكػـ وكثػرة االعتراضػات عمػى مجادلة المدرب وال ( في اف اكثر المعوقات شيوعاا  1989حسب   , 

 قراراتو وعدـ دراية بعض المدربيف والالعبيف واالدارييف بقواعد المعبة . 
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 التعرؼ عمى نوع العالقة مابيف الصعوبات اإلدارية والفنية التي تواجه الحكاـ   0-4
 (7)رقـ الجدوؿ 

 يبيف العالقة مابيف الصعوبات االدارية والفنية

 1.212قيمة ر =  28ودرجة حرية  1,12 ≥*معنوؼ عند نسبة خطاء 
  :الصعوبات االدارية و الصعوبات الفنية  ذات داللة معنوية بيف كل مف  ة(  بانو توجد عالق1يتبيف مف الجدوؿ )

ويرػ الباحثاف أف ىذه النتيجة تظير وجود تأثيرات متبادلة بيف الصعوبات االدارية والفنية ،فعندما تزداد الصعوبات 
مباريات مستوػ أدائو في الاإلدارية مثل قّمة األجور المالية والحوافز فإف ذلؾ ينعكس بال شؾ عمى نفسية الحكـ و 

 إخراج المباراة بالشكل المطموب مف كافة النواحي .    وىذا بالطبع سوؼ يؤثر في
  -االستنتاجات والتوصيات والمقترحات  : -5

  -االستنتاجات : 5-1
صالحية مقياس الصعوبات االدارية والفنية في قياس درجة الصػعوبات التػي تواجػو حكػاـ كػرة السػمة العػامميف فػي  -1

 راؽ . الع
كانت درجة الصعوبات االدارية  التي تواجو حكاـ كرة السمة العامميف في العػراؽ            )عاليػة جػدا( , بينمػا  -2

كانػت درجػػة الصػعوبات الفنيػػة التػػي تواجػو حكػػاـ كػػرة السػمة العػػامميف فػػي العػراؽ )عاليػػة( , فػػي حػيف كانػػت درجػػة 
 الصعوبات االدارية والفنية معا )عالية جدا( 

 الصعوبات االدارية والصعوبات الفنية .  د عالقة ذات داللة معنوية بيف كل مفوجو  -3
في  خيرعف التأ احتل الجانب المالي المتمثل في قمة اجور التحكيـ وااليفادات وضعف الحوافز والتكريـ فضالا  -4

ت درجتيا ) مرتفعة ىـ الصعوبات االدارية التي واجيت حكاـ كرة السمة العامميف في العراؽ حيث كاناستالميا أ 
 جدا ( . 

دوف االشادة  ء الحكاـيات فضال عف تركيز بعضيا عمى اخطأشكل تواجد مختمف وسائل االعالـ في المبار  -5
ىـ الصعوبات الفنية التي واجيت حكاـ كرة السمة العمميف في العراؽ حيث كانت درجتيا ) مرتفعة جدا بادائيـ أ 
 . ) 

في العراؽ بالمقارنة مع المنياج الواسع لالتحاد المركزؼ لكرة السمة وفروعو في  قمة عدد حكاـ كرة السمة العامميف -6
 .  عامالا  ( حكماا 141المحافظات حيث بم  عددىـ ) 

 -التوصيات :  2 – 5 
تطبيػػق مقيػػػاس الصػػػعوبات االداريػػة والفنيػػػة التػػػي تواجػػو حكػػػاـ كػػػرة السػػمة بعػػػد تكييفػػػو بطريقػػة عمميػػػة عمػػػى العػػػاب  -1

 جماعية او فردية أخرػ . وفعاليات رياضية

 يراتالمت 
قيمة ) ر(  المعالـ االحصاسية

الوس   الداللة الجدولية
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

 11.42 92.8 الصعوبات االدارية 
 معنوية 1.212

 11.92 18.22 الصعوبات الفنية 
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ضرورة قياـ االتحاد العراقي المركزؼ لكرة السمة وفروعو في المحافظات بالعمل عمى تذليل الصعوبات  االدارية  -2
والفنية التي تواجو الحكاـ وذلؾ مف خالؿ التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واالندية الرياضية المشاركة في 

 نشاطات االتحاد . 
الجانب المالي لمحكاـ وذلؾ مف خالؿ زيادة اجور التحكيـ وااليفادات و الحوافز والتكريـ فضال عف االىتماـ ب -3

 العمل عمى صرؼ ىذه المستحقات دوف اؼ تاخير  في استالميا . 
 التركيز عمى دور مختمف وسائل االعالـ في اعطاء الحكـ الثقة بالنفس واالشادة بجيوده في قيادة المباريات  -4
 -لمقترحات  :ا  4 – 5
. إجػػراء دراسػػة مقارنػػة فػػي الصػػعوبات االداريػػة والفنيػػة التػػي تواجػػو حكػػاـ كػػرة السػػمة العػػامميف فػػي العػػراؽ مػػع الحكػػاـ 1

 العامميف في اتحادات رياضية اخرػ ) فردية او جماعية ( وحسب درجاتيـ التحكيمية . 
شػكل كمػي خػالؿ الموسػـ الرياضػي مػف الرياضػية ب . العمل عمى إصدار قانوف لتفرغ الحكػاـ العػامميف فػي االتحػادات3
جل القياـ بمياميـ في االتحادات مع االحتفاظ بحقوقيـ الرسمية في المؤسسات التػي يعممػوف بيػا، وذلػؾ مػف أجػل أف أ

 تتاح ليـ فرصة اإلبداع . 
وبالشػكل الػذؼ يعمػل عمػى تغطيػة . مطالبة الحكومة العراقية بزيادة الميزانية السنوية لمجنة االولمبية الوطنية العراقيػة 2

 مختمف نشاطات االتحادات الرياضية المركزية وفروعيا في المحافظات. 
. التأكيػػد عمػػى االتحػػاد العراقػػي المركػػزؼ لكػػرة السػػمة ولجنػػة الحكػػاـ فيػػو بالعمػػل عمػػى زيػػادة عػػدد الػػدورات التحكيميػػة ) 2

حكػػاـ العػػامميف بشػػكل يتناسػػب مػػع المنيػػاج الواسػػع جػػل زيػػادة عػػدد الات مػػف أاالسػػاس ، الترقيػػة ( فػػي جميػػع المحافظػػ
 لالتحاد المركزؼ وفروعو في المحافظات .

 المصادر
، دار القمـ ، 3،  ن الفروؽ الفردية وتطبيقاتيا التربوية( : 1989أبوعالـ ، رجاء دمحم وشريف ، نادية محمود ) (1

 الكويت  .
، دار اليازورؼ لمطباعة التشخيص في التربية الخاصة القياس و ( : 3111أبو مغمي ، سمير وسالمة ، عبد الحافع ) (3

 والنشر ، عماف ،  األردف  .
، رسالة دكتوراه ، كمية التربية  دراسة نفسية اجتماعية عف شعبية كرة القدـ( :  1991اإلسناوؼ ، دمحم احمد ) (2

 الرياضية لمبنيف ، جامعة حمواف ، مصر.
، مكتبة االنجمو تطبيقات -نفسية في المجاؿ الرياضي نظريات الصحة ال(: 3113باىي ، مصطفى حسيف وآخروف ) (2

 المصرية ، القاىرة .
، مطبعة التعميـ العالي ، بغداد ،  كرة القدـ والمرشد العالمي لمحكاـ( : 1981البدرؼ ، مؤيد و محسف ، ثامر ) (2

 العراؽ .
 . الكاديمية ، القاىرة، المكتبة ا االدارة في الميداف الرياضي( : 1991بدوؼ ، عصاـ المنيرؼ )  (4
,  المجمة العممية لمتربية الرياضية  معوقات العمل في مجاؿ تحكيـ الكرة الطائرة( : 1989حسب   , عمي حسيف ) (1

 .   21والرياضة , كمية التربية الرياضية لمبنيف  باليـر , العدد الثاني والثالث , ص 
المجمة  ممعوقات التي تواجو حكاـ الكرة الطائرة في االردف ،دراسة تحميمية ل( : 3112حسيف ، عبد السالـ جابر ) (8

 ( جمعية كميات واقساـ ومعاىد التربية الرياضية في الوطف العربي ، المجمد الثاني . 1العممية )
 ، بيروت . 3، ج المعجـ الفمسفي( : 1983الحفني ، عبد المنعـ و جميل صميبا )  (9
وسػػػوعة متجيػػػات االدارة الرياضػػػية فػػػي مطمػػػع القػػػرف الجديػػػد ، الجػػػودة م( : 3112درويػػػش ، كمػػػاؿ الػػػديف وحسػػػنيف ) (11

 المجمد االوؿ ، دار الفكر العربي ، القاىرة  .  والعولمة في ادارة اعماؿ الرياضية باستخداـ اساليب ادارية مستحدثة



 ....لصعوبات االدارية والفنية التي تواجه حكام كرة السلة يف العراقا

212 

 

لجامعي الحديث ، المكتب ا مبادغ عمـ االجتماع ومناىج البحث العممي( : 1982رشواف، حسيف عبد الحميد احمد ) (11
 ، اإلسكندرية ، مصر.

وقائع بحوث المؤتمر , معوقات العمل في مجاؿ التحكيـ في الكرة اليد , ( :  1982الشافعي , جماؿ عبد العاطي )  (13
 . 121الرياضة لممستويات العالمية , المجمد الثاني , كمية التربية الرياضية لمبنيف , جامعة حمواف , ص 

 ، مكتب الكرار، بغداد ، العراؽ . تحكيـ كرة القدـ بيف تطبيق القانوف وحركة الحكـ(: 3112الشيخمي ، سعد منعـ ) (12
 ، دار الكتب لمطباعة والنشر ، جامعة  الموصل ، العراؽ . كرة القدـ( : 1981الصفار ، سامي وآخروف ) (12
األردف ونيتيف لترؾ مصادر الضغون التي يتعرض ليا حكاـ األلعاب الرياضية في ( : 3114الطحاينة ، زياد ) (12

 ، المجمة التربوية ، جامعة الكويت ، الكويت .التحكيـ 
، دار الميسػػرة لمنشػػر 3، نمػػدخل إلػػى منػػاىج البحػػث فػػي التربيػػة وعمػػـ الػػنفس( : 3119عبػػاس ، دمحم خميػػل وآخػػروف ) (14

 والتوزيع والطباعة ، عماف ، األردف .
شكالت التي تواجو االدارة المدرسية المممحق بيا صفوؼ الم( : 3111عبيد ، ماجد  و ابو حسونة ، نشات محمود ) (11

 ، االردف .     1، ج 111العدد   دمج المعوقيف بصريا بوزارة التربية والتعميـ في االردف
, ممخصػػات  التحكػػيـ فػػي كػػرة القػػدـ معوقػػات العمػػل فػػي مجػػاؿ( :  1982العػػدوؼ , صػػبرؼ عمػػي , ومفتػػي ابػػراىيـ  )  (18

 .  21لشباب والرياضة , جامعة حمواف , ص وقائع المؤتمر الدولي , ا
، المديريػػة العامػػة لممطبوعػػات، 1، ن المػػدخل الػػى البحػػث فػػي العمػػـو السػػموكية( : 1988العسػػاؼ ، صػػالح بػػف حمػػد ) (19

 الرياض ، المممكة العربية السعودية .
المدارس الحكومية  الجدية في العمل وعالقتو بالرضا الوظيفي لدػ مديرؼ  ( :3114القارون ، صادؽ سميح صادؽ ) (31

، رسالة ماجستير منشورة ، كمية الدراسات العميا ، جامعة النجاح الوطنية ، نابمس  في محافظات شماؿ الضفة الغربية
 ، فمسطيف .

، دار الفكر لمنشر والتوزيع , عمػاف ، األردف  مبادغ اإلحصاء والقياس االجتماعي( : 3111القصاص ، ميدؼ دمحم ) (31
. 
 ، المممكة العربية السعودية ، الرياض .  المبادغ االساسية لمتحكيـ الجيد( : 3113ينو )كونستنيتنوس ، د (33
، دار المتنبػػػػػػي ،  المياقػػػػػػة البدنيػػػػػػة ، مكوناتيػػػػػػا ، العوامػػػػػػل المػػػػػػؤثرة عمييػػػػػػا، اختباراتيػػػػػػا( : 1992محمػػػػػػود ، حممػػػػػػي ) (32

 قطر. 
 

24) Ebel, Robert L.(1972):Essentials of educational measurement Englewood Cliffs, 
Prentice Hall, New Jersey. 

25) Stanley, C.J. & Hopkins, K.D (1972): Educational and psychological measurement and 
Evaluation, Prentice Hal, New-York. 

26) Beuchert A.K. & Mendoza, J.L (1990): Amount Carlo comparison of ten items 
discrimination indices, Journal of Educational Measurement, Vol. (16). NO 
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 (0)رقـ الممحق 
 استبياف مفتوح الى مجموعة مف الحكاـ العامميف مف مختمف الدرجات التحكيمية

        بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي  

 عة الموصل جام      
 الدراسات العميا -كمية التربية الرياضية 

 
 ـ/ استمارة استبياف مفتوح  

 السيد الحكـ ............................................................. المحتـر 
 تحية طيبة : 

 ( . رة السمة في العراؽ ك الصعوبات اإلدارية والفنية التي تواجه حكاـيرـو الباحثاف القياـ بالبحث الموسـو ) 
 الصعوبات مف الناحية اإلدارية تعرؼ إجرائيا بأنيا :  

ىي عبارة عف مجموعة مف العوامل والعوائق المؤثرة في إدارة أؼ عمل ومنيا عمل الحكاـ أثناء المباريات حيث تتمثل 
وافز والتجييزات وكذلؾ مكاف إقامة الصعوبات اإلدارية لمحكاـ بنظاـ البطولة ومكاف سكف الحكـ والنقل واألجور والح

 البطولة وغيرىا مف الصعوبات االدارية   االخرػ .  
 الصعوبات مف الناحية الفنية تعرؼ إجرائيا بأنيا :  

ىي عبارة عف مجموعة مف العوامل الفنية التي تعيق وتؤثر عمى عمل حكـ المباراة أثناء قيادتو لممباراة وتؤدؼ إلى  
عممية التحكيـ حيث تتمثل الصعوبات الفنية لمحكاـ بصالحية القاعات الرياضية وتوفر األجيزة حدوث أخطاء إثناء 

واألدوات الفنية وكذلؾ مستوػ الزمالء مف الحكاـ وأىمية المباراة أو البطولة مستوػ المباراة وكذلؾ مستوػ الفريقيف 
 وغيرىا مف الصعوبات الفنية االخرػ . 

 الختصاص  في ىذا المجاؿ يرجى اإلجابة  عمى السؤاليف التالييف؟  ولكونكـ مف ذوؼ  الخبرة وا
 ؟    االدارية ( ) مف الناحيةماىي اىـ الصعوبات  التي تواجيكـ في مجاؿ التحكيـ بكرة السمة   -اوال :   

1-  ......................................................................................... 
2- ... ...................................................................................... 
 

 ؟    الفنية  ( ) مف الناحيةماىي اىـ الصعوبات  التي تواجيكـ في مجاؿ التحكيـ بكرة السمة     -ثانيا : 
1- ................................................................... ...................... 
2- ........................................................................................ 

 مع جزيل الشكر والتقدير
 الباحث                                                   الباحث

 مؤمف عماد احمد الجوارؼ        د . خالد محمود عزيز العبادؼ                             
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 ( 2) رقـ الممحق
 أسماء السادة الخبراء والمختصيف الذيف اجريت معهـ المقابالت الاخصية

 
 مكاف العمل االختصاص تاريخ المقابمة المقب العممي االسـ ت

 استاذ هااـ احمد سميماف 0
 قياس وتقويـ 02/4/2104

 كرة سمة

كمية التربية 
 الرياضية جامعة

 الموصل

 أستاذ مساعد زهير يحيى دمحم 2
 عمـ النفس 07/4/2104

 كرة سمة

كمية التربية 
الرياضية جامعة 

 الموصل

 أستاذ مساعد عصاـ دمحم عبد الرضا 4
 عمـ النفس 07/4/2104

 كرة سمة

كمية التربية 
الرياضية جامعة 

 الموصل

 أستاذ مساعد مؤيد عبد الرزاؽ 0
 عمـ نفس 07/4/2104

 كرة سمة

كمية التربية 
الرياضية جامعة 

 الموصل

حكـ كرة سمة  24/4/2104 - احمد حسيف ال ريري  5
 درجة اولى

اتحاد كرة السمة 
 نينوى 

حكـ كرة سمة  24/4/2104 - صفواف غانـ سعيد 6
 درجة اولى

اتحاد كرة السمة 
 نينوى 

حكـ كرة سمة  24/4/2104 - صهيب احمد حسيف 7
 درجة اولى

اتحاد كرة السمة 
 ينوى ن
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 (4) رقـ الممحق
 مقياس الصعوبات االدارية والفنية بصورته االولية

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي                                                        

 جامعة الموصل       
 كمية التربية الرياضية_ الدراسات العميا

 الماجستير     
 ـ/ نموذج استبياف اراء السادة الخبراء لمقياس الصعوبات 

 االدارية والفنية بصورتو االولية  
 السيد الخبير .................................................. المحتـر 

  -تحية طيبة :
 (  .  اجو حكاـ كرة السمة في العراؽيرـو الباحثاف إجراء البحث الموسـو )الصعوبات  اإلدارية و الفنية التي تو 

ونظرا لما تتمتعوف بو مف خبرة في مجاؿ االدارة وكرة السمة  ، يرجى تفضمكـ بابداء الراؼ في الصورة االولية لمقياس 
     -الصعوبات االدارية والفنية الذؼ قاـ الباحث باعداده ، حيث يتضمف المقياس بعديف ىما :

   -فيا الباحث إجرائيا بأنيا :الصعوبات اإلدارية حيث يعر  -1
ىي عبارة عف مجموعة مف العوامل والعوائق المؤثرة في إدارة أؼ عمل ومنيا عمل الحكاـ أثناء المباريات حيث تتمثل 
الصعوبات اإلدارية لمحكاـ بنظاـ البطولة ومكاف سكف الحكـ والنقل واألجور والحوافز والتجييزات وكذلؾ مكاف إقامة 

 ا مف الصعوبات اإلدارية األخرػ البطولة وغيرى
   : الصعوبات الفنية حيث  يعرفيا الباحث  إجرائيا بأنيا -2
ىي عبارة عف مجموعة مف العوامل الفنية التي تعيق وتؤثر عمى عمل حكـ المباراة أثناء قيادتو لممباراة داخل ارض  

ات الفنية لمحكاـ بصالحية القاعات الممعب  وتؤدؼ إلى حدوث أخطاء إثناء عممية التحكيـ حيث تتمثل الصعوب
الرياضية وتوفر األجيزة واألدوات الفنية وكذلؾ مستوػ الزمالء مف الحكاـ وأىمية المباراة أو البطولة مستوػ المباراة 

 وكذلؾ مستوػ الفريقيف وغيرىا مف الصعوبات الفنية األخرػ  .  
  -ور وكما يأتي :كما يرجى بياف الرأؼ في البدائل المقترحة لممقياس المذك

 دائماا       غالباا      أحياناا      نادراا      أبداا       العبارة     
 2       2       2       3       1       الدرجة   

  -فضالا عف تفضمكـ بابداء المالحظات االتية :
ابعاد الصعوبات االدارية او الفنية  ( مقابل الفقرة وتحت كممة تصمح اذا كانت الفقرة تقيس أحد   وضع عالمة )   -1

 ( تحت كممة  التصمح اذا كانت الفقرة التقيس أحد ىذه االبعاد .   أو  وضع عالمة )  
 اجراء ماترونو مف تعديالت عمى الفقرة مباشرة واالبعاد التي تنتمي الييا .   -2
فنية والتي لـ تذكر ودمج او حذؼ الفقرات اضافة ماترونو مناسبا مف الفقرات لكل بعد لقياس الصعوبات االدارية وال -3

 التي تعتقدوف انيا غير مناسبة . 
 االسـ /        المقب العممي /        تاريخ الحصوؿ عمى المقب /       األختصاص /   

 مكاف العمل /        التاريخ /            
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 محور الصعوبات اإلدارية

تصمح بعد  ال تصمح  تصمح  الفقرات ت
 ديل التع

    قمة األجور المخصصة لحكاـ مباريات كرة السمة   .1
    قمة أجور اإليفاد والنقل   .2
    التأخير في صرؼ أجور اإليفاد والنقل    .3
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 (0)رقـ الممحق 
 أسماء السادة الخبراء والمختصيف لبياف رأيهـ في الصورة االولية لمقياس 

 الصعوبات االدارية والفنية 
 مكاف العمل االختصاص المقب العممي االسـ ت

 كمية التربية الرياضية إدارة وتنظيـ استاذ رااد حمدوف ذنوف  0 .1
 جامعة الموصل

 كمية التربية الرياضية قياس وتقويـ  استاذ هااـ احمد سميماف 2 .2
 جامعة الموصل

 كمية التربية الرياضية قياس وتقويـ استاذ ثيالـ يونس عالوي  4 .3
 صلجامعة المو 

 كمية التربية الرياضية قياس وتقويـ أستاذ مكي محمود الراوي  0 .4
 جامعة الموصل

 كمية التربية الرياضية قياس وتقويـ استاذ  ضرغاـ جاسـ دمحم 5 .5
 جامعة الموصل

 كمية اإلدارة واالقتصاد إدارة أعماؿ  أستاذ ميسر إبراهيـ الجبوري  6 .6
 جامعة الموصل

 كمية اإلدارة واالقتصاد ة المواردالباريةإدار  استاذ سرمد غانـ صالح 7 .7
 جامعة الموصل

 كمية التربية االساسية إدارة وتنظيـ  استاذ  وليد خالد النعمة 8 .8
 جامعة الموصل

 كمية التربية الرياضية ادارة وتنظيـ  استاذ مساعد  رياض احمد اسماعيل 9 .9
 جامعة الموصل

 كمية التربية الرياضية ويـقياس وتق استاذ مساعد سبهاف محمود الزهيري  01
 جامعة الموصل

 كمية التربية الرياضية قياس وتقويـ استاذ مساعد غيداء سالـ عزيز 00
 جامعة الموصل

 عمـ النفس أستاذ مساعد زهير يحيى دمحم 02
 كرة سمة

 كمية التربية الرياضية
 جامعة الموصل

 عمـ النفس أستاذ مساعد عصاـ دمحم عبد الرضا 04
 كرة سمة

 كمية التربية الرياضية
 جامعة الموصل

 كمية التربية الرياضية ادارة وتنظيـ  أستاذ مساعد عدي غانـ محمود الكواز 00
 جامعة الموصل

 عمـ تدريب أستاذ مساعد نبيل دمحم عبد هللا 05
 كرة سمة

 كمية التربية الرياضية
 جامعة الموصل

 مية التربية الرياضيةك إدارة وتنظيـ مدرس دمحم ذاكر سالـ عبدهللا 06
 جامعة الموصل

 كمية التربية الرياضية كرة سمة  –طراسق  مدرس  صباح جاسـ دمحم 07
 جامعة الموصل
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 (5) رقـ الممحق
 مقياس الصعوبات االدارية والفنية بصورته النهاسية

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 العالي والبحث العممي وزارة التعميـ

 جامعة الموصل
 كمية التربية الرياضية_ الدراسات العميا _الماجستير

 ـ/ استبياف
 مقياس ) الصعوبات االدارية والفنية التي تواجه حكاـ كرة السمة في العراؽ وعالقتها باحتراقهـ النفسي (  .  

 ...................... المحتـرالسيد الحكـ .............................................
بناء ( فقرة والذؼ تـ إعداده مف قبل الباحث لمدراسة الموسومة )22نضع بيف أيديكـ المقياس الخاص المكوف مف )

( ،  راجيف مقياس الصعوبات االدارية والفنية التي تواجه حكاـ كرة السمة في العراؽ وعالقتها باحتراقهـ النفسي
 ( في الحقل المناسب إلجابتكـ  شاكريف تعاونكـ معنا .√المرفقة طيا بوضع عالمة )اإلجابة عمى فقراتو 

 ولكـ فائق االحتراـ والتقدير
 الباحث الدكتور                                                     الباحث
 جواري خالد محمود عزيز ألعبادي                                      مؤمف عماد احمد ال
 التوقيع /           االسـ /        الدرجة التحكيمية /        سنوات الخبرة /         العمر/   

 المحافظة /        التاريخ / 
 ) محور الصعوبات اإلدارية ( 

 -الصعوبات اإلدارية حيث يعرفيا الباحث إجرائيا بأنيا :
في إدارة أؼ عمل ومنيا عمل الحكاـ أثناء المباريات حيث تتمثل  ىي عبارة عف مجموعة مف العوامل والعوائق المؤثرة

الصعوبات اإلدارية لمحكاـ بنظاـ البطولة ومكاف سكف الحكػـ والنقػل واألجػور والحػوافز والتجييػزات وكػذلؾ مكػاف إقامػة 
 البطولة وغيرىا مف الصعوبات اإلدارية األخرػ  

 داسما غالبا احيانا نادرا  ابدا  الفقرات ت
      قمة األجور المخصصة لحكاـ مباريات كرة السمة .       .1

      قمة أجور اإليفاد والنقل .   .3
      التأخير في صرؼ أجور المباريات و اإليفادات .   .2
      قمة الحوافز وضعف التكريـ المقدـ مف قبل االتحاد إلى الحكاـ .   .2
      بعد مكاف إقامة الحكـ عف ممعب المباراة .   .2
      .  أجراء المباريات طيمة أياـ األسبوع  .4
      .  عدـ تحديد جدوؿ بالمباريات في كافي مسبقا  .1
      إجراء المباريات في أوقات مبكرة أو متأخرة  جدا .   .8
      . تنسيب الحكاـ إلدارة المباريات بشكل غير حيادؼ  .9
      ـ كرة السمة . عدـ اىتماـ إدارة االتحاد بتوفير تجييزات جيدة لحكا  .11
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 داسما غالبا احيانا نادرا  ابدا  الفقرات ت
      . وجود ازدواجية في إصدار العقوبات عمى الالعبيف والمدربيف المسيئيف  .11
      عدـ وجود ألية لتقييـ لمحكاـ .    .13
      . قمة الدورات التطويرية لمحكاـ    .12
      عدـ إقامة معسكرات خارجية لمحكاـ  .   .12
      .ثناء المباريات والبطوالت  عدـ توفير عناصر الحماية الكافية لمحكـ أ  .12
      .  تمكؤ بعض عناصر الحماية مف القياـ بواجباتيـ المطموبة منيـ  .14
عدـ تفرغ الحكـ مف وزارتو أو دائرتو المعنية ) تفرغ كمي أو تفرغ جزئي (   .11

 خالؿ الموسـ الرياضي . 
     

منية صعوبة انتقاؿ الحكاـ ووصوليـ إلى المالعب في ظل الظروؼ األ  .18
 .  السائدة

     

عدـ وجود تاميف عمى حياة الحكـ والتاميف يشمل ) التأميف  الصحي ،     .19
 الشامل ( . 

     

 . تتأثر قراراتي بشكل كبير جدا عند تدخل مشرؼ المباراة    .31
 

     

 .  عدـ وجود إذاعة داخمية في معظـ القاعات  .31
 

     

المؤسسات التي ينتموف ليا أو ضعف االىتماـ والتشجيع لمحكاـ مف قبل   .33
 الدوائر التي يعمموف بيا . 

     

      . افتقار بعض المالعب إلى منازع وحمامات خاصة لمحكاـ  .32
 ) محور الصعوبات الفنية (                                    

 -الصعوبات الفنية حيث يعرفها الباحث إجراسيا بأنها :
وامل الفنية التي تعيق وتؤثر عمى عمل حكـ المباراة أثناء قيادتو لممباراة داخل ارض ىي عبارة عف مجموعة مف الع

الممعب  وتؤدؼ إلى حدوث أخطاء إثناء عممية التحكيـ حيث تتمثل الصعوبات الفنية لمحكاـ بصالحية القاعات 
مباراة أو البطولة مستوػ المباراة الرياضية وتوفر األجيزة واألدوات الفنية وكذلؾ مستوػ الزمالء مف الحكاـ وأىمية ال

 وكذلؾ مستوػ الفريقيف وغيرىا مف الصعوبات الفنية األخرػ  .  
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 داسما غالبا احيانا نادرا  أبدا  الفقرات ت

      تزداد المسؤولية الممقاة عمى عاتقي عند عدـ قياـ المراقب الفني   بواجباتو  .  1

وؿ الالعب والمدرب األجنبي عمى لعبة كرة ازدادت مسؤوليات الحكاـ بدخ 3
 السمة ووجود الالعبيف الدولييف . 

     

      عدـ صالحية بعض المالعب مف حيث )األرضية،األىداؼ،اإلنارة التكييف( .  2
افتقار بعض المالعب إلى المولدات الكيربائية في حالة انقطاع التيار  2

 الكيربائي . 
     

      تسجيل الكترونية في اغمب القاعات .  عدـ توفير لوحات 2
      . ثا 32افتقار معظـ القاعات أو المالعب إلى جياز  4
      ضعف بعض حكاـ الطاولة مف حيث عدـ إلماميـ بواجباتيـ  .  1
      .  افتقار طاولة التسجيل إلى األجيزة والمستمزمات الالزمة ليا 8
      بواجباتيـ . عدـ إلماـ بعض حكاـ الساحة  9
      نقص المياقة البدنية لبعض الحكاـ  .  11
      عدـ محافظة بعض الحكاـ عمى قواميـ الرشيق  .  11
      عدـ أىتماـ بعض حكاـ الساحة باجراء االحماء الكافي قبل المباراة .  13
      .  وجود صافرات وأجيزة الميزر بحوزة الجماىير يوثر عمى الحكاـ 12
      خروج بعض الجماىير عف الروح الرياضية واآلداب العامة  .  12
      . عدـ إلماـ بعض المدربيف والالعبيف واالدارييف بقانوف المعبة وتعديالتو 12
      .  كثرة اعتراضات بعض المدربيف ودخوليـ أرضية الممعب 14
      . المستمرة مع حكاـ المباراةكثرة اعتراض بعض الالعبيف واالدارييف والمجادلة  11
تػػػػزداد مسػػػػؤولياتي عنػػػػد وجػػػػود نقػػػػل تمفزيػػػػوني عمػػػػى اليػػػػواء مباشػػػػرة لممباريػػػػات  18

 والبطوالت . 
     

في المباريات  تواجد وسائل اإلعالـ المختمفة ) المرئية ، المسموعة ، المقرؤءة( 19
 يضاعف مف اىتمامي . 

     

أخطاء الحكاـ دوف االلتفات واإلشادة بأدائيـ  تركيز بعض وسائل اإلعالـ عمى 31
 طيمة فترة المباراة . 

     

 


