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 ممخص البحث
  يهدف البحث إلى

 .التعخف عمى السعػقات والسذاكل التي تػاجو حكام الجرجة االولى في دوري اقميع كػردستان بكخة القجم-1

 كػردستان العخاق بكخة القجم.لمسعػقات التي تػاجو حكام الجرجة األولى في دوري مقتخحة وضع حمػل -2

 ، واستخجم الباحث السقابمة الذخرية واالستبيان كػسيمة لجسع السعمػمات والبيانات
   (معادلة سبيخمان بخاون  ،الشدبة السئػةة ،االنحخاف السعياري ، الحدابي الػسط) اإلحرائيةالوسائل و 

 الػصفي بأسمػب السدح لسالءمتو وشبيعة البحث. استخدم الباحث المنهجو     

-2019)مجرجة االولىى بكىخة القىجم مىغ كػردسىتان العىخاق لسػسىع ل ع( حك55)تكػن مجتسع البحث مغ     
 %( مغ السجتسع االصمي.41.82)( وىع يذكمػن 23بيشسا بمغت عيشة البحث ) (،2020
 ال: وتوصل الباحث    

 ()عالية ججاإقميع كػردستان كانت درجة السعػقات والسذاكل التي تػاجو حكام كخة القجم العامميغ في  -1
احتل الجانب السالي اىع السعػقات والسذاكل التي واجيت حكام كخة القجم حيىث كانىت درجتيىا ) عاليىة  -2

 ججا ( . 
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شكل تػاجج مختمف وسائل االعىالم فىي السبارةىات فزىال عىغ تخكيىد بعزىيا عمىى اكصىاء الحكىام دون  -3
حيىث كانىت درجتيىا )  االقمىيعاىع السعػقات والسذاكل التي واجيت حكام كخة القجم العامميغ  بأدائيعاالشادة 

 مختفعة ججا ( . 
 .تحاد كخة القجماللسشياج الػاسع بالسقارنة مع ا االقميعقمة عجد حكام كخة القجم العامميغ في  -4
 

 
 
An analytical study of the obstacles and problems facing football first-class 

referees in the Kurdistan Region of Iraq 

Research Summary 

The research aims to 

1  - Identify the obstacles and problems facing first-class referees in the 

Kurdistan Regional Football League. 

2 - Developing proposed solutions to the obstacles facing first-division referees 

in the Kurdistan Iraq Football League. 

The researcher used the personal interview and questionnaire as a means to 

collect information and data. 

And statistical means (arithmetic mean, standard deviation, percentage, 

Spearman-Brown equation) 

    The researcher used the descriptive approach in the survey method for its 

suitability and the nature of the research. 

    The research community consisted of (55) first-class football referees from 

Iraqi Kurdistan for the season (2019-2020), while the research sample reached 

(23), and they constitute (41.82%) of the original community. 

    The researcher concluded: 

1 - The degree of obstacles and problems facing football referees working in the 

Kurdistan Region was (very high) 

2 - The financial aspect occupied the most important obstacles and problems 

facing football referees, as its score was (very high). 

3 - The form of the presence of various media outlets in the matches, as well as 

some focusing on the mistakes of the referees, without praising their 
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performance, the most important obstacles and problems that faced the football 

referees working in the region, where their degree was (very high). 

5- The small number of football referees working in the region compared to the 

wide curriculum of the Football Association. 

 المقدمة واهمية البحث1-1 

إن التصػر الحاصل في لعبة كخة القجم ىػ نتيجة اىتسام مجسػعة كبيخة مغ السختريغ والباحثيغ في    
القجم والتحكيع وذلظ مغ كالل االستفادة مغ الجراسات الدابقة والشطخةات السختمفة لسبادئ مجال كخة 

وأسذ عمع الفديػلػجيا والتجرةب الخةاضي وتصبيقيا عمسيًا لالرتقاء بيا وىحا سخ حجوث التصػر الدخةع في 
 المعبة سػاء كان ذلظ عمى الحكام أو الالعبيغ أو السجربيغ.

الجراسات الخةاضية السخترة في تصػةخ مجال كخة القجم عمى تحميل الزػابط السحيصة حيث ركدت    
بالالعب عبخ الشفػذ إلى كرػصياتو البجنية والشفدية والتكتيكية بيجف الخفع مغ مخدودية إدائو داكل 

ارة ميجان المعب مغ دون االنتباه إلى شخف المعبة الثاني "الحكع" الحي يستمظ كل الرالحيات في أد
السباراة وقخاراتيا ونجاحيا  و ىػ قخةغ نجاح الالعبيغ والفخةق ككل ولػال فخض االتحاد الجولي بكخة القجم 

(FIFA عمى االتحادات القارةة السشزػةة تحت لػائو بإكزاع الحكع لالكتبارات الصبية والبجنية )
الدالمة رغع قصعو مدافات شػةمة شيمة والسعخفية َلَبقّي كارج إشار التصػةخ يغخد بعيجًا عغ سخب العشاية و 

 (33, 2011فتخة السباراة .)بالن, 

 ومسىىىىىىىا ال شىىىىىىىظ فيىىىىىىىو أن الحكىىىىىىىع ىىىىىىىىػ أحىىىىىىىج الىىىىىىىجعائع القػةىىىىىىىة لخةاضىىىىىىىة كىىىىىىىخة لقىىىىىىىجم, فيىىىىىىىػ  ىىىىىىى د  دوره     
في ضخوف صىعبة وةتعىخض لزىغػخ مختمفىة قبىل السبىاراة وا شاءىىا وبعىجىا وقىج تدىتسخ ىىحه الزىغػخ لفتىخة 

ل اإلعالم الستحيدة, أو مغ الجساىيخ الستعربة والستحفدة ضج الحكىام أو مىغ مجىالذ زمشية سػاء مغ وسائ
إدارات األنجية ذات الشفػذ القىػ  والذىعبية الجارفىة أو ضىغػخ إدارة السشافدىات الخةاضىية اليامىة أو ضىغػخ 

جىاح اي الالعبيغ داكل السمعب باإلضافة ضغػخ حياتىو الخاصىة كىارج نصىاق السسارسىة الخةاضىية , وأن ن
لعبة  ختكد عمى العج ج مغ العشاصخ مثل اإلمكانات السادية والفشية والسعخفية والتجرةبية أضافة الى التحكيع 
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, حيىىث يكتدىىب التحكىىيع أىسيىىة مىىغ كىىالل رفىىع مدىىتػ  الالعبىىيغ وارشىىادىع وتىىجرةبيع عمىىى تصبيىىق القػاعىىج 
 عبةالرحيحة ، عمى الخغع مغ أىسية مجال التحكيع في رفع مدتػ  الم

وةعج الحكع أحج أىع الخكائد األساسية التي تداىع في رفع مدتػةات الخةاضة في جسيع الفعاليات     
وكرػصًا لعبة كخة القجم، ألنو الذخز السكمف بإدارة السباراة لُو الدمصة الكاممة مغ لحطة دكػلو ارض 

ل مغ يخالف قانػن رةاضة كخة السمعب وحتى كخوجو مشُو إذ يقػم باتخاذ اإلجخاءات القانػنية تجاه  ك
القجم، ونطخا ألسباب عج جة مثل إيقاع المعب ومداحة السمعب فإنُو   دي دوره برعػبة كبيخة وسط ىحه 
الطخوف والعػامل ، كسا ان مجال التحكيع في كخة القجم يعج مجاال كربا وحيػةا كاصة انو  تعمق 

باألمخ الديل الحي يدتصيع أي فخد الكيام بو، وعمى  بالخةاضة الذعبية األولى في العالع ، لحا فانو ليذ
ذلظ فال بج ان يستمظ  الحكع شخرية وكارةدما قيادية، ولياقة بجنية عالية واستعجاد نفدي وذىشي ومعخفة 
ودراية واسعة وشاممة في قانػن كخة القجم التي تسكشُو مغ قيادة السبارةات واكخاجيا الى بخ األمان بأقل 

 عادلة. أكصاء و برػرة

 (13،2012)بازل،                                                                     

ولقج أشارت بعس الجراسات إلى أن الحكع في كخة القجم  بحل مجيػدا يداو  أو يفػق مجيػد الالعب    
 أ شاء السباراة.

البحث والجراسة في اآلونة األكيخة لزسان لحا فإن مجال التحكيع مغ السجاالت اليامة التي تدتػجب     
االستسخار واالرتقاء بسدتػ  كخة القجم, بعجما تشاول البحث العمسي كافة الجػانب البجنية والػضيفية والشفدية 

 لالعب مسا أد   لالرتقاء مغ مدتػ  أداءه وتصػةخ كافة الجػانب الفشية وشخق المعب السختمفة.

الجراسة كسحاولة عمسية لمتعخف عمى السعػقات التي تػاجو حكام كخة القجم ومغ ىشا تبخز أىسية ىحه    
)الجرجة األولى ( في دوري اقميع كػردستان بكخة القجم , ىحا ما اعصى اىسية كبيخة في دراسة ىحه الذخةحة 
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بالذكل  او العيشة مغ حكام الجوري الكػردستاني بكخة القجم التي ليا دور كبيخ في نجاح وقياده السبارةات
 األمثل لكي  تع معخفة أىسية ىحه السعػقات والسذاكل ومحاولة معالجتيا والتغمب عمييا مدتكبال.

 مذكمة البحث:1-2 

الحظ متابعة السبارةات مغ كالل مذاىجة الباحث لحكام كخة قجم في دوري اقميع كػردستان ومغ كالل     
بىالخغع  الىجرجات،فىي دوري اقمىيع كػردسىتان ولسختمىف كالل الفتخة األكيخة انخفاض مدتػ  حكام كخة القجم 

 مغ وجػد كثيخ مغ الحكام عمى مدتػ  عال مغ الكفاءة البجنية والفشية،

مىىا ىىىي السعػقىىات والسذىىاكل التىىي تػاجىىو حكىىام الجرجىىة االولىىى فىىي دوري اقمىىيع وىىىحا ولىىج التدىىاؤل التىىالي: 
 كػردستان؟

 :هدف البحث 1-3

  يجف البحث إلى :

عمى السعػقات والسذاكل التىي تػاجىو حكىام الجرجىة االولىى فىي دوري اقمىيع كػردسىتان بكىخة التعخف  -1
 القجم.

 وضع حمػل لمسعػقات التي تػاجو حكام الجرجة األولى في دوري كػردستان العخاق بكخة القجم. -2

 فرض البحث  1-4

 قجم تػجج معػقات ومذاكل تػاجو حكام الجرجة االولى في الجوري الكػردستاني بكخة ال 

 مجاالت البحث  1-5

 السجال البذخي: حكام دوري اقميع كػردستان  بكخة القجم الجرجة ) االولى(  1-5-1

  2020  /2/ 1 /الى  2019  /12 / 1السجال الدماني: لمفتخة مغ     1-5-2
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مقىىخ لجشىىة الحكىىام السخكدةىىة السالعىىب الخةاضىىية التىىي أقيسىىت بيىىا السبارةىىات و  السجىىال السكىىاني :  1-5-3
 لحكام اقميع كػردستان ومقخات المجان الفخعية السشزػةة تحت لػائو . 

 تحديد المرطمحات  1-6

 الحكع  1-6-1

( بأنو "ىػ أعمى سمصة قزائية في السمعب إ شاء السباراة التىي يكمىف بكيادتيىا 2003وةعخفو )الذيخيمي     
بتصبيىىىق قىىىانػن المعبىىىة برىىىػرة صىىىحيحة وعادلىىىو بىىىيغ الفىىىخةقيغ مىىىغ قبىىىل اتحىىىاد او مشطسىىىة رةاضىىىية اذ يقىىىػم 

الستبارةيغ مغ اجل إكخاج السباراة بذكل نطيف وكمػىا مغ أي كذىػنة او كصىأ , وجسيىل بذىكميا العىام فىي 
تصبيىىق القىىانػن ومستىىع بعصىىاء الالعبىىيغ والسدىىاواة فىىي تصبيىىق القىىانػن عمىىى الفىىخةقيغ ألعمىىى صىىافخة الحكىىع 

عج تتػقىف نتيجىة السبىاراة او الفخةىق وال يحىق ألي شىخز ميسىا تكىغ صىفتو التىجكل فىي واشارة الحكع السدىا
 (17, 2003إعسال الييئة التحكسية" .)الذيخمي,

وةعخفو الباحث إجخائيا": ىػ الذخز الحي  ج خ السباراة وىػ السد ول عغ كل ما يجخي داكل السمعب    
بعج نياية السباراة وىػ صاحب القخار األول  مشح دكػل الفخةقيغ ألرضية السمعب الى وقت كخوجيع

 واألكيخ في جسيع الحاالت التحكيسية وبجونو ال يسكغ ان تبجأ السباراة. 

 الدراسة النظرية: 2-1

 الزغػخ والسعػقات التي تػاجو حكام كخة القجم2-1-1

أن الزغػخ الشفدية تعج مغ العػائق التي تحج مغ أن   دي الحكام أدائيع عمى أكسل وجو في ضل      
وجػدىا، ونطخًا لكػن األعالم الخةاضي  يتع بكخة القجم ومغ ضسشيع الحكام وةييئ ليع تغصيات واسعة، 

خ مغ الحكام أنَّ فإنيا تتدبب في ضيػر الزغػخ الشفدية لج  الحكام، ومغ ىحا السشصمق  خ  الكثي
األعالم الخباضي بذتى أنػاعو يعتبخ ميع إلى أبعج الحجود نطخًا لسج  تأ يخه عمى الػسط الخةاضي 



 

 

 

 

 
 

85 

 

 احباث ادلؤمتر انعهًي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 
 "ادلستجداث احلديثت يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

)اجملهد اخلايس(  2020كانىٌ االول  16-17  

 

بسختمف مكػناتو مغ حكام والعبيغ ومجربيغ وادارةيغ وجساىيخ, واْن ىحه الحالة )الزغػخ الشفدية( قج 
بيشو لي اىل االكتراص مغ الحكام  تشعكذ برػرة سمبية عمى مخدود الحكام داكل السالعب, وىحا ما

ولحل ىحه السذكمة  يجب عمى الحكام والقائسيغ بتجرةبيع  –الجولييغ الدابقيغ كالل شخحي لمسػضػع 
وضع بخنامج لمتييئة واإلعجاد الشفدي، ليكػنػا متدود غ بأكبخ قجر مسكغ مغ الدسات الشفدية عغ وعي 

ا البخنامج الخاص بتشسية الدسات الشفدية جدًء ال  تجدأ وادراك لسج  أىسية ىحا الجانب, بحيث يربح ىح
مغ بخنامجيع العام الحي  يجف إلى تشسية المياقة البجنية والحىشية  واإلعجاد الفشي لمحكام، فيديخان معًا جشبًا 
إلى جشب لكي يكتسل ىجف الػحجة التجرةبية باإلعجاد الذامل والستكامل لمحكام، وةجب عمى لجشة الحكام 

خكدةة وضع كصة مجروسة  تع تشفيحىا كالل اعجاد الحكام لمسػسع الجج ج مغ أجل رفع مدتػ  كفاءة الس
 (  1,2018الحكع العخاقي في جسيع السحافل السحمية والقارةة .)الدبيجي,

 مفيػم الكياس والتقػةع  2-1-2

 الكياس :2-1-2-1

لسقجار ما  ػجج في الطاىخة عشج الفخد مغ الكياس: ىػ العسمية التي نتػصل مغ كالليا إلى صػرة كسّية  
 سسة معّيشة.

ىػ عسمية مشيجّية مشّطسة  تّع مغ كالليا جسع البيانات، وتحميميا لتحج ج مج  تحقق األىجاف التخبػّةة،    
واّتخاذ القخارات بذأن ىحه األىجاف، وذلظ لتحديشيا، ومعالجة جػانب القرػر فييا مغ أجل تػفيخ بيئة 

سميسة لمفخد، واألسخة، والسجرسة، فالتقػةع يذكل األداة التي تتحّكع في تػجيو عسمية التجرةذ. تخبػةة 
 (20,2016)بخةجية,

لمكياس مفيػم اضيق في معشاه مغ التقػةع عمى الخغع مغ انو عسمية ضخورةة والزمة فيو اذ يذسل عمى 
السخاد قياسيا...والكياس في المغة كثيخ جسع البيانات والسالحطات الكسية )الخقسية( عغ الرفة او الدسة 
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االستخجام وكاصة الجارجة مشيا، اذ لو مغ السعان ما كثخ عجده ولػنو .وان كان محجود ندبيًا في المغة 
العخبية فيشالظ الكياس في السشصق والكياس في المغة، والكياس بسعشى تقج خ األشياء ىحا االمخ يدتجعي 

لكياس تحج جًا دقيقًا حتى ال يكػن اي لبذ  فيو، اذ ان اكتالف اساليب احيانًا ان يحجد السقرػد مغ ا
 الكياس   دي حتسًا الى اكتالف درجة دقة الكياس.

 العػامل التي ت  خ عمى الكياس .2-1-2-2

 الذئ السخاد قياسو )او سسة الذئ السخاد قياسيا(. -أ 
 اىجاف الكياس.  -ب 
 نػع السكياس ووحجة الكياس السدتخجمة.  -ج 
 لكياس ومج  تجرةب القائسيغ عمى الكياس.شخةقة ا -د 
 عػامل تتعمق بىى)شبيعة الطاىخة السقاسة او شبيعة السكياس وعالقتو بشػع الطاىخة. -ه 
 التقج خ الكسي لمطػاىخ السقاسة )جسع البيانات والسالحطات الكسية عغ الدسة السقاسة. -و 
 لكياس بغيخىا(.عسمية السقارنة )اي ان قياس الطاىخة كسيًا  تزسغ مقارنة نتيجة ا -ز 

)الكياس( يعبخ احرائيًا عغ تقج خ االشياء والسدتػةات تقج خًا كسيًا عمى وفق اشار معيغ مغ السقا يذ 
 .كل  ػجج بسقجار وكل مقجار يسكغ قياسو السجرجة وةعتسج اساسًا عمى القػل السأ ػر(

اس السعػقات والسذاكل التي واستشادا عمى الشقصة د اعتسج الباحث عمى السقابمة الذخرية كصخةق لكي   
 واجيت الحكام

 أغخاض الكياس والتقػةع:2-1-2-2-1

 ى السدح: معخفة مج  مشاسبة فتح تخرز جج ج أو احتياج السشصقة لس سدة تخبػةة جج جة. 1

 ى التشب : مغ كالل معخفة السدتػ  الدابق والحالي تتشبأ بسدتػ  الصمبة السدتقبمي. 2
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 خفة نقاخ الزعف والقػة عشج الصالب ومغ  ع وضع بخامج عالجية.ى التذخيز والعالج: لسع 3

 ى الترشيف: تػزةع الصالب حدب التخررات  4

 ى اكتيار األىجاف التجرةدية وتعج ميا باستسخار 5

ى تحديغ مدتػ  األداء لمسعمسيغ والتالميح: حيث تحكع الشتائج عمى صحة شخق التجرةذ والػسائل  6
 (100,2009يحدغ مغ األداء.)نبيل, التعميسية الستبعة مسا 

 السقابمة  2-1-3

 مفيػم السقابمة 2-1-3-1

تعخَّف السقابمة بأنيا تفاعل لفطيٌّ بيغ شخريغ في مػقف مػاجية؛ حيث يحاول أحجىسا وىػ الباحث     
آرائو القائع بالسقابمة أن يدتثيَخ بعس السعمػمات أو التعبيخات لج  اآلكخ وىػ السبحػث والتي تجور حػل 

ومعتقجاتو، فيشاك بيانات ومعمػمات ال يسكغ الحرػل عمييا إالَّ بسقابمة الباحث لمسبحػث وجيًا لػجو، ففي 
دة  جرك الباحث ضخورة رؤةة وسساع صػت وكمسات األشخاص مػضػع  مشاسبات متعجِّ

 (224,2000البحث.)عػةذ,

د فميحا تقع عمى البا   حث الحي يجخي السقابمة  ال ة واجبات وحيث يجب أن يكػن لمسقابمة ىجٌف محجَّ
 رئيدة:

 ( أن يخبَخ السدتجيَب عغ شبيعة البحث.1

 ( أن يحفَد السدتجيَب عمى التعاون معو.2

َد شبيعة البيانات والسعمػمات السصمػبة.3  ( أن يحجِّ

 (161,2003( أن يحرَل عمى البيانات والسعمػمات التي  خغب فييا.)شمبي,4
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 مة انػاع السقاب 2-1-3-2

دة، فتتصمَّب اإلجابة بشعع أو بال، أو  – السقابمة السقفمة: وىي التي تتصمَّب أسئمتيا إجاباٍت دقيقة ومحجَّ
د، وةستاز ىحا الشػع مغ السقابمة بديػلة ترشيف بياناتيا وتحميميا  اإلجابة بسػافق أو غيخ مػافق أو متخدِّ

 إحرائيًا.

دة مثل: ما رأيظ ببخامج تجرةب السعمِّسيغ السقابمة السفتػحة: وىي التي تتصمَّب أس – ئمتيا إجاباٍت غيخ محجَّ
؟، والسقابمُة السفتػحة تستاز بغدارة بياناتيا، ولكغ   كح عمييا صعػبة ترشيف  في مخكد التجرةب التخبػيِّ

 إجاباتيا.

يغ أي أسئمة مقفمة السفتػحة: وىي التي تكػن أسئمتيا مدةجًا بيغ أسئمة الشػعيغ الدابق –السقابمة السقفمة  –
وأكخ  مفتػحة فتجسع ميداِتيسا، وىي أكثخ أنػاع السقابالت شيػعًا، ومغ أمثمة ذلظ أن  بجأ الباحث بتػجيو 
أسئمة مقفمة لمذخز مػضػع البحث عمى الشحػ التالي: ىل تػافق عمى تشفيح بخامج تجرةب السعمِّسيغ 

ح أسباب مػقفظ بذيٍء مغ مداًء؟،  عَّ  ميو س ال آكخ كأن يكػن: ىل لظ أن تػضِّ 
 (213,2002التفريل.)نبيل,

 وترشَّف السقابمة بحدب أغخاضيا إلى أنػاٍع مغ أكثخىا شيػعًا األنػاع التالية:

ًة  -1 السقابمة االستصالعيَّة)السدحيَّة(: وتدتخجم لمحرػل عمى معمػماٍت وبيانات مغ أشخاٍص يعجَّون حجَّ
والتي  خغب الباحث الحرػل عمى بيانات بذأنيع، وةدتخجم ىحا الشػع في حقػليع أو مسثَّميغ لسجسػعاتيع 

الستصالع الخأي العام بذأن سياسات معيَّشة، أو الستصالع رغبات السدتيمكيغ وأذواقيع، أو لجسع اآلراء 
دات أو الجسيػر عغ أمػٍر تجكل كستغيِّخات في قخارات تتَّخحىا جيٌة معيَّشة مشػخ بيا أمخ اتِّ  خاذ مغ الس سَّ

 القخارات، وىحا الشػع ىػ األندب لألبحاث الستعمِّقة بالعمػم االجتساعيَّة ومشيا التخبية والتعميع.



 

 

 

 

 
 

89 

 

 احباث ادلؤمتر انعهًي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 
 "ادلستجداث احلديثت يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

)اجملهد اخلايس(  2020كانىٌ االول  16-17  

 

السقابمة التذخيريَّة: وتدتخجم لتفيُّع مذكمٍة ما وأسباِب نذػئيا، وأبعادىا الحاليَّة، ومج  كصػرتيا،  -2
 وىحا الشػع مفيج لجراسة أسباب تحمُّخ السدتخجميغ.

ابمة العالجيَّة: وتدتخجم لتسكيغ السدتجيب مغ فيع نفدو بذكٍل أفزل ولمتخصيط لعالج مشاسب السق -3
لسذكالتو، وىحا الشػع  يجف بذكٍل رئيذ إلى القزاء عمى أسباب السذكمة والعسل عمى جعل الذخز 

.  الحي تجخ  معو السقابمة يذعخ باالستقخار الشفديِّ

تسكيغ الذخز الحي تجخ  معو السقابمة وبسذاركة الباحث عمى تفيُّع السقابمة االستذارةَّة: وتدتخجم ل -4
 (34,2001مذكالتو الستعمِّقة بالعسل بذكل أفزل والعسل عمى حمِّيا.)جالل,

عػامل رئيدة وميسَّة تداعج عمى الحرػل عمى بيانات ومعمػمات دقيقة بالسقابمة عمى 2-1-3-3
 الباحث أكحىا .

أن ُتْجَخ  السقابمُة معيع بحيث يكػنػن قادرةغ عمى إعصائو السعمػمات  ( تحج ج األشخاص الح غ يجب1
 الجقيقة، وأن يكػن عجدىع مشاسبًا لمحرػل عمى بيانات ومعمػمات كافية.

( وضع التختيبات الالزمة إلجخاء السقابمة بتحج ج الدمان والسكان السشاسبيغ، وةدتحدغ أن ُتْدىَبق السقابمة 2
 رسسيَّة أو بػاسصة شخز  الث تسييجًا لمسقابمة.بخسالة شخريَّة أو 

( إعجاد أسئمة السقابمة ووضع كصَّة لسجخةاتيا ليزسغ حرػلو عمى السعمػمات والبيانات السصمػبة، مع 3
 ضخورة األكح باالعتبار مخونة باألسئمة إْذ قج تفاجئو معمػمات لع  تػقَّعيا.

 الفعميَّة الالزمة لمجراسة. ( إجخاء مقابالت تجخةبيَّة تسييجًا لمسقابالت4

( التجرُّب عمى أساليب السقابمة وفشػنيا لكي يكدب السدتجيبيغ وال  ثيخ مخاوفيع وال يحخجيع وةحرل 5
 عمى إجابات دقيقة وناجحىة.
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ة السعمػمات التي تػفِّخىا السقابالت بتالفي أكصاء الدسع أو السذاىجة، وأكصاء 6 ( التأكُّج مغ صحَّ
والسدافات، وأكصاء ذاكخة السدتجيب، وأكصاء مبالغات السدتجيب، وكمط السدتجيب بيغ  السدتجيب لمدمغ

 الحقائق واستشتاجاتو الذخريَّىة.

خ الباحُث ذلظ إذا لع  تسكَّغ مغ تدجيل 7 ( إعجاد سجلٍّ مكتػٍب عغ السقابمة بأسخع وقت مسكغ، فال   كِّ
ابات السدتجيبيغ، وعميو أن يدتأذن السدتجيب السقابمة في حيشيا، فيػ عخضة لمشديان والخمط بيغ إج

بتجوةغ إجاباتو وةخبخه بأىسيَّتيا في دراستو، فقج  ختكب الباحث أكصاًء بعجم اإل بات أو بالححف أو 
باإلضافة أو باالستبجال بدبب تأكيخ التدجيل، وال شظَّ في أنَّ التدجيَل بجياز تدجيل يعصي دقَّة أكبخ، 

 (110,2001   ِّخ عمى السقابمة.)حدان,ولكغَّ استخجام ذلظ قج 

 مدايا السقابمة2-1-3-4

تطيخ لمسقابمة كأداة لجسع البيانات والسعمػمات لج  الباحث القج خ عمى استخجاميا بذكلٍّ عمسيٍّ 
 ومػضػعيٍّ في إجخائيا وتجوةشيا وتحميل بياناتيا مدايا أبخزىا ما يأتي:

 ات الذخريَّة.( أنَّيا أفزل أداة الكتبار وتقػةع الرف1

 ( أنَّيا ذات فائجة كبيخة في تذخيز ومعالجة السذكالت اإلندانيَّة.2

 ( أنَّيا ذات فائجة كبخ  في االستذارات.3

د الباحث بسعمػمات إضافيَّة كتجعيٍع لمسعمػمات السجسػعة بأدوات أكخ .4  ( أنَّيا تدوِّ

ة بيانا5 ت ومعمػمات حرل عمييا الباحث بػاسصة ( أنَّيا قج تدتخجم مع السالحطة لمتأكُّج مغ صحَّ
 استبانات مخسمة بالبخةج.

 ( أنَّيا األداة الػحيجة لجسع البيانات والسعمػمات في السجتسعات األميَّة.6
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 (23,2006( أنَّ ندبة السخدود مشيا عالية إذا قػرنت باالستبيان.)عبج هللا وعبج الخحسغ ,7

 عيػب السقابمة2-1-3-5

 خ عمييا كأداة لجسع البيانات والسعمػمات أبخزىا ما يأتي: ذكخ في:لمسقابمة عيػب ت  ِّ 

 ( إنَّ نجاحيا يعتسج عمى حجٍّ كبيخ عمى رغبة السدتجيب في التعاون واعصاء معمػمات مػ ػقة دقيقة.1

ب ( إنَّيا تتأ َّخ بالحالة الشفديَّة وبعػامل أكخ  ت  ِّخ عمى الذخز الحي يجخي السقابمة أو عمى السدتجي2
 أو عمييسا معًا، وبالتالي فإنَّ احتسال التحيُّد الذخريِّ مختفع جّجًا في البيانات.

، وبجوافعو أن يدتعجي أو 3 ( إنَّيا تتأ َّخ بحخص السدتجيب عمى نفدو وبخغبتو بأن يطيَخ بسطيخ إيجابيٍّ
ن بعُس السدتجيبيغ الحقائق التي يفرح ػن عشيا بالذكل  خضي الذخَز الحي يجخي السقابمة، فقج  مػِّ

 (16,1994الحي يطشُّػنو سميسًا.)سعيج,

 التحكيع في كخة القجم : 2-1-4

 ختبط التحكيع  بسجسػعة مغ العػامل التي ت  خ فيو ومشيا العامل البجني والفشي والشفدي والرحي وغيخىا 
ةبية ، الن" الغاية مغ العػامل األكخ ، وةمعب العامل البجني دورا م  خا وذلظ بارتباشو مع الحالة التجر 

الحكيكية مغ التجرةب ىػ األعجاد الستدن لمحكع مغ الشاحية البجنية والفديػلػجية والحىشية كل ذلظ مغ اجل 
تػفيخ السقجرة البجنية التي تعسل عمى زةادة تفاعل الحكع مع السباراة كحلظ مغ العػامل الس  خة ضعف 

الة االقترادية وضعف االندجام بيغ الصاقع ألتحكيسي الشاحية الرحية والحالة االجتساعية لمحكع والح
 والس  خات الخارجية . 

إن الشقز الطاىخ في المياقة البجنية لحكام كخة القجم أصبح سببا واضحا في عجم قجرتيع عمى تحكيع 
السبارةات عمى الػجو الرحيح، إذ تع إلحاق الزخر بكثيخ مغ الفخق بدبب عجد الحكع مغ مجاراة المعب 
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فحكع كخة القجم لو متصمبات الكفاية البجنية التي تختمف عغ سػاىا في  الفعاليات الباقية، لحا استػجب ، 
تصػةخ صفات بجنية محجدة لج  حكام كخة القجم وذلظ حدب نػع العسل الحي نقػم بو ، وتعج ميشة التحكيع 

 معقجة وسبب ذلظ يعػد إلى ما يأتي :

 نػعية المعب  , -4عجد الالعبيغ ,  -3,   سعة الداحة -2صالحيات الحكع ,  -1

 عسخ الحكع . -7ضخوف السباراة  ,  -6مجة السباراة  ,  -5 

وان الغاية الحكيكية في التحكيع ىػ تحقيق روح القانػن الستسثمة بالسبادئ الخئيدية األتية )الدالمة, العجالة, 
بجون حكع كسا ىػ الحال لالعب والكخة والسمعب السداواة( , وتأتي أىسية الحكع لكػنو اليسكغ إجخاء مباراة 

, وليحا اكح التحكيع جانب في غاية األىسية والحيد الكبيخ في مػاد القانػن الحي  تكػن مغ السجاميع 
 التالية:

 عشاصخ أساسية )السمعب , االدوات , الالعبيغ , الحكام ( .    -1

 الدمصة وتذسل الحكع والسداعج غ . -2

 (42, 2011السػاد الفشية." )نريف, -4ب .          قػانيغ المع -3

 الستصمبات البجنية االساسية لحكام كخة القجم : 2-1-5

إّن الستصمبات البجنية األساسية التي يسكغ معخفتيا مغ كالل تحميل األداء البجني لمحكع في أ شاء السباراة، 
السػسع الكخوي السحمي ألكثخ مغ مختيغ في فزاًل عغ نػعية االكتبارات التي  تعخض ليا الحكع كالل 

الدشة وعشج مذاركة الحكام الجولييغ في السدابقات الخسسية التي  شطسيا االتحاد اآلسيػي أو الجولي، وىحا 
ما يحتع عمى الحكع أن يكػن عمى استعجاد دائع لغخض االرتقاء بالػاجبات السشاشة بو كالل أداء 

 السبارةات الخسسية.
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 12التحميل الجقيق عمى وفق األجيدة الحج ثة والستصػرة ، وجج أنَّ حكع السباراة يقصع مدافة بسعجل "وبعج 
كيمػ متخات مصاولة سخعة لسدافات تتخاوح  6-5دقيقة، مشيا ما يعجل  90كيمػ متخًا كالل وقت السباراة 

يغ تتخاوح السدافة ( متخًا، في ح60-30متخًا وبدخعة شبو قرػ  أو سخعة قرػ  لى ) 150-120بيغ 
الستبكية بيغ اليخولة والسذي في أحيان أكخ ، وبشطخة لمسدافات التي يقصعيا حكع كخة القجم في أ شاء 
السباراة نجج أنو  بحل جيجًا كبيخًا ججًا قياسًا بالفعاليات األكخ ، كسا أنو  تفػق حتى عمى جيج العب كخة 

( كيمػ 10-9صػعة لالعب كط الػسط تتخاوح مغ )القجم إذ أ بتت اإلحرائيات أنَّ السدافة السق
 (65, 2011متخات".)بالن, 

 وىشاك مجسػعة مغ السػاصفات السصمػبة في الحكع وىي كسا يأتي :  

 * أن يكػن العبًا سابقًا بغس الشطخ عغ مدتػاه او الجرجة التي لعب بيا.

 السال او الذيخة.* أن يكػن حبو لمعبة والتحكيع ىػ الجافع األساس لو وليذ ألغخاض 

 * أن يكػن ذا عالقات واتراالت جيجة مع اآلكخةغ.

 * أن يكػن ناضجًا مغ الشاحية العقمية او الحىشية.

 * أن  تستع بسطيخ الئق سػاء داكل السمعب او كارجو.

 * أن يكػن ذا شخرية مدتكيسة في حياتو العامة والخاصة

  * أن يكػن معتدًا بكخامتو دائسا.

  قًا مغ نفدو وقجراتو.* أن يكػن وا

 * أن يكػن شجاعا ال يخاف سػ  هللا وتأنيب الزسيخ.

 * أن  تقبل الشقج مغ زمالئو ومسغ أكثخ كبخة مشو.
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 * أن يكػن ممسا بإحج  المغات األجشبية األربعة التي حجدىا القانػن الجولي تحج ًا وقخاءًه وكتابًة.

 (229,  2011* أن يكػن حازما وعادال. )عيدى, 

 الحكع  2-1-6

"ىػ أعمى سمصة قزائية في السمعب إ شاء السباراة التي يكمف بكيادتيا مغ قبل اتحاد او مشطسة رةاضية اذ 
يقػم بتصبيق قانػن المعبة برػرة صحيحة وعادلو بيغ الفخةقيغ الستبارةيغ مغ اجل إكخاج السباراة بذكل 

في تصبيق القانػن ومستع بعصاء الالعبيغ نطيف وكمػىا مغ أي كذػنة او كصأ , وجسيل بذكميا العام 
والسداواة في تصبيق القانػن عمى الفخةقيغ ألعمى صافخة الحكع واشارة الحكع السداعج تتػقف نتيجة السباراة 

, 2003او الفخةق وال يحق ألي شخز ميسا تكغ صفتو التجكل في إعسال الييئة التحكسية" .)الذيخمي,
17) 

 :الدراسات الدابقة 2-2

( بعشػان " مرادر الزغػخ التي  تعخض ليا حكام األلعاب 2006دراسة الصحا شة عام )  2-2-1
 الخةاضية في األردن ونيتيغ لتخك التحكيع" 

ليا حكام األلعاب الخةاضية في األردن   تعخض ىجفت ىحه الجراسة إلى تعخف مرادر الزغػخ التي 
سبعة عذخ حكسا رةاضيا أجابػا عمى ندخة معجلة مائة و  شارك في ىحه الجراسة  لتخك التحكيع. ونيتيع

أشارت نتائج التحميل العاممي إلى    مفخدة. 34عمى  تحتػي القجم  مغ مكياس الزغػخ لج  حكام كخة
لمزغػخ )مخاوف األداء، ضغػخ الػقت، قمة التقج خ واالحتخام، االىانة المفطية،  وجػد كسدة مرادر

 وحدب اعتقاد الحكام فإن السرادر  % مغ التبا غ.61,80فدخت مغ االعتجاء البجني( وقج  والخػف
مغ االعتجاء  كحلظ بيغ تحميل االنحجار أن الخػف  األربعة األولى تدبب ليع الزغػخ بجرجة معتجلة.
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واعتسادا عمى الشتائج التي   .البجني كان السرجر الػحيج لمزغػخ السختبصة بشية الحكام لتخك التحكيع
 .السدتقبمي راسة، تع تقجيع عجد مغ االقتخاحات لمبحثتػصمت إلييا الج

 منهج البحث 3-1
 استخجم الباحث السشيج الػصفي بأسمػب السدح لسالءمتو وشبيعة البحث.    

 :وعينتهمجتمع البحث  2 -3
-2019مجرجىىة االولىىى بكىىخة القىىجم مىىغ كػردسىىتان العىىخاق لسػسىىع ) ل ع( حكىى55تكىىػن مجتسىىع البحىىث مىىغ ) 

%( مىىغ السجتسىىع االصىىمي.  والجىىجول 41.82(  وىىىع يذىىكمػن ) 23( ، بيشسىىا بمغىىت عيشىىة البحىىث )2020
 (  بيغ مػاصفات عيشة البحث. 1)

 (1الججول)
  بيغ مجتسع البحث وعيشتو

 المجتمع المحافظة
 

 الندب المئوية العينة 

 %5.45 3 4 دىػك
 %7.27 4 9 السػصل 
 %9.09 5 10 اربيل 

 %10.91 6 17 سميسانية 
 %9.09 5 15 كخكػك 
 %41.82 23 55 السجسػع 

 
 -وسائل جمع البيانات : 3-3
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بػصفيسا وسيمتيغ لجسع السباشخة و الغيخ مباشخة استخجم الباحث االستبيان والسقابمة الذخرية      
الحالية مكياس لكياس السعػقات والسذاكل التي تػاجو حكام الجرجة االولى  البيانات ، إذ تصمبت الجراسة

( إلى "أن األداة ىي الػسيمة التي  مجأ إلى  1983إذ يذيخ ) رشػان ،، لكخة القجم في كػردستان العخاق
)   استخجاميا الباحثػن لمحرػل عمى السعمػمات التي  تصمبيا مػضػع الجراسة مثل السقابمة واالستبيان" 

 (27، 1983رشػان ، 

  -والمذاكل: مقياس المعوقات  3-3-1

تصمب وضع عجد مغ التداؤالت وعمى شكل مكياس تصخح عمى لبحث الغخض التػصل إلى ىجف      
السعػقات والسذاكل يالئع عسل حكام الجرجة االولى لكخة القجم في  الحكع ا شاء السقابمة الذخرية لسعخفة

  -التالية: ام الباحث بالخصػات ق العخاق، حيثكػردستان 

  -والمذاكل: خطوات وضع تداؤالت المعوقات  3-3-1-1

االشالع عمى السرادر العمسية والجراسات التي تشاولت مػضػع السعػقات السذاكل التي تػاجو  -1
 الحكام.

 التحكيسية.تػجيو استبيان مفتػح الى مجسػعة مغ الحكام العامميغ مغ مختمف الجرجات  -2
 .إجخاء السقابالت الذخرية مع عجد مغ ذوي الخبخة العسمية والعمسية في مجال تحكيع كخة القجم  -3

 -تحج ج عجد االسئمة  : 3-3-1-2

القجم بعج أن تع صياغة االسئمة لسكياس السعػقات والسذاكل التي تػاجو حكام الجرجة االولى لكخة      
 ( اسئمة .6)  الباحث حجد

 -االسئمة: أسس صياغة  3-3-1-3

 اكح الباحث بعيغ االعتبار عجدا مغ األمػر التي يجب مخاعاتيا عشج صياغة االسئمة وىي:
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 أن تكيذ اكثخ مغ فكخة واحجة. -1
 أن يكػن الد ال قابل لتفديخ. -2
 أن تكػن االسئمة بريغة الستكمع. -3
 أن ال تتصمب إجابات قج تذعخ السفحػص بالحخج . -4
 (                                 351، 1988ف ، تجشب الرياغة بأسمػب الشفي. )العدا -5

  -صدق االسئمة )الردق الظاهري(: 3-3-1-4

، 2009"يعج الرجق مغ الذخوخ السيسة الػاجب تػفخىا في أداة جسع البيانات" )عباس وآكخون،     
( ، 41، 2010( وةقرج برجق االكتبار أن يكيذ االكتبار ما وضع ألجمو )أبػ مغمي وسالمة ،261

وبعج صياغة االسئمة واعجاد التعميسات الخاصة بيا برػرتيا األولية قام الباحث بعخض السكياس برػرتو 
( عمى مجسػعة مغ ذوي االكتراص في العمػم الخةاضية واإلدارةة ومجال الكياس 1األولية السمحق )

ا ومج  مالءمة االسئمة مع ( لمحكع عمى صالحيتي2والتقػةع وكخة القجم والػاردة أسساؤىع في السمحق )
العيشة السختارة، فزال عغ إجخاء ما  خونو مشاسبًا مغ تعجيالت واعادة صياغة االسئمة ، وةعج ىحا اإلجخاء 
مشاسبًا لمتأكج مغ صجق السكياس ومغ أفزل األساليب وأىسيا التي يجب أن تتػافخ في األداة الرادقة 

 ( .118، 1990سغ، والتي تكيذ ما وضعت ألجمو )داود وعبج الخح

%( فسا فػق مغ اتفاق آراء الدادة الخبخاء معيارًا لمجاللة عمى الرجق 75إذ اعتسج الباحث عمى ندبة )   
%( فأكثخ فإنو يسكغ عج 75الطاىخي لمسكياس ، إذ يذيخ بمػم إلى "إن ندبة اتفاق الخبخاء عشجما يكػن )

(، وىكحا تحقق الرجق الطاىخي 121، 1983السكياس قج حقق شخخ الرجق الطاىخي" )بمػم وآكخون، 
( إلى أن Ebelلمسكياس الحي يعج م شخًا مغ م شخات الرجق السصمػبة في بشاء السقا يذ إذ يذيخ )

"الػسيمة السفزمة لمتأكج مغ الرجق الطاىخي ألداة الكياس ىي قيام مجسػعة مغ الخبخاء السختريغ 
 (Ebel, 1972, 69ت مغ أجميا" )بتقج خ صالحية االسئمة لكياس الرفة التي وضع
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 ثبات التداؤالت لممعوقات والمذاكل  3-3-1-5
ولغخض حداب  بات مكياس السعػقات والسذاكل شبق الباحث السكياس عمى عيشة متكػنة مغ  
( حكام اكتيخوا بالصخةقة العذػائية مغ حكام الجرجة االولى، وتع استخجام شخةقة معادلة سبيخمان بخاون 6)

( وىػ معامل  بات عال،  فقج أشار سساره إلى أن الثبات يعج عاليًا إذا انحرخ 0,83ات الكمي )بمغ الثب
 (.وبحلظ أصبح السكياس جاىدًا لمتصبيق .1989،120( فأكثخ )سسارة، 0.75بيغ )

 :والمقابمة الذخرية لممقياسالتطبيق النهائي  3-4

قبميا تع اجخاء مقابالت مباشخة بعج السبارةات او  2020-4-2ولغاية  2019-11-25مغ تارةخ   
السقابمة السباشخة مع الحكع وتدجيل السقابمة  الػصػل الى اىجاف البحث وقام الباحث بإجخاء لغخض
شخح  مقابمتيع وتعمكالسة ىاتفية مع الحكام الح غ لع  تدشى لمباحث  جياز السػبا ل او اجخاء مباستخجا

وتع وضع كسذ بجائل مبجئية لإلجابة عمى التداؤالت  ع فتح السجال لمعيشة ألبجاء آرائيع  االسئمة عمييع
 ع تفخةغيا و البيانات الخاصة بالسقابالت وتجوةغ الشتائج و  الخاصةالتدجيالت  جسعحػل كل س ال ،  ع 

 تحميميا الحقا لمػصػل الى نتائج البحث.

 االحرائية:الوسائل  3-5

 (146, 1998)عالوي,  .معادلة سبيخمان بخاون  ،الشدبة السئػةة ،االنحخاف السعياري ، الػسط الحدابي -

 عرض النتائج ومناقذتها: -4

 نتائج السعػقات والسذاكل التي واجيت حكام الجرجة االولى بكخة القجم في اقميع كػردستان العخاق. 4-1
 ( 2006مغ أجل تفديخ الشتائج اعتسج الباحث الشدب السئػةة اآلتية بالخجػع إلى دراسة )القاروخ ،      

 % فأكثخ درجة مػافقة عالية ججًا. 80

 % درجة مػافقة عالية. 79,9 – 70
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 % درجة مػافقة متػسصة. 69,9 – 60

 % درجة مػافقة ضعيفة. 59,9 – 50

 جا.% درجة مػافقة ضعيفة ج 50اقل مغ 

 (2الججول )

االوساخ الحدابية واالنحخافات السعيارةة والشدب السئػةة ودرجات السػافقة لمتعخف عمى السعػقات 
 والسذاكل التي تػاجو حكام الجرجة االولى بكخة القجم  

الوسط  العبارات ت
  الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

الندبة 
 المئوية

درجة 
 الموافقة

1 
ىل تعتقج ان ىشاك معػقات تػاجو حكام كخة القجم لجرجة 

 عالية ججا %96 0.516  4.8  كػردستان؟السستاز لجوري اقميع 

2 
ىل تعتقج ان السكافئات والسال ت  خ عمى مدتػ  

 عالية ججا %97 0.483 4.85  الحكام؟

3 
ىل تعتقج ان مدتػ  المياقة البجنية ت  خ عمى اداء 

 عالية ججا %92,5 0.740 4.625  التحكيع؟

 عالية ججا %93 0.699 4.65  التحكيع؟ىل تعتقج ان العػامل المػجدتية ت  خ عمى اداء  4

التػصيات والسقتخحات لتصػةخ و  ىل تعتقج بػجػد سبل 5
 التحكيع؟

 عالية ججا 81% 0.959 4.05
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6 
ىل تعتقج ان السدتػ  السعخفي لقانػن كخة القجم لج  

 عالية %75 0.831 3.86 عمى أداء الحكام في السباراة؟الالعبيغ    خ 

 

  كػردستان؟ىل تعتقج ان ىشاك معػقات تػاجو حكام كخة القجم لجرجة السستاز لجوري اقميع  -1
 ىل تعتقج ان السكافئات والجانب السادي    خ عمى مدتػ  الحكام؟  -2
 ىل تعتقج ان مدتػ  المياقة البجنية    خ عمى اداء التحكيع؟  -3
 ىل تعتقج ان العػامل المػجدتية ت  خ عمى اداء التحكيع؟  -4
 ىل تعتقج ان السدتػ  السعخفي لقانػن كخة القجم لج  الالعبيغ    خ عمى أداء الحكام في السباراة؟ -5
  التحكيع؟التػصيات والسقتخحات لتصػةخ و  ىل تعتقج بػجػد سبل -6
التىىي تػاجىىو حكىىام الجرجىىة االولىىى بكىىخة القىىجم فىىي ( بىىان درجىىة السعػقىىات والسذىىاكل 2 تبىىّيغ مىىغ الجىىجول )   

كػردستان العخاق كانت عالية ججا اذ بمغ الستػسط الحدابي )ىل تعتقج ان ىشىاك معػقىات تػاجىو حكىام كىخة 
( فىىي حىىيغ بمىىغ 0,516( وبىىانحخاف معيىىاري بمىىغ )4.8القىىجم لجرجىىة السستىىاز لىىجوري اقمىىيع كػردسىىتان ؟ ( ) 

( وبىىانحخاف 4.85عتقىىج ان السكافئىىات والسىىال تىى  خ عمىىى مدىىتػ  الحكىىام ( ) الستػسىىط الحدىىابي لىىىىى ) ىىىل ت
( بيشسىا بمىغ الستػسىط الحدىابي لىىىىى ) ىىل تعتقىج ان مدىتػ  المياقىة البجنيىة تى  خ عمىى 0.483معياري قىجره ) 
( فىىي حىيغ جىىاء الػسىط الحدىىابي لىىىى ) ىىىل تعتقىىج ان 0.740( وبىىانحخاف معيىاري )4.625اداء التحكىيع ( )

( وجىىاءت ) مىىاىي 0.699( وبىىانحخاف معيىىاري )4.65لعػامىىل المػجدىىتية تىى  خ عمىىى اداء التحكىىيع( بىىىى ) ا
 ( ،0.959( وبانحخاف معياري )4.05التػصيات والسقتخحات لتصػةخ التحكيع( بػسط حدابي قجره ) 

اء الحكىىام فىىي ىىىل تعتقىىج ان السدىىتػ  السعخفىىي لقىىانػن كىىخة القىىجم لىىج  الالعبىىيغ  ىى  خ عمىىى أدوأكيىىخا جىىاء )
مسىىىىا  ػضىىىىح بىىىىأن أفىىىىخاد عيشىىىىة البحىىىىث  (، 0.831( وبىىىىانحخاف معيىىىىاري )3.86( بػسىىىىط حدىىىىابي )السبىىىىاراة 

  ػاجيػن معػقات ومذاكل عالية ججا ت  خ عمى ادائيع في تحكيع مبارةات كخة القجم. 
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الى مجسػعة مغ  يعدو الباحث ارتفاع درجة السعػقات والسذاكل التي تػاجو حكام الجرجة االولى بكخة القجم
 -العػامل ىي:

 االتحاد العخاقي السخكدي لكخة القجم واتحاداتو الفخعية.  -1

لجشىىة  السدىىابقات، )لجشىىةلكىىخة القىىجم مثىىل  والفخعىىي فىىي االقمىىيع المجىىان العاممىىة باالتحىىاد العخاقىىي السخكىىدي  -2
 .الحكام(لجشة  االنزباخ،

 .الفخعي في إقميع كػردستان العخاقاالنجية الخةاضة السذاركة في نذاشات االتحاد  -3

 الذباب والخةاضة. ووزارةالكػردستانية المجشة االولسبية  -4

 الػزارات االكخ  والجوائخ السختبصة بيا. -5

التخريرىىات الساليىىة لمحكىىام والستسثمىىة في)قمىىة اجىىػر التحكىىيع  ، قمىىة اجىىػر تبىىيغ مىىغ السقابمىىة ان  حيىىث   
التكىخةع ، التىأكيخ فىىي صىخف االجىػر والسدىتحقات الساليىة لمحكىام( واحىىجة االيفىاد والشقىل ، ضىعف الحىػافد و 

مىىىغ اىىىىع السعػقىىىات والسذىىىاكل التىىىي تػاجىىىو الحكىىىام والدىىىبب بىىىخاي الباحىىىث ىىىىػ عىىىجم كفايىىىة السيدانيىىىة الساليىىىة 
 الدشػةة السخررة لالتحىاد العخاقىي السخكىدي لكىخة القىجم مىغ قبىل المجشىة االولسبيىة الػششيىة العخاقيىة، وتتفىق

 ( في ان الشػاحي السادية مغ السعػقات الكبيخة عمى الحكام .                                                              2005ىحه الشتائج مع دراسة )عبج الدالم , 

والفخعىىي فىىي كػردسىىتان لمجىىان العاممىىة فىىي االتحىىاد العخاقىىي السخكىىدي لكىىخة القىىجم  انوةىىخ  اغمىىب الحكىىام     
دور كبيىىخ فىىي ضيىىػر ىىىحه السعػقىىات والسذىىاكل مىىغ حيىىث عىىجم وضىىػح ميىىام ىىىحه المجىىان مىىغ قبىىل  لعىىخاقا

العامميغ فييا وكحلظ التجاكل في الرالحيات في ما بيشيا والتجكل مغ قبل بعس اعزاء االتحاد السخكدي 
عمىى ذلىظ عىىجم فىي عسىل ىىحه المجىان اضىافة الىى عىجم اعصاءىىا الحخةىة واالسىتقاللية فىي عسميىا مسىا تختىب 

انتطىىىام جىىىجول السبارةىىىات وتشدىىىيب الحكىىىام بذىىىكل غيىىىخ حيىىىادي واالزدواجيىىىة فىىىي اصىىىجار العقػبىىىات وتىىىجكل 
السذخفيغ في عسل الحكام وعجم وجػد الية حكيكيىة لتقيىيع الحكىام فزىال عىغ عىجم اقامىة معدىكخات كارجيىة 
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ان االتحىاد ولجشىىة الحكىىام مىىغ  ( فىىي 2005لمحكىام , وجىىاءت ىىىحه الشتىائج متفقىىة مىىع دراسىىة )عبىج الدىىالم , 
 السعػقات الجائسة التي تعيق مديخة الحكام مغ وجية نطخىع 

اما االنجية الخةاضية السذاركة في نذاشات االتحاد السخكدي لكخة القجم واتحاداتو الفخعية فقىج كىان ليىا      
حرة كبيخة فىي ضيىػر ىىحه السذىاكل والسعػقىات مىغ حيىث عىجم االىتسىام بتىػفيخ بعىس مدىتمدمات السبىاراة 

دىيق مىغ قبميىا مىع االجيىدة كاإلذاعة الجاكمية والسشازع والحسامىات الخاصىة بالحكىام اضىافة الىى ضىعف التش
االمشيىىة لتىىػفيخ عشاصىىخ الحسايىىة الكافيىىة ا شىىاء السبارةىىات ورافىىق ذلىىظ ىىىػ تمكىى  بعىىس عشاصىىخ الحسايىىة مىىغ 

( فىي ان الحكىع  2005الكيىام بػاجبىاتيع بالذىكل السصمىػب , وتتفىق ىىحه الشتىائج مىع دراسىة  )عبىج الدىالم , 
  تأ خ بقمة االمكانات والتجييدات في السمعب . 

وبخاي الباحث فان ما ذكخ اعاله ىػ مد ولية مذىتخكة مىا بىيغ االتحىاد والشىادي فىي تىاميغ ىىحه الجػانىب    
 مغ اجل اكخاج السبارةات بالذكل الشاجح. 

ووزارة الذباب والخةاضة حرة كبيخة في ضيىػر ىىحه السعػقىات  الكػردستانيةكان لكل مغ المجشة االولسبية و 
يق فيسىىا بيشيسىىا فىىي تىىػفيخ السشذىىةت الخةاضىىية الحج ثىىة وبالىىحات القاعىىات والسذىىاكل مىىغ كىىالل ضىىعف التشدىى

فات الفشية الحج ثة وكحلظ التشديق مع الىػزارات ألجىل تفىخل الحكىع مىغ سػاصال أحجثالخةاضية السغمقة وفق 
غ دائختو كالل السػسع الخةاضي وافتقار الحكام الىى وجىػد نطىام لمتىاميغ عمىى الحيىاة وعىجم قيىام كىال الجيتىي

 بالتشديق مع القػ  االمشية في تدييل ميسة انتقال الحكام الى السالعب في ضل الطخوف االمشية الدائجة. 

مدىىالة ضىىعف االىتسىىام والتذىىجيع لمحكىىام مىىغ قبىىل الىىػزارات و الىىجوائخ وعىىجد كبيىىخ مىىغ الحكىىام  ىىخ  ان     
فىان ىىحا  ىختبط بىالػعي  ثوبىخاي الباحىالتي يعسمػن بيا واحىجة مىغ السعػقىات والسذىاكل التىي تػاجىو الحكىام 

 .والثقافة الخةاضية التي يستمكيا السد وليغ عشيا

ووزارة الذىباب والخةاضىة اضىافة الىى االعىالم الخةاضىي السخكدةة والفخعيىة ن المجشة االولسبية واتفق الحكام ا
 .ومشيع الحكامدورا كبيخا في تحفيد كل السد وليغ نحػ االىتسام بذخةحة الخةاضييغ الػاسعة 
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  حول المعوقات التي تواجه حكام كرة القدم المقترحات والحمول 4-2

العسىىل عمىىى إصىىجار قىىانػن لتفىىخل الحكىىام العىىامميغ فىىي االتحىىادات الخةاضىىية بذىىكل كمىىي كىىالل السػسىىع  -1
الخةاضىىىي مىىىغ اجىىىل الكيىىىام بسيىىىاميع فىىىي االتحىىىادات مىىىع االحتفىىىاا بحقىىىػقيع الخسىىىسية فىىىي الس سدىىىات التىىىي 

 .سمػن بيا، وذلظ مغ أجل أن تتاح ليع فخصة اإلبجاعيع

بدةىىادة السيدانيىىة الدىىشػةة لمجشىىة االولسبيىىة وبالذىىكل الىىحي يعسىىل عمىىى تغصيىىة  الجيىىات الحكػميىىةمصالبىىة  -2
 .مختمف نذاشات االتحادات الخةاضية السخكدةة وفخوعيا في السحافطات

التأكيىىج عمىىى االتحىىاد السخكىىدي لكىىخة القىىجم ولجشىىة الحكىىام فيىىو بالعسىىل عمىىى زةىىادة عىىجد الىىجورات التحكيسيىىة -3
في جسيىع السحافطىات مىغ اجىل زةىادة عىجد الحكىام العىامميغ بذىكل  تشاسىب مىع السشيىاج  التخقية(، )االساس

 .الػاسع لالتحاد السخكدي وفخوعو في السحافطات

كة بجورات لفيع قانػن المعبة بذكل صحيح، وكيفية التعامل مع الحكام ا شاء الالعبيغ عمى السذار  إلدام -4
 السبارةات.

وضع قػانيغ صارمة عمى الالعبيغ واألنجية لمحج مغ االحتجاجات عمىى الحكىام ا شىاء السبارةىات والتىي  -5
 ت دي في كثيخ مغ الحاالت الى تػقف السباراة 

 والتوصيات االستنتاجات -5
 :االستنتاجات 5-1
صالحية مكياس السعػقات والسذاكل في قياس السعػقات والسذاكل التي تػاجىو حكىام الجرجىة االولىى  -1

 بكخة القجم في اقميع كخدستان. 
 ()عالية ججاإقميع كػردستان كانت درجة السعػقات والسذاكل التي تػاجو حكام كخة القجم العامميغ في  -2
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احتل الجانب السالي الستسثل في قمة اجػر التحكيع وااليفاد وضعف الحػافد والتكخةع فزال عغ  -3
التأكيخ في استالميا اىع السعػقات والسذاكل التي واجيت حكام كخة القجم حيث كانت درجتيا ) عالية ججا 

 . ) 
صاء الحكام دون شكل تػاجج مختمف وسائل االعالم في السبارةات فزال عغ تخكيد بعزيا عمى اك -4

حيث كانت درجتيا )  االقميعاىع السعػقات والسذاكل التي واجيت حكام كخة القجم العامميغ  بأدائيعاالشادة 
 مختفعة ججا ( . 

 .بالسقارنة مع السشياج الػاسع لالتحاد كخة القجم االقميعقمة عجد حكام كخة القجم العامميغ في  -5
 التوصيات: 5-2

والسذاكل التي تػاجو حكام كخة القجم بعىج تكييفىو بصخةقىة عمسيىة عمىى العىاب  استخجام مكياس السعػقات .1
 وفعاليات رةاضية جساعية او فخدية أكخ .

لكخة القجم وفخوعو في السحافطات بالعسل عمى تحليل الرعػبات الكػردستاني ضخورة قيام االتحاد  .2
باب والخةاضة واالنجية الخةاضية والسذاكل التي تػاجو الحكام وذلظ مغ كالل التشديق مع وزارة الذ

 السذاركة في نذاشات االتحاد. 
التأكيىىج عمىىى اعىىجاد الحكىىام بكافىىة درجىىاتيع اعىىجاد نفدىىيا وبىىجنيا مىىغ اجىىل الىىتسكغ مىىغ قيىىادة السبارةىىات   .3

 بذكل جيج. 
 اقامة دورات ارشادية واكتبارات بجنية ونفدية بذكل مدتسخ لرقل وتييئة حكام جيج غ.  .4
نب السالي لمحكام وذلظ مغ كالل زةادة اجػر التحكيع واإلفادات والحػافد والتكخةع فزال االىتسام بالجا .5

 . اعغ العسل عمى صخف ىحه السدتحقات دون اي تأكيخ في استالمي
التخكيد عمى دور مختمف وسائل االعالم في اعصاء الحكع الثقة بالشفذ واالشادة بجيػده في قيادة   .6

 السبارةات.
 البحثمرادر 

 
( : الكياس والتذخيز في التخبية الخاصة ، 2010أبػ مغمي ، سسيخ وسالمة ، عبج الحافظ ) .1
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 دار اليازوري لمصباعة والشذخ ، عسان ،  األردن  .
( :  بشىىاء مكيىىاس لتقيىىيع ضىىخوف إدارة السبىىاراة لحكىىام الدىىاحة الىىجولييغ  2012بىىازل ، ي ياسىىخ )  .2

 كمية التخبية االساسية . بكخة القجم في قارة أسيا  جامعة السػصل 
 (: مفيػم الكياس والتقػةع ، كتاب مشذػر عمى شبكة االنتخنت.2016بخةجية ،ارو  ) .3
(: رؤةة كاصة في التحكيع، الصبعة األولى، دار الكتب القصخةة ، الجوحة 2011بالن ،ىاني شالب ) .4

 ،  قصخ
ي ، تخجسة ي أميغ السفتي (: تقييع الصالب التجسيعي والتكػةش 1983بمػم ، بشياميغ وآكخون ) .5

 وآكخون، دار ماكخو ىيل، القاىخة، مرخ. 
 (: العسل مع الحاالت الفخدية، اإلسكشجرةة، الكتب الجامعي الحج ث. 2001جالل عبج الخالق) .6
 (: ميارة الخجمة االجتساعية ، القاىخة، جامعو حمػان. 2001حدان ذكي عبج الغفار) .7
( : معػقات العسل في مجال تحكيع الكخة الصائخة ,  السجمة 1989حدب هللا , عمي حديغ ) .8

 51العمسية لمتخبية الخةاضية والخةاضة , كمية التخبية الخةاضية لمبشيغ  باليخم , العجد الثاني والثالث , ص 
  . 
تخبىىىػي، دار (: مشىىىاىج البحىىىث العمسىىىي وال1990داود ، عدةىىىد حشىىىا وعبىىىج الىىىخحسغ، أنىىىػر حدىىىيغ ) .9

 الحكسة، بغجاد . 
( : مبادئ عمع االجتساع ومشاىج البحث العمسي ، 1983رشػان، حديغ عبج الحسيج احسج ) .10

 السكتب الجامعي الحج ث ، اإلسكشجرةة ، مرخ.
(: السعػقات والرعػبات الشفدية التي تػاجو حكام كخة القجم ، 2018الدبيجي ، احسج كميل ابخاليع ) .11

 جة السالعب العخاقية .مقال مشذػر في جخة
 (: قػاعج أساسية في البحث العمسي ، م سدة الخسالة ، بيخوت .1994سعيج إسساعيل ) .12
( : مبادئ الكياس والتقػةع في التخبية ، دار الفكخ لمشذخ والتػزةع 1989سساره ، عدةد وآكخون ) .13

 ، عسان، األردن . 
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القانػن وحخكة الحكع  ، مصبعة الكخار،  (: تحكيع كخة القجم بيغ تصبيق2003الذيخمي، سعج مشعع ) .14
 بغجاد ، العخاق .

( : مرادر الزغػخ التي  تعخض ليا حكام األلعاب الخةاضية في األردن 2006الصحا شة ، زةاد ، ) .15
 ونيتيغ لتخك التحكيع ، السجمة التخبػةة ، جامعة الكػةت ، الكػةت.

فدي لمخةاضييغ ، رسالة ماجدتيخ ، غيخ ( : الزغػخ الشفدية واالحتخاق الش1998عباس ، ي ،)  .16
 مشذػرة ، كمية التخبية الخةاضية لمبشات بالجدةخة ، جامعة حمػان .

، 2( : مىجكل إلىى مشىاىج البحىث فىي التخبيىة وعمىع الىشفذ، خ2009عباس ، ي كميل وآكخون ) .17
 دار السيدخة لمشذخ والتػزةع والصباعة ، عسان ، األردن .

( : دراسة تحميمية لمسعػقات التي تػاجو حكام الكخة الصائخة في 2005عبج الدالم ، جابخ ) .18
( جسعية كميات واقدام ومعاىج التخبية الخةاضية في الػشغ العخبي ، السجمج 1االردن ، السجمة العمسية )

 الثاني . 

 (: البحث التخبػي وكتابة الخسائل الجامعية، مكتبة الفالح لمشذخ2006عبجهللا وعبجالخحسغ صالح ) .19
 والتػزةع ، الكػةت . 

، السج خةىىة 1( : السىىجكل الىىى البحىىث فىىي العمىىػم الدىىمػكية ، خ1988العدىاف ، صىىالح بىىغ حسىىج ) .20
 العامة لمسصبػعات، الخةاض ، السسمكة العخبية الدعػدية .

( : سىىيكػلػجية االحتىىخاق لالعىىب والسىىجرب الخةاضىىي ، مخكىىد الكتىىاب 1998عىىالوي ، ي حدىىغ ) .21
 لمشذخ . 

( : ا خ الجورات التحكيسية في تقػةع  أداء حكام كخة القجم ، مجمة عمػم  2011ر سعج ) عيدى، غفا .22
 ( ، جامعة بابل ، العخاق. 4( ،العجد )4التخبية الخةاضية ، السجمج )

( : الججية في العسل وعالقتو بالخضا الػضيفي لج  2006القاروخ ، صادق سسيح صادق ) .23
شسال الزفة الغخبية ، رسالة ماجدتيخ مشذػرة ، كمية الجراسات  مج خي السجارس الحكػمية في محافطات
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 العميا ، جامعة الشجاح الػششية ، نابمذ ، فمدصيغ .

( : العالقة بيغ معجل نبزات القمب ووقت االداء الفعمي لمحكام الجولييغ 2011محدغ عمي نريف) .24
 خاق.بكخة القجم ، دراسة مشذػرة في جخةجة البعث الخةاضي ، بغجاد ، الع

 ( : التخصيط االجتساعي ، القاىخة ، دار الشيزة العخبية 2000ي عػةذ) .25
 ( : أساسيات كجمو الجساعة ، الجيدة ، مكتبو الدىخاء. 2002نبيل إبخاليع احسج) .26
 (: عسميات السسارسة في كجمو الجساعة ، القاىخة، مكتبو زىخاء الذخق .2009نبيل إبخاليع احسج) .27
( : التفكيخ العمسي والتفكيخ الشقجي، اإلسكشجرةة ، السكتب الجامعي 2003)الشسخ، ي صبخي ف اد .28

 الحج ث.
29. Ebel، Robert L.(1972):Essentials of educational measurement 

Englewood Cliffs، Prentice Hall، New Jersey. 

 
 
 

 (1السمحق )

 استبيان 

 

 جامعة دىػك

 وعمػم الخةاضةالتخبية البجنية كمية 
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 م/ استبيان اراء الخبخاء والسحكسيغ حػل السعػقات والسذاكل التي تػاجو حكام الجرجة االولى بكخة القجم 

 

 االستاذ الفاضل .........................................السحتخم

قىجم والسذىاكل التىي تػاجىو حكىام الجرجىة االولىى بكىخة ال )السعػقىات خوم الباحث اجخاء البحث السػسىػم      
وكىخة ونطخا لسا تتستعػن بو مغ كبخة ودراية عمسية في مجىال العمىػم الكيىاس والتقىػةع  العخاق(في كػردستان 

  مشاسبا. خجى بيان مج  صجق مكياس السعػقات السذاكل وتجوةغ مالحطاتكع العمسية بسا تخونو  لحا القجم

 شاكخةغ تعاونكع معشا كجمة لمبحث العمسي.
 االسع الكامل :

 العمسي :  المقب
 تارةخ الحرػل عمى المقب العمسي : 

 الجامعة والكمية : 
 التارةخ :

 التػقيع :                                                                                        
 

 االسئمة 
 ماىي السعػقات التي تػاجو حكام كخة القجم لمجرجة السستازة لجوري اقميع كخدستان؟  -1
 ىل تعتقج ان السكافئات والجانب السادي    خ عمى مدتػ  الحكام؟  -2
 ىل تعتقج ان مدتػ  المياقة البجنية    خ عمى اداء التحكيع؟  -3
 ىل تعتقج ان العػامل المػجدتية ت  خ عمى اداء التحكيع؟  -4
 تعتقج ان السدتػ  السعخفي لقانػن كخة القجم لج  الالعبيغ    خ عمى أداء الحكام في السباراة؟ىل  -5

 الباحث
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 ماىي الدبل والتػصيات والسقتخحات لتصػةخ التحكيع بالعخاق واقميع كػردستان؟  -6
 
 

 ( 2ممحق )
  بيغ اسساء الخبخاء والسحكسيغ 

المقب  االسماء ت
 مكان العمل التخرص العممي

قياس وتقػةع / كخة  أ.د يخر اسجمجيج كجا   .1
  قجم

/ كمية التخبية البجنية وعمػم  الدميسانيةجامعة 
 الخةاضة

قياس وتقػةع / كخة  أ.م.د جالل كسال ي  .2
  الدمة

جامعة دىػك / كمية التخبية البجنية وعمػم 
 الخةاضة

فمدفة تارةخ  أ.م.د رعج احسج اميغ  .3
 رةاضي

جامعة السػصل / كمية التخبية البجنية وعمػم 
 الخةاضة 

عمع الشفذ  م.د وارىيل عاصع  .4
 الخةاضي/ كخة قجم 

جامعة دىػك / كمية التخبية البجنية وعمػم 
 الخةاضة 

تأىيل االصابات  م.د ي محي حديغ  .5
 الخةاضية/ كخة قجم 

جامعة دىػك / كمية التخبية البجنية وعمػم 
 الخةاضة 

شخائق تجرةذ /  م.د عبجهللااحسج   .6
 كخة قجم 

جامعة صالح الج غ / كمية التخبية البجنية وعمػم 
 الخةاضة 

قياس وتقػةع / كخة  م. نياد ابخاليع شيب  .7
 شائخة 

جامعة دىػك / كمية التخبية البجنية وعمػم 
 الخةاضة 

 


