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 يهدف البحث الى :
 اعداد استبيان تقييم مهام رؤساء لجان الحكام في االتحادات الفرعية العراقية لكرة القدم من وجهة نظر الحكام العاملين. -1
 العراقية لكرة القدم من وجهة نظر الحكام العاملين.التعرف إلى تقييم مهام رؤساء لجان الحكام في االتحادات الفرعية -2
( حكملا  314تم استخدام المنهج الوصفي وباألسللو  المحلحي لممءمتلط وعبيعلة الاحلا الحلالي م وملم مجتمل) الاحلا     

رة ( حكمللا  درجللة ةانيللة م ممللن يعملللون فللي  االتحللادات الفرعيللة لكلل80( حكللم درجللة  ولللى و 220( حكمللا  دولللي و 14بواقلل)  
القللدم فلللي المحافظلللات العراقيلللة ق و لقلللد اسللتقر الااحرلللان عللللى حكلللام الدرجلللة األوللللى اعينللة  لاحرلللط الللونهم ملللن   رلللر الحكلللام 
العاملين في الاطوالت المختلفة التي ينظمها االتحاد العراقلي المرال ل لكلرة القلدم واتحاداتلط الفرعيلة ق وال لش فهلم ي لكلون ملا 

( حكللام تللم ارتيللارلم   للك  108للحكللام المحللجلين والمعتمللدين ق ويللملل عينللة ال للد    ( مللن المجمللوك الكلللي%70نحللبتط  
( حكملا  . ولتحقيله اللداف الاحلا تطللا اعلداد 80ع وائي من حكام الدرجة األوللى م بينملا ململ عينلة التطبيله النهلائي  

م العلاملين ق عللى وفله تخطليب يتبنلى استبيان تقييم مهلام رؤسلاء لجلان الحكلام فلي االتحلادات الفرعيلة ملن وجهلة نظلر الحكلا
االجللراءات العلميللة لتحديللد اال عللاد وصللياالة فقللرات االسللتبيان اللمداة لجملل) المعلومللات ق وبعللد تللوافر ال للرو  العلميللة  يللط تللم 
تطبيقط على عينة التطبيله النهائيلة وعولجلل البيانلات إح لائيا ملن رلم  الوسلب الححلابي ق واالنحلراف المليلارل ق والنحلاة 

 لمئوية ق واالرتاا  الاحيب ق وارتاار  ت( لعينتين محتقلتين .ا
 

 اآلتية : توصل الباحثان إلى االستنتاجاتومن رم  بيانات ونتائج التطبيه النهائي 
 اظهر رؤساء لجان الحكام في االتحادات الفرعية العراقية لكرة القدم مستوى )مرتفع جدا( في تطبيق مهام: –أ 
 تنفي  قرارات لجنة الحكام المرا ية . -          حكام والتحكيم في محافظاتهم .ادارة ومراقاة ال-
 رف) محتوى الحكام ومتا عة التدرياات االسبوعية . -                             رعاية يؤون الحكام فنيا  .-
 

 في تطبيق مهام : حصل رؤساء لجان الحكام في االتحادات الفرعية لكرة القدم على مستوى )مرتفع( –ب 
 رعاية يؤون الحكام اجتماعيا  . -                                     رعاية يؤون الحكام اداريا  .-
 التوصية  فرض العقوبات على الحكام . -                            تحمية الطواقم التحكيمية للمااريات .-
 ترييح الحكام للترقية .-
 

 (الحكام العاملين ماالتحادات الفرعية العراقية لكرة القدم  ملجان الحكام  ئيس الحكام مر   المفتاحية :الكلمات 
 

 

mailto:Sportr22@yahoo.com


     2020  –( 72العدد )   –(  23اجمللد )   –جملة الرافدين للعلوم الرياضية 
 تقييم مهام رؤساء لجان الحكام في االتحادات الفرعية العراقية لكرة القدم من وجهة نظر الحكام العاملين 

 

142 

Evaluation of the functions of the presidents of referees committees 

 in the football sub-associations from the point of view of the working referees 
 

Prof. Dr. Riad Ahmed Ismail Al-Ashrafi           Tr1fe72d3@gmail.com 

Faculty of Physical Education and Sport Sciences / University of Mosul 
Rakan Abdul Qadir Muhammad Ali  Al-Qassab  Sportr22@yahoo.com 

 
 

           

 The research aims to: 

 1 - Building a measure of the functions of the presidents of referees committees in 

the football sub-associations from the point of view of the working referees.                 

2 - Recognition of the assessment of the functions of the heads of referees 

committees in the sub-football associations from the point of view of the working 

referees. 

    The descriptive approach and the survey method were used to suit the nature of the 

current   research. The research community included (314)rule of (14) international 

rule and (220) first degree rule and (80) second degree referee, who work in the sub-

federations of the Iraqi provinces. The two researchers settled on the first-class 

referees as a sample to be considered as one of the most active referees in the various 

competitions organized by the Iraqi Central Football Federation and its sub-

federations, as well as 70% of the total number of registered and accredited referees). 

Arbitrarily chosen arbitrarily from the rulers of the first class, between The final 

included a sample application (80) judgment. In order to achieve the objectives of the 

research, the evaluation of the tasks of the heads of the referees' committees in the 

sub-federations is required from the point of view of the working referees, according 

to a plan that adopts the scientific procedures for determining the dimensions and 

drafting the questionnaire paragraphs as a tool for gathering information. Through 

the arithmetic mean, standard deviation, percentage, simple correlation, and T test for 

two independent samples. 

Through the data and results of the final application, the researchers reached the 

following conclusions: 

A - The presidents of the referees in the football federations showed a level (very 

high) in the application of tasks: 

_ Management and control of referees and arbitration in their governorates. 

 .Implementation of decisions of the Central Referees 

Committee              - Sponsoring referees' affairs technically     _ 

  .Raising the level of referees and follow-up weekly 

 - exercises 

  

B - The presidents of referees committees in the football sub-associations got a 

(high) level in the implementation of tasks: 

.               Sponsorship of administrative affairs _ 

    - Name of arbitration teams for matches 

- _ Social welfare of the rulers. 

- Recommend sanctions on rulers 

 

- Key Words: (Referees Head, Referees Committees, Iraqi Sub-Federations for 

Football, Working Referees). 
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 التعريف بالبحث  – 1
 المقدمة واهمية البحث 1  – 1

تعللد للاللة اللرة القللدم الللاللة األ رللر يللعبية وجماليريللة فللي تللاريا األلعللا  الريامللية لمللا تللوفر  مللن فوائللد والللداف 
متنوعللة ومللؤةرة فللي مجملل  نللواحي و مجللاالت الحيللاة امنحللانية قوال سلليما التربويللة واالجتماعيللة وال للحية ومخرجللات 

واالقت ادية ل ا يهدت التماما لم ت هد   ية للاة  ررى على األصعدة المحلية والقوميللة واالقليميللة والقاريللة والدوليللة 
د الا للرية االداريللة والتنظيميللة والتدريبيللة وامعمميللة  م اما حظل بتطور م ل  يم  جمي) راللائ  اقامتهللا مللن المللوار 

 والبنى التحتية الريامية .
وي ك  الحكام احد  عمدة نجللاا ايللة للاللة والسلليما اللرة القللدم لمللا يقومللون  للط مللن دور مهللم فللي قيللادة المااريللات 

جا علللى الحكللام ان علللى وفلله قللانون الللاللة وبمللا يحللمن سللممة وحقللو  الم للاراين العبللين وفللر  م ولللو مللا اسللتو 
يكونلللون  محلللتوى بلللدني قريلللا  و يحلللالي إللللى حلللد ملللا محلللتوى المعبلللين حتلللى يحلللتطيعوا مجلللاراة متطلالللات اللعلللا 
الحللديا تات االيقللاك الحللري)ق اللل ل انعكللس علللى سللرعة المعبللين وسللرعة نقلل  الكللرة مللن رللم  اللعللا الجمللاعي  و 

ارجاء الملعا على وفه استراتيجية حراة مدروسللة تمكللنهم  المناوالت الطويلة ولو ما اجبر الحكام على التحرك في
مللن  رلل  المكللان المناسللا والقريللا مللن مجريللات لعللا الكللرة علللى مللدى الماللاراة علللى  ن يتعلل   تلللش  ححللور تلنللي 
وترايلل  انتاللا  عللالي المحللتوى ألتخللاد قللرارات دقيقللة وسللليمة فللي الوقللل المناسللا تترافلله ملل) اتلل ان نفحللي واجتمللاعي 

فترات اللعا و من المااراة م ولو ما يتوجا توفر  عند الحكام في االدوار والمراحلل  والمهمللات التحكيميللة على عو   
 القادمة اافة.

عليلللط يناالللي االلتملللام  لللادارة تهيئلللة الحكلللام و علللدادلم   لللورة محلللتمرة ويلللاملة ليلللؤدوا مهلللامهم التحكيميلللة عللللى 
التحللاد العراقللي المرالل ل لكللرة القللدمق ومللن رللم  لجنللة الحكللام افحلل  وجللط قومدارة تنفيلل  للل   المحللؤولية فقللد اوالل  ا

المرا ية  يط ادارة مهمة إعداد الحكام الى االتحادات الريامية الفرعية ممرلة برئيس لجنة الحكللام فيهللا ليتللولى ال يللام 
 به   المهمة وتوفير متطلااتها ومتا عة مخرجاتها .

ديلللد مهلللام رؤسلللاء لجلللان الحكلللام فلللي االتحلللادات الرياملللية عليلللط تبلللر  الميلللة لللل ا الاحلللا فلللي الحلللعي نحلللو تح
الفرعيلللة لكلللرة القلللدمق وتقيللليم تطبللليقهم لهللل   المهلللام ملللن وجهلللة نظلللر الحكلللام للوصلللو  اللللى نقلللا  القلللوة فيهلللا لتع ي للللا 
وتعميمهللا وت للخيا نقللا  مللعفها لمعالجتهللا وتمفيهللا محللتقبم  ولللو مللا يحللهم فللي الوصللو  الللى ت للور مومللوعي 

دارة ل   المهام وبما يتيح للرئيس ال يام   محؤولياتط  كفللاءة وفاعليللة . مللا تت للك  الميللة الاحللا مللن علمي وعملي م
 للون للل   الدراسللة تعللد سللااقة فللي تنللاو  للل ا المومللوك الحيللول الهللادف لللدعم وتطللوير يللريحة الحكللام ولللو مللا يفللتح 

ت اتجالللات وا عللاد ومتايللرات مهمللة ومللؤةرة المجا  لتوفير قاعللدة معلوماتيللة مهمللة وبحريللة مجللراء دراسللات مكملللة تا
 في العم  التحكيمي وال سيما  ما يخدم تطوير محتوى للاة ارة القدم العراقية.

 مشكلة البحث 1-2
تعللاني اللرة القللدم العراقيللة م للكمت وا مللات متنوعللة انعكحللل علللى محللتوى للل   الللاللةق ات  هللر العللرا  فللي        

.             2018تحلللللللللاد اللللللللللدولي لكلللللللللرة القلللللللللدم ل لللللللللهر يونيلللللللللو فلللللللللي العلللللللللام (عللللللللللى محلللللللللتوى ت لللللللللني  اال89الترتيلللللللللا  
  الححا ات االجتماعية الرسمية لويكيبيديا العربية( األمر ال ل يعكس انطااعا عن معف تطور ارة القدم العراقية        
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تقيلللليم علمللللي ولللللو مللللا يفللللرض علللللى تول العمقللللة اعللللادة النظللللر فللللي اافللللة مللللدرمتها وعملياتهللللا ونتائجهللللا واجللللراء 
ومومللوعي للوقللوف علللى معوقللات النهللوض  البيللل الكللرولق وراصللة  يمللا يتعللله  الحكللام ومحللؤوليات تقيلليم ادائهللم 
واعدادلم لمهامهم التحكيميللة اللونهم يمرلللون رانللا مللن اراللان العملل  الريامللي وقللوة مللؤةرة مللن قللوى تقدمللط او تللمرر  . 

 عيدا عن الع وائية واالرتجللا  وال للدفة والم اجيللة وب يللة األمللراض وعلى الرالم من المية ل ا امعداد والمية ادارتط  
امداريللة إال  ننللا نجللد قلللة  و نللدرة الم للادر العراقيللة والعربيللة التللي تناولتللط األمللر اللل ل  دى إلللى عللدم وجللود رؤيللة 

م التفللات علميللة وامللحة ومتكاملللة الجوانللا لهلل   المهمللة الملقللاة علللى عللاته رؤسللاء لجللان الحكللام ق امللا نلحلل  عللد
الااحرين العراقيين فللي المجللا  الريامللي الللى للل ا المومللوك وعلللى حللد علللم الااحرللان ممللا ترتللا عليللط المللوض حالللة 
واقعلللط . وللللو ملللا يلللؤةر عللللى وملللوا ت لللكي  بلللرامج لللل   المهلللام وادارة متطلالللات تنفيللل لا وعللللى دقلللة تقيللليم عملياتهلللا 

ة لرف) محتوى حكللم اللرة القللدم العراقللي اللل ل  للات يللاط وصعوبة الخروج بنتائج تتيح ت كي  فرص ح ي ية وموموعي
 مايا عن الحاحة التحكيمية األسيوية ولفترة عويلة من ال من سا قة وحالية والحقة.

 عليه تظهر مشكلة البحث وتتركز في التساؤالت اآلتية: 
مللالي مهللام رؤسللاء لجللان الحكللام فللي االتحللادات الريامللية الفرعيللة العراقيللة لكللرة القللدم   ومللالي الفقللرات التللي -1 

 يمكن ان تتحمنها ل   المهام   
 ما لو محتوى تطبيه رؤساء لجان الحكام لمهامهم من وجهة نظر الحكام العاملين    - 2
 :اهداف البحث 1-3

 يهدف الاحا الى :
ن تقييم مهام رؤساء لجان الحكللام فللي االتحللادات الفرعيللة العراقيللة لكللرة القللدم مللن وجهللة نظللر الحكللام اعداد استبيا-1

 العاملين .
التعللرف إلللى تقيلليم مهللام رؤسللاء لجللان الحكللام فللي االتحللادات الفرعيللة العراقيللة لكللرة القللدم مللن وجهللة نظللر الحكللام -2

 العاملين.
 مجاالت البحث 1-4
 حكام الدرجة األولى لكرة القدم من العاملين في االتحادات الريامية الفرعية .  البشري :المجال     1-4-1
مقلللرات االتحلللادات الرياملللية الفرعيلللة لكلللرة القلللدم فلللي محافظلللات العلللرا  ق وملعلللا  المجاااال المكااااني :   1-4-2

 ال عا الدولي ق وممعا منافحات الدورل العراقي الممتا  والدرجة األولى .
 .    23/6/2019ولااية   4/10/2018المدة الممتدة من   المجال الزماني :   1-4-3
 مصطلحات البحث   1-5
العمليللللة التللللي عللللن عريقهللللا نعطللللي درجللللات  و معللللان تات دالالت راصللللة  النحللللاة للبيانللللات  التقياااايم : 1-5-1

 .(Andrews, 1979, 57المتجمعة من تطبيه وسائ  ال ياس المحتخدمة  
لبيانللات الم مللة  اسللتخدام الوسللائ  المناسللاة واصللدار احكللام قيميللة علللى البيانللات المتجمعللة  مللا انللط عمليللة جملل) ا-

وفقللا لللاعم المحكللات التقييميللة ق االمعللايير والمحللتويات  و اليرلللاق واتخللاد القللرارات المناسللاة  يمللا يتعللله  مومللوك 
 .(Baumgartner and Jackson, 1975, 96التقييم استنادا إلى البيانات المتاحة  
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وتعنللي المحللؤوليات قويعرفهللا  حللريم(  منهللا مجموعللة الواجاللات التللي تعهللد للفللرد لل يللام  مدائهللا  :المهااام   1-5-2
 (  149ق   2006 حريمق  

 منهللا مجموعللة المحللؤوليات التللي يكلللف بهللا رئلليس لجنللة الحكللام مللن قبلل  لجنللة  : ويعاارف الباحثااان المهااام اجرا يااا
الللواردة فللي النظللام الللدارلي للجنللة الحكللام المرا يللة مللن حيللا اعللدادلم وتطللويرلم الحكللام المرا يللة علللى وفلله مهامللط 

وتللللرقيتهم ورعايللللة يللللؤونهمق وادارة اافللللة العمليللللات واألن للللطة المتعلقللللة  عملهللللم التحكيمللللي بهللللدف تمكيللللنهم مللللن اداء 
 واجااتهم التحكيمية  جودة عالية .  

يم ويمللللارس التحكلللليم فعللللم  ويجتللللا  االرتاللللارات .         لللللو الحكللللم المحللللتوفي ل للللرو  التحكلللل  الحكااام العامااال : 1-5-3
 ( 8  النظام الدارلي للجنة الحكام المرا ية لكرة القدم ق   ت ق 

 اجراءات البحث - 3
 تم استخدام المنهج الوصفي وباألسلو  المححي لممءمتط وعبيعة الاحا الحالي .   منهج البحث: 3-1
 مجتمع البحث وعينته 3-2

لتحديلللد مجتمللل) الاحلللا   لللورة دقيقلللة وموملللوعية وعلميلللة يلللرك الااحرلللان وملللن رلللم  اتلللا  تحلللهي  مهملللة        
موجهلللة ملللن اليلللة التربيلللة البدنيلللة وعللللوم الرياملللة فلللي جامعلللة الموصللل  اللللى االتحلللاد العراقلللي المراللل ل لكلللرة القلللدم 

( ملللن الحكلللام  2019-2018ي   واتحاداتلللط الفرعيلللة فلللي الح لللو  عللللى علللدد الحكلللام المحلللجلين للموسلللم الريامللل 
( حكمللا  درجللة اولللى 220( حكمللا  دوليللا  و 14( حكمللا  بواقلل)  314الدوليين والدرجة األولللى والرانيللةق إت بلللم عللددلم  

( حكما  درجة ةانية م ممن يعملون في  االتحادات الفرعيللة لكللرة القللدم فللي المحافظللات العراقيللة م و لقللد اسللتقر 80و 
لدرجللة األولللى اعينللة  لاحرللط اللونهم مللن   رللر الحكللام العللاملين فللي الاطللوالت المختلفللة التللي الااحرللان علللى حكللام ا

ينظمهللا امتحللاد العراقللي المرالل ل لكللرة القللدم واتحاداتللط الفرعيللة   الللدورل الممتللا  م ودورل الدرجللة األولللى م وبطولللة 
محللجلين .وقللد تللم تقحلليم العينللة الللى ( مللن المجمللوك الكلللي للحكللام ال%70الكللمس ( والل لش فهللم ي للكلون مللا نحللبتط  

 قحمين اما يمتي :
 عينة الصدق 3-2-1

تكونللل عينللة ال للد  مللن جلل ئين تللم ارتيارلمللا   للك  ع للوائي مللن حكللام الدرجللة األولللى اللل ين يمرلللون عينللة        
بنللاء ( حكام م في حين مللم الجلل ء الرللاني عينللة صللد  ال10الاحا ماألو  راص  الدراسة االستطمعية وقد يم   

( حكللامم وقللد 210( من مجموك المتاقي من حكام الدرجللة األولللى والاللالم  %60( حكما  ي كلون  126التي يملل  
 (.1( استمارة صالحة للتحلي  االح ائي و اما مبين في الجدو   108استطاك الااحران الح و  على  

 عينة التطبيق النها ي 3-2-2
( حكمللا  درجللة اولللى م وقللد 84تاقى من عينة الاحا والاللالم عللددلم  يملل عينة التطبيه النهائي على ما  

(مللن مجتملل) الاحللا وامللا %25( اسللتمارة صللالحة للتحليلل  االح للائي ولللي تمرلل  نحللاة  80ح لل  الااحرللان علللى  
  (.1مبين في الجدو   
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 عينة البحث  (1الجدول )

 ت
اسم  

 المحافظة 

عدد حكام  

الدرجة 

 االولى

 عينة الصدق
 بيق النها يعينة التط

 االتساق الداخلي  الدراسة االستطالعية

االستمارات  

 الموزعة 

االستمارات  

 المستلمة 

االستمارات  

 الموزعة 

االستمارات  

 المستلمة 

االستمارات  

 الموزعة 

االستمارات  

 المستلمة 

 32 33 46 47 2 2 82 بغداد 1

 4 4 5 6 1 1 11 نينوى  2

 4 4 4 6 1 1 11 البصرة  3

 2 2 2 2   4 اربيل 4

 2 2 2 3 1 1 6 السليمانية 5

 3 4 4 5   9 ميسان 6

 4 4 6 7   11 دي قار  7

 1 1 1 2 1 1 4 االنبار 8

 4 4 5 6   10 النجف 9

 2 2 3 4   6 كربالء 10

 2 3 4 5   8 القادسية  11

 4 4 5 7   11 واسط 12

 2 2 2 3 1 1 6 ديالى  13

 3 3 4 5 1 1 9 كركوك  14

 2 2 2 2   4 دهوك 15

 3 4 5 6   10 المثنى 16

 2 2 2 3 1 1 6 صالح الدين 17

 4 4 6 7 1 1 12 بابل  18

 80 84 108 126 10 10 220 المجموع
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 :أداة البحث 3-3
لجللان الحكللام فللي  لارض الح و  على البيانات المتعلقللة  ملللداف الاحللا تطلللا اعللداد اسللتبيان تقيلليم مهللام رؤسللاء 

االتحللادات الفرعيللة لكللرة القللدم مللن وجهللة نظللر الحكللام العللاملين علللى وفلله تخطلليب يتبنللى االجللراءات العلميللة لتحديللد 
داة تتللليح للمحلللتجيا االعلللمك عللللى محلللمون فقراتلللط اال علللاد وصلللياالة الفقلللراتق ملللن رلللم  االسلللتعانة  االسلللتبيان الللم

والتفكيللللر فيهللللا مللللل) تللللوفر حريللللة ارتيلللللار بللللدي  االجا للللة الللللل ل يللللتمءم ملللل) ر يلللللط وت للللوراتط دون ايللللة ايحلللللاءات او 
 في اعداد االستبيان الخطوات اآلتية :  انواتبع الباحثماوعات.

 تحادات الفرعية لكرة القدمتحديد ابعاد استبيان تقييم مهام رؤساء لجان الحكام في اال  3-3-1
تبللد  عمليللة اعللداد  ل اسللتبيان بتحديللد ا عللاد  وصللياالة فقللرات للل   اال عللاد لتكللوين صللورة  وليللة لللط يمكللن مللن      

رملها تطبيه   ية امجللراءات واتخللاد مللا يللل م للوصللو  الللى ال للياة النهائيللة ق عليللط ولتحديللد ا عللاد االسللتبيان اعللل) 
دارلي للجنللة الحكللام المرا يللة فللي االتحللاد العراقللي المرالل ل لكللرة القللدم التللي ا هللرت وجللود الااحرللان علللى النظللام اللل 

تحللعة ا عللاد رئيحللة ت للك  مهللام رؤسللاء لجللان الحكللام فللي االتحللادات الفرعيللة لكللرة القللدم لللي   ادارة ومراقاللة الحكللام 
م ورعايللة يللؤون الحكللام ˝الحكللام فنيللاوالتحكلليم فللي محافظتللط م وتنفيلل  قللرارات لجنللة الحكللام المرا يللة م ورعايللة يللؤون 

م ورفللل) محلللتوى الحكلللام ومتا علللة التلللدرياات األسلللبوعية م وتحلللمية الطلللواقم ˝م ورعايلللة يلللؤون الحكلللام اجتماعيلللا˝اداريلللا
التحكيميللة للمااريللات م والتوصللية  فللرض العقوبللات علللى الحكللام م وتريلليح الحكللام للترقيللة ( التللي اعتمللدلا الااحرللان 

يان دراسللتهما الحاليللة و االستريللاد بهللا التاللاك محللار علمللي وعملللي وامللح وممئللم يحللاعد علللى  مساس معداد استب
 بيان ممارسات رئيس لجنة الحكام في االتحادات الفرعية .

 :صياغة فقرات استبيان تقييم مهام رؤساء لجان الحكام في االتحادات الفرعية لكرة القدم 3-3-2
تم االعتماد على محارين ل ياالة فقرات استبيان تقييم مهام رؤساء لجان الحكام فللي االتحللادات الفرعيللة  كللرة       

القدم  م إت ترا  المحار األو  على االعمك على النظللام الللدارلي للجنللة الحكللام المرا يللة فللي االتحللاد العراقللي لكللرة 
ارلي للجنللة الحكللام المرا يللة فللي األردن م والنظللام الللدارلي للجنللة القللدم ق الل لش لللاعم الللدو  المجللاورة  النظللام الللد

الحكللام المرا يلللة الحلللورية (ق فحلللم  علللن االسلللتفادة ملللن التجربلللة الميدانيلللة الحلللد الحكلللام اللللدوليين العلللر  ملللن رلللم  
م  37م33اعللمك الااحللا علللى رؤيتللط المن للورة عللن واقلل) التحكلليم ومحللتقبلط ومتطلااتللط التطويريللة   بللمنم   ت م 

(  الجلللللوارل م 2015(ق واللللل لش االعلللللمك عللللللى  علللللم الم لللللادر المرتاطلللللة  لللللالتحكيم  ال لللللواني م 139 – 138
( م  ما المحار الراني فقد قام الااحران بتو ي) استبيان ماللله مفتللوا ق فللي مللوء اال عللاد 2015(و  الحاقي م  2013

ن مهللام رؤسللاء لجللان الحكللام فللي االتحللادات الرئيحللة التحللعة التللي يللكلل  سللئلة رئيحللة لبيللان محللامين الل  مهمللة ملل 
( حكمللا  درجللة  ولللىق وتلللش 50علللى   2018/ 24/11ولاايللة  11/2018/ 22الفرعيللة لكللرة القللدم ق للمللدة الممتللدة 

 في مقر االتحاد العراقي المرا ل في  اداد في اةناء تجمعهم الرتاارات االعتماد التي يجريها االتحاد المرا ل.
لخطللوتين فللي ت للكي  ال للياة االوليللة السللتبيان تقيلليم مهللام رؤسللاء لجللان الحكللام فللي االتحللادات وقد اسهمل لللاتين ا

( فقللللرة مو عللللة علللللى تحللللعة ا عللللاد لللللي   ادارة ومراقاللللة الحكللللام والتحكلللليم فللللي 83الفرعيلللة لكللللرة القللللدم م إت تحللللمن  
م ورعايللة ˝عايللة يللؤون الحكللام اداريللام ور ˝محافظتط م وتنفي  قرارات لجنة الحكام المرا ية م ورعاية يؤون الحكام فنيللا

م ورف) محتوى الحكام ومتا عللة التللدرياات االسللبوعية م وتحللمية الطللواقم التحكيميللة للمااريللات ˝يؤون الحكام اجتماعيا
 (.  6م  7م  8م  13م  9م 12م  11م  7م  10موالتوصية  فرض العقوبات على الحكام موترييح الحكام للترقية(وبواق) 
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ي للير  عللويس( إلللى  نللط يمكللن  ن يعللد االرتاللار صللادقا   عللد عرمللط علللى عللدد مللن  :الصاادق الظاااهري  3-3-3
المتخ  للين والخبللراء فللي المجللا  اللل ل ي يحللط االرتاللار ق فللاتا اقللر الخبللراء  ان للل ا االرتاللار ي لليس الحلللوك اللل ل 

(  انللط (Ferguson( . و  للد55ق 1999وملل) ل ياسللط فانللط يمكللن للااحللا االعتمللاد علللى حكللم الخبللراء  عللويس ق 
( عليللط تللم عللرض Ferguson, 1981, 104يمكللن اعتمللاد صللد  المحكمللين نوعللا  مللن ال للد  الظللالرل  

( وعلللا مللنهم ابللداء  يللة ممحظللات 1االستبيان   ورتط االولية على مجموعة من المحكمين الواردين فللي الملحلله  
العينللة م والل لش بيللان صللمحية بللدائ   يرونهللا حللو  يللمولية األ عللاد وصللمحية الفقللرات وومللوحها وممئمتهللا لطبيعللة

االجا للة المقترحلللة مللل) امكانيللة اجلللراء التعلللديمت المناسللاة ملللن رلللم  حلل ف  و اعلللادة صلللياالة او امللافة علللدد ملللن 
الفقللرات . وقللد اجملل) المحكمللون علللى صللمحية اال عللاد وبللدائ  االجا للة م و يمللا يخللا ومللوا الفقللرات ومناسللبتها 

ء  عللم التعللديمت الط يفللة م والتللي ارلل  بهللا الااحرللان اونهللا تحللاف  علللى محللمون لطبيعللة العينللة فقللد ابللدى الخبللرا
الفقرة وتومحها   ك  اد  م و يما يتعله   للمحية الفقللرات فقللد اسللتخرج الااحرللان نحللا اتفللا  المحكمللين عليهللا إت 

ورة مبدئيللة . %( ممللا يعنللي ا قللاء للل   الفقللرات   لل  76,92( فقللرة علللى نحللا اتفللا  ال تقلل  عللن  60تبين ح للو   
( الى انط على الااحا ان يح   على نحاة اتفللا  للخبللراء فللي صللمحية اللاللارة وامكانيللة اجللراء Bloomإت ي ير  

 ( .Bloom,1983, 126( فم رر من تقديرات الخبراء  %75التعديمت بنحاة ال تق  عن  
وفلله قواعللد ومرتكلل ات علميللة تطلللا لاللرض ال للروك  للاجراءات ال للد  علللى  :التوزيااع المنااتظم للفقاارات 3-3-4

العم  على تححير االستبيان تنظيميا ليتحنى تجريا تطبيقللط   للك  مبللدئي علللى عينللة م للارة مللن مجتملل) الاحللا 
ت ك  عينللة التطبيلله االسللتطمعية م ومللن ةللم تطبيقللط علللى عينللة ال للد  ق و يمللا يتعللله بتنظلليم االسللتبيان تللم تو يلل) 

(ق و تلش لتراي  تفكيللر العينللة فللي مومللوك واحللد عنللد تقيلليم رؤسللاء 2الجدو     فقراتط   ك  منتظم واما مومح في
لجنلللة الحكلللام دون التنقللل  ملللن تقيللليم جانلللا إللللى مرلللر األملللر الللل ل يربلللش المحلللتجيا وياعلللد  علللن الترايللل   يملللا يقلللر  

  وبالتالي تتمةر دقة استجابتط.
 ( 2الجدول )

 المطبق على عينة الصدقالتوزيع المنتظم لفقرات أبعاد االستبيان 
 تسلسل الفقرات  عدد الفقرات البعد  ت

 9-1 9 ادارة ومراقبة الحكام والتحكيم في محافظته 1

 13-10 4 تنفيذ قرارات لجنة الحكام المركزية 2

3  ̋  20-14 7 رعاية شؤون الحكام فنيا

4  ̋  27-21 7 رعاية شؤون الحكام اداريا

 33-28 6 اجتماعيا̋ رعاية شؤون الحكام  5

 44-34 11 رفع مستوى الحكام ومتابعة التدريبات االسبوعية 6

 50-45 6 تسمية الطواقم التحكيمية للمباريات 7

 56-51 6 التوصية بفرض العقوبات على الحكام  8

 60-57 4 ترشيح الحكام للترقية 9
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   :التطبيق االستطالعي 3-3-5
 

اسللته  الااحرللان رطللوات اعللداد االسللتبيان   للورة عمليللة بتطبيلله اسللتطمعي لل للورة األوليللة منللط 
( حكللام م ارتيللروا  طريقللة ع للوائية مللن المحافظللات العراقيللة والعللاملين فللي االتحللاد 10علللى عينللة قوامهللا  

ر متطلالللات م لادفلللا ملللن رلللم  تللللش التم لللد ملللن تلللوف 7/3/2019-6العراقلللي المراللل ل لكلللرة القلللدم بتلللاريا 
الومللوا فللي الفقلللراتق والتم للد ملللن فهللم عريقلللة االجا للة عليهللا للللدى الحكللام املللا وفللر لللل ا التطبيلله فرصلللة 
االجا للة عللن  يللة تحللاؤالت  و استفحللارات تطللرا مللن قبلل  الحكللام م والل لش اتللاا فرصللة التعللرف إلللى درجللة 

 عللن ان التطبيلله االسللتطمعي استجا ة الماحوةين لمستبيان وال ين عبروا عللن تفللاعلهم ملل) فقراتللط م فحللم  
يمر  تدرياا  عمليا  وتجربة للوقوف على المعوقات والم كمت التي قد تواجط الااحرللان لتمفيهللا فللي التطبيلله 

 (دقيقة .  18-15النهائي م اما استهدف الااحران من رملها تحديد  من االجا ة وال ل بلم ما بين  
 

    :االتساق الداخلي 3-3-6
 

ايجللاد صللد  االتحللا  الللدارلي علللى االسللتمارات التللي ح لل  عليهللا الااحرللان مللن عينللة صللد  تللم 

( لتحرير درجللة صللد  اللاللارات وانحللجامها الللدارلي ي للار Anastasi( استمارة قإت ي ار  108والاالاة  

ة لمسللتبيان إلى إيجاد معام  االرتاا  بين درجة الفقرة وا  من درجة الاعد اللل ل تنتمللي اليللط والدرجللة الكليلل 

(وتللم إجللراء للل ين Anastasi, 1976, 154, 155م ا لش ايجاد ارتاا  الفقرة  الاعد ال ل تنتمللي اليللط  

 فللي الحكللام  لجللان رؤسللاء مهللام  ( فقللرة مللن اسللتبيان  تقيلليم 60(اسللتمارة والمتحللمنة  108االرتاللاعين علللى  

ح لل علللى معللاممت ارتاللا  معنويللة بللين  ( فقرة  59القدم. وقد تبين للااحران  ن    لكرة   الفرعية  االتحادات

(م إت اقتربلللل  قللليم ارتالللا  لللل   3قيمتهلللا والدرجلللة الكليلللة للاعلللد و االسلللتبيانق واملللا موملللح فلللي الجلللدو   

(م امللا قربللل قلليم ارتااعهللا ملل)  0,209- 0,829الفقرات م) الدرجة الكلية للاعد ال ل تنتمي اليط ما بين  

( الفقللرات ملل) الدرجللة sig( م وبلللم محللتوى الداللللة  0ق 192 – 0,642الدرجللة الكليللة لمسللتبيان مللا بللين  

( الفقلللرات مللل) الدرجلللة الكليلللة sig(  يملللا بللللم محلللتوى الدالللللة   0,000 – 0,030الكليلللة للاعلللد ملللا بلللين   

( ممللا 0,05( . ولللي  صللار مللن محللتوى الداللللة المعتمللد والاللالم   0,000 – 0,046لمسللتبيان مللا بللين   

 فلللي والتحكللليم  الحكلللام  ومراقالللة ( ملللن  علللد  ادارة 2   الفقلللرات . املللا يتحلللح ان الفقلللرة رقلللم  يتوجلللا ا قلللاء لللل 

( 0,092محافظتط( ينااللي حلل فها اونهللا اليللر متحللقة ملل) الدرجللة الكليللة للم يللاسق إت بلللم معاملل  ارتااعهللا  

 .  (0,05( ولو   بر من محتوى الداللة المعتمد والاالم    0,344( قدر   sigوبمحتوى داللة  
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 نتا ج االتساق الداخلي لفقرات االستبيان (3الجدول )

 ت االبعاد

درجة ارتباط  

الفقرة مع الدرجة 

 الكلية للبعد 

مستوى 

 sigالداللة 

درجة ارتباط الفقرة مع  

 الدرجة الكلية للمقياس 

مستوى 

 sigالداللة 

 

 

 

 

ادارة ومراقبة  

الحكام والتحكيم  

 في محافظته 

1 0,619 0,000 0,320 0,000 

2 0,291 0,002 0,092 0,344 

3 0,647 0,000 0,433 0,000 

4 0,416 0,000 0,362 0,000 

5 0,419 0,000 0,548 0,000 

6 0,617 0,000 0,244 0,011 

7 0,498 0,000 0,481 0,000 

8 0,416 0,000 0,343 0,000 

9 0,428 0,000 0,259 0,007 

تنفيذ قرارات لجنة 

 الحكام المركزية 

10 0,492 0,000 0,484 0,000 

11 0,569 0,000 0,471 0,000 

12 0,665 0,000 0,369 0,000 

13 0,663 0,000 0,637 0,000 

 

 

 

 

رعاية شؤون 

 الحكام فنيا 

14 0,340 0,002 0,412 0,000 

15 0,620 0,000 0,383 0,000 

16 0,583 0,000 0,289 0,002 

17 0,398 0,000 0,223 0,020 

18 0,415 0,000 0,271 0,005 

19 0,714 0,000 0,571 0,000 

20 0,562 0,000 0,496 0,000 

 

 

 

رعاية شؤون 

 الحكام اداريا 

21 0,593 0,000 0,560 0,000 

22 0,464 0,000 0,362 0,000 

23 0,627 0,000 0,481 0,000 

24 0,523 0,000 0,343 0,000 

25 0,398 0,000 0,259 0,007 

26 0,530 0,000 0,512 0,000 

27 0,352 0,000 0,232 0,016 

 

رعاية شؤون 

28 0,680 0,000 0,537 0,000 

29 0,552 0,000 0,471 0,000 
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 0,000 0,608 0,000 0,646 30 الحكام اجتماعيا 

31 0,829 0,000 0,642 0,000 

32 0,377 0,000 0,383 0,000 

33 0,212 0,027 0,223 0,020 

 

 

رفع مستوى 

الحكام ومتابعة 

التدريبات 

 االسبوعية 

34 0,664 0,000 0,565 0,000 

35 0,536 0,000 0,608 0,000 

36 0,578 0,000 0,637 0,000 

37 0,230 0,017 0,412 0,000 

38 0,544 0,000 0,642 0,000 

39 0,608 0,000 0,266 0,005 

40 0,209 0,030 0,274 0,004 

41 0,252 0,008 0,244 0,011 

42 0,608 0,000 0,266 0,005 

43 0,252 0,008 0,244 0,011 

44 0,602 0,000 0,214 0,026 

 

 

 

تسمية الطواقم 

التحكيمية 

 للمباريات 

45 0,565 0,000 0,435 0,000 

46 0,536 0,000 0,192 0,046 

47 0,640 0,000 0,508 0,000 

48 0,399 0,000 0,391 0,000 

49 0,497 0,000 0,465 0,000 

50 0,464 0,000 0,366 0,000 

 

 

 

التوصية بفرض  

العقوبات على  

 الحكام 

51 0,516 0,000 0,300 0,002 

52 0,680 0,000 0,606 0,000 

53 0,339 0,000 0,309 0,001 

54 0,672 0,000 0,439 0,000 

55 0,619 0,000 0,542 0,000 

56 0,318 0,001 0,283 0,003 

 

 

ترشيح الحكام  

 للترقية

57 0,662 0,000 0,395 0,000 

58 0,579 0,000 0,433 0,000 

59 0,571 0,000 0,422 0,000 

60 0,537 0,000 0,317 0,001 
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 :الثبات   3-3-7
 

لاللرض التحقلله مللن تللوفر الراللات فللي االسللتبيان تللم اسللتخدام عريلله التج ئللة الن لل ية والل لش معاملل  الفللا  
  رونااخ .

 
 :  طريقة التجز ة النصفية 3-3-7-1
 

لالللرض اسلللتخراج معامللل  الرالللات بهللل   الطريقلللة قلللام الااحرلللان  اسلللتخدام اسلللتجا ات عينلللة ال لللد  الاالالللة    
فقرة  عد رف) الفقرة المح وفة من رللم  اجللراءات االتحللا  مللن االسللتبيانم تللم   (59والمتحمنة  (استمارة م  108 

اسللللللللتخراج معاملللللللل  االرتاللللللللا  بللللللللين الن للللللللفين االو  والرللللللللاني لمسللللللللتبيان والمحللللللللددين الكترونيللللللللا علللللللللى وفلللللللله 
  للك  الللي (ق ةللم اسللتكم  الااحرللان مللن رملللط اجللراءات اسللتخراج الراللات لمسللتبيان 0,881(وبلللم spssنظللام 

 (على حد سواء. 0,93 استخدام معادلتي جيتمان و سبيرمان براون وقد بلال قيمتهما 
 
 :  طريقة معامل الفا كرونباخ 3-3-7-2
 

تلللم اسلللتخدام عريقلللة معامللل   لفلللا ارونالللاخ لتقلللدير ةالللات االتحلللا  اللللدارلي لمسلللتبيان م نظلللرا  ألنلللط ال يلللتم 
( . وجميلل) قلليم الراللات المحللتخرجة تللد  0,91قيمللة معاملل  ةاللات  لفللا  ت للحيح الفقللرات   للك  ةنللائي م إت بلاللل 

 على توفر محتوى عا  من راصية الراات  يط .
 
 :وصف االستبيان بصيغته النها ية   3-4
 

( م ولللي تتللو ك اساسللا  علللى 2( فقللرة الللواردة فللي الملحلله  59اسللتقر االسللتبيان   للياتط النهائيللة علللى  
 ادارة ومراقاللة الحكللام والتحكلليم فللي محافظتللط م وتنفيلل  قللرارات لجنللة الحكللام المرا يللة م ورعايللة تحللعة   عللاد لللي 
م ورفللل) محلللتوى الحكلللام ˝م ورعايلللة يلللؤون الحكلللام اجتماعيلللا˝م ورعايلللة يلللؤون الحكلللام اداريلللا˝يلللؤون الحكلللام فنيلللا

 فللرض العقوبللات علللى الحكللام م  ومتا عة التللدرياات االسللبوعية موتحللمية الطللواقم التحكيميللة للمااريللات موالتوصللية
(علللى التللوالي م و يمللا يخللا بللدائ   4ق  6ق  6ق  11ق  6ق  7ق  7ق  4م  8وتريلليح الحكللام للترقيللة( وبواقلل)  

م  3م  4م  5االجا ة فقد اانل رماسللية وتتمرلل  فللي  دائمللا م الالاللا م احيانللا م نللادرا م ابللدا ( وتحملل  االو ان    
يتعللله بتنظلليم االسللتبيان تللم تو يلل) فقللرات ا عللاد    للك  منللتظم وامللا مومللح فللي  ( علللى التللوالي . و يمللا 1م  2

( م وتححلللا الدرجلللة الكليلللة للمحلللتجيا وفقلللا للبلللدائ  المختلللارة علللن اللل  فقلللرة م إت تبللللم ال يملللة العليلللا 4الجلللدو   
     (  درجة.59(  درجة م وال يمة الدنيا  295لمستجا ة  
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 (4ل م )الجدو
 توزيع فقرات ابعاد االستبيان بشكل منتظم في االستبيان بصورته النها ية

عدددددددددددد  البعد ت

 الفقرات

 تسلسل الفقرات

 الحكدددددددام ومراقبدددددددة ادارة 1

 محافظته في  والتحكيم

8 1 2 3 4 5 6 7 8    

 الحكددام لجنددة قددرارات تنفيددذ 2

 المركزية

4 9 10 11 12        

     19 18 17 16 15 14 13 7 فنيا  الحكام شؤون رعاية 3

 الحكدددددام شدددددؤون رعايدددددة 4

 اداريا

7 20 21 22 23 24 25 26     

 الحكدددددام شدددددؤون رعايدددددة 5

 اجتماعيا

6 27 28 29 30 31 32      

 الحكددددددام مسددددددتوى رفددددددع 6

 التددددددددددريبات ومتابعدددددددددة

 االسبوعية

11 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

 التحكيميدددة الطدددواقم تسدددمية 7

 للمباريات

6 44 45 46 47 48 49      

 العقوبددات بفددرض التوصددية 8

 الحكام  على

6 50 51 52 53 54 55      

        59 58 57 56 4 للترقية  الحكام ترشيح 9

 

 :لالستبيانالتطبيق النهائي   3-5
( حكمللا  م  عللد ت ويللد العينللة  التعليمللات حللو  84تللم تطبيلله االسللتبيان علللى عينللة التطبيلله والاالاللة         

 ي ية االجا ة عن االسللتبيان ملل) االسللتفادة مللن ممحظللات التطبيلله االسللتطمعي م وقللد امتللدت مللدة التطبيلله 
(اسللتمارة 80ااحرللان علللى  ق وقللد ح لل  ال 6/4/2019ولاايللة  27/3/2019النهللائي لمسللتبيان للمللدة مللن 

 ( من مجتم) الاحا .%25صالحة للتحلي  االح ائي ولي تمر   
 
 :المعالجات االحصا ية   3-6

الوسلللب الححلللابي قواالنحلللراف المليلللارل قوالنحلللاة المئويلللة ق ومعامللل  ارتالللا  بيرسلللون ق ومعامللل  الفا رونالللاخ 
نتللين محللتقلتين قوتحليلل  التاللاين ق وقللد اعتمللد قومعادلللة جيتمللان ق ومعادلللة سللبيرمان بللراون قوارتاللار  ت( لعي

 (. spss statistics 22 IBMالااحران على البرنامج االح ائي   
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 عرض النتا ج ومناقشتها -4
الللل ل يلللنا إللللى   إعلللداد اسلللتبيان تقيللليم مهلللام رؤسلللاء لجلللان الحكلللام فلللي  عااارض نتاااا ج الهااادف ا ول 1 – 4

االتحللادات الفرعيلللة العراقيلللة لكللرة القلللدم ملللن وجهللة نظلللر الحكلللام العللاملين ((.وقلللد تحقللله للل ا الهلللدف ملللن رلللم  
 إجراءات الاحا في الاا  الرالا .

توى تطبيلله رؤسللاء لجللان اللل ل يللنا إلللى    التعللرف علللى محلل  عاارض ومناقشااة نتااا ج الهاادف الثاااني 2 – 4
الحكللام فللي االتحللادات الفرعيللة العراقيللة لكللرة القللدم لمهلللامهم مللن وجهللة نظللر الحكللام العللاملين (( . وقللد ح للل  

 .  (5الااحران على النتائج المومحة في الجدو   
 ( ا وساط الحسابية والنسب المئوية ومستوى التطبيق5الجدول )

 ات الفرعية لكرة القدم من وجهة نظر الحكام العاملين لمهام رؤساء لجان الحكام في االتحاد 
 المستوى  النسبة المئوية الوسط  الحسابي االبعاد ت

 مرتفع جدا %82,06 32,79 ادارة ومراقبة الحكام والتحكيم في محافظته 1
 مرتفع جدا %80,18 16,03 تنفيذ قرارات لجنة الحكام المركزية 2
 مرتفع جدا %80,75 28,24 رعاية شؤون الحكام فنيا 3
 مرتفع %77,10 26,96 رعاية شؤون الحكام اداريا 4
 مرتفع %77,41 23,22 رعاية شؤون الحكام اجتماعيا 5
 مرتفع جدا %80,70 44,36 رفع مستوى الحكام ومتابعة التدريبات االسبوعية 6
 مرتفع %77,66 23,27 تسمية الطواقم التحكيمية للمباريات 7
 مرتفع %78,33 23,84 التوجيه بفرض العقوبات على الحكام 8
 مرتفع %76,31 15,25 ترشيح الحكام للترقية 9

 مرتفع %79,28 233,88 الكلي
( إن رؤسللاء لجللان الحكللام فللي االتحللادات الفرعيللة  كللرة القللدم قللد ح لللوا علللى اوسللا  5يتحللح مللن الجللدو   

ومراقالللة الحكلللام والتحكللليم فلللي محافظتلللط ق وتنفيللل  قلللرارات لجنلللة الحكلللام المرا يلللة ق ححلللابية فلللي ادائهلللم لمهلللام   ادارة 
ق  16,03ق 32,79ورعاية يؤون الحكللام فنيللا  ق ورفلل) محللتوى الحكللام ومتا عللة التللدرياات االسللبوعية ( علللى التللوالي  

ة العليللا لكلل  %( مللن ال يملل  80,70ق  %80,75ق  %80,18ق  %82,06( وبنحا مئوية بلاللل    44,36ق    28,24
  عد  للتهم لمحتوى تطبيه  مرتف) جدا( في ل   المهام .

فللي حللين اللان محللتوى تطبيلله رؤسللاء لجللان الحكللام فللي االتحللادات الفرعيللة فللي ا عللاد  رعايللة يللؤون الحكللام اداريللا  ق 
علللى الحكللام ق ورعايللة يللؤون الحكللام اجتماعيللا  ق وتحللمية الطللواقم التحكيميللة للمااريللات ق والتوجيللط  فللرض العقوبللات 

 23,84ق  23,27ق  23,22 ق 26,96وترييح الحكللام للترقيللة (  مرتفعللا ( مللن رللم  اوسللا  ححللابية علللى التللوالي  
 (.%76,31ق   %78,33ق  %77,66ق   %77,41ق   %77,10( ونحا مئوية  15,25ق 
مرتفلل) ( مللن وسللب ( إن محللتوى اداء رؤسللاء لجللان الحكللام لمهللامهم   للك  عللام اللان   5امللا يتحللح مللن الجللدو    

 ( من ال يمة العليا لمستجا ة الكلية .%79,33( ونحاة مئوية بلال  234,05ححابي مقدار   
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وبخ للوص نتيجللة  عللد  ادارة ومراقاللة الحكللام والتحكلليم فللي محافظتللط( والتللي  هللرت  محللتوى  مرتفلل) جللدا( ان 
رعللي لو للائف اداريللة متنوعللة فللي التفاعلل  ملل) الااحران يع وان تلش الى استخدام رؤساء لجان الحكام في االتحللاد الف

حكللامهم مللن حيللا مراقاللة ادائهللم وتقيلليمهم ومتا عللة سلللواياتهمق فحللم  عللن اسللتخدامهم لوسللائ  ونظللام ات للا  يتلليح 
التااد  المعلوماتي م) العم  في موء رطب منظمة ستظهر مخرجاتللط علللى تححللن محللتوى الحكللام وجللودة قيللادتهم 

( فللي مفهللوم االدارة الريامللية مللن حيللا Desensiطبيقللات االداريللة تتوافلله ملل) مللا اورد   للمااريللات . وان للل   الت
انهللا المحللارات المرتاطللة  للالتخطيب والتنظلليم والتوجيللط والمتا عللة وال يللادة والتقيلليم دارلل  ليئللة تقللدم ردمللة ريامللية  و 

 ( .Desensi, 1990, 15ان طة بدنية  و ترويحية  
النتيجللة االيجابيللة لهلل ا الاعللد الللى اعتاللار ان للل   العمليللات االداريللة التللي يتاعهللا الرؤسللاء ن تعلل ى  مللا يمكللن  

وراصللة مراقاللة الحكللام تتلليح لهللم العملل   مبللد  اسللتمرارية التخطلليب علللى وفلله دائللرة التا يللة امداريللة المرتللدة معللادة 
ى العمقللة بللين الرقا للة والتخطلليب ( اللل Douglasبرمجللة عملهللم االيللرافي وتححللين ادائللط ق وبهلل ا الخ للوص ي للير  

من رم  مبد  استمرارية التخطيب ق إت  ن التخطيب ال ينتهي  مجرد وم) الخطب ق األمر اللل ل يعنللي حاجتللط الللى 
معلومات اساسية عن مدى اتحا  االداء م) ما لو مخطب لط وفي ا  المجاالت ق فالرقا للة لنللا لللي مللا يللوفر مرلل  

ط المحافظللة علللى تطللابه االداء ونتائجللط ملل) مللا لللو محللدد فللي الخطللة ق فللالتخطيب تلش المعلومللات والل  مللا مللن يللمن
والرقا لللللة عمليتلللللان متم متلللللان ق  و املللللا يقلللللا  ان التخطللللليب والرقا لللللة يحللللليران يلللللدا بيلللللد ويكمللللل   عحلللللهما اللللللاعم      

 Douglas, 2001, 134. ) 
ا يللة( فللان الااحرللان يع ولللا الللى انللط المللا اما  خ وص النتيجة االيجابية لاعد  تنفيلل  قللرارات لجنللة الحكللام المر 

 ان حكام محافطتط على دراية  التعليمات والقرارات التي ت درلا لجنة الحكام المرا ية فان تلش ي للك  لللديهم رؤيللة 
واملللحة حلللو  مجمللل  متطلالللات عملهلللم األملللر الللل ل ييحلللر لهلللم الظهلللور   لللك  منحلللاب عللللى وفللله القلللرارات التلللي 

ومن الطبيعي ان يللنعكس للل ا االلتلل ام علللى ادائهللم وعلللى اداء رئلليس لجنللة الحكللام الفرعيللة ي درلا االتحاد المرا ل  
من رم  اونط حلقة ات ا  فاعلة ومللؤةرة بللين الطللرفين . امللا يتعلل   للل ا التفحللير مللن رللم  وجللود اسللتجا ة جديللة 

 للورة مللن صللور االلتلل ام لدى الرؤساء في العم  االيرافي وانط يجرل على وفه اعار تنظيمللي ولللم بلل لش يمهللدون ل
 واالحترام التنظيمي لديهم وصوال الى تنفي لم المحؤوليات الملقاة على عاتقهم .  

اما  خ وص محتوى التطبيه المرتف) جدا لاعد  ادارة يؤون الحكام فنيا( فان الااحران يعلل وان التمللام رؤسللاء 
ام الفنيللة الللى انهللا تعللد راللن حيللول ومللؤةر لتمكللين لجان الحكام في االتحادات الفرعية لكللرة القللدم برعايللة يللؤون الحكلل 

حكامهم من االحاعة  مجم  العوام  المؤةرة على ادائهم الفني قوال سلليما مللن رللم  ترايلل  عملهللم ملل) الحكللام علللى 
توميح قانون الللاة ومحتجداتط وتحلي  االداء التحكيمي لبلورة ت ور فنللي يللام  لللدى الحكللام عللن واجاللاتهم االمللر 

 م في تهيئتهم معلوماتيا  واستعدادلم ميدانيا  للتعام  م) مجريات و روف وتمةيرات المااراة بتراي  عالي .   ال ل يحه
و يما يتعله بنتائج  عد  رف) محتوى الحكام ومتا عة التدرياات االسللبوعية( والتللي  هللرت  محللتوى  مرتفلل) جللدا( فللان 

د حرصللط علللى رفلل) محللتوى حكامللط يتطلللا منللط جهللد متميلل  الااحران يع وان تلش الى التللرا ب بللين محللورل للل ا الاعلل 
مقابللل  فلللي متا علللة تلللدريااتهم االسلللبوعية وتهيئلللة متطلااتهلللا وتنفيللل لا عللللى وفللله اليلللات متنوعلللة مقرونلللة بتوجيهلللات 
واريادات وتطبيقات تنمي قدراتهم التحكيمية ق ولو ما يوفر لرؤساء لجان الحكللام بيئللة مناسللاة  ممارسللة محللؤولياتهم 

  امكانللاتهم وقللدراتهم وربللراتهم فللي تطبيلله مللا يرونللط مناسللاا  لرفلل) محللتوى حكللامهم ق وبهلل ا الخ للوص ي للير وتو يلل 
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 Leader الى ان عند محاولللة تححللين نوعيللة حيللاة العملل  يجللا ان تكللون لنالللش فللرص تعطللي م يللد مللن التحللدل )
 .(Leader, 2008, 4-5كارلم واسترمار المهارات وتنوعها م) منح فرص اا ية من اج  استخدام العاملين ألف

ومن جهة النتائج االيجابية لاعد  رعاية يؤون الحكام اداريا( والتي  هرت  محتوى تطبيلله  مرتفلل)(  لليمكن ان 
تعلل ى الللى ان رؤسللاء لجللان الحكللام فللي االتحللادات الفرعيللة يمرلللون حلقللة الوصلل  التنظيميللة المتاادلللة بللين االتحللادين 

ولللو مللا يتطلللا مللنهم مراعللاة حالللة التللوا ن التنظيمللي بللين الللداف وحقللو  ورؤيللة للل   المرا ل والفرعي ملل) الحكللام ق  
االعللراف الرمةللة . وتلللش ميجللاد منللاخ عملل  تنظيمللي مبنللي علللى التوافلله واالنحللجام وااللتمللام المتاللاد  وصللوال الللى 

عملهللم وت للجي)  وحللدة العملل  التنظيمللي التللي تتحللمن تحريللش العملل  االدارل لمحللاعدة الحكللام علللى تجللاو  ع اللات
الحكللام علللى تقللديم افحلل  المحللتويات والل  تلللش يللنعكس علللى فعاليللة تحقيلله الللداف االتحللاد . وبهلل ا ال للمن يلل ار 
 الجلللوارل( اللللى ان وجلللود ال لللعوبات االداريلللة المتمرللللة  لللادارة المؤسحلللات الرياملللية يعلللد مؤيلللرا سللللبيا عللللى عملهلللا 

لللى محلليرتها رللم  الموسللم الريامللي والل لش ان للل   ال للعوبات ويؤدل الى العديد من الم كمت والتمةير الحلبي ع
تؤةر على الحكام ال ين يقومون  ادارة المااريات رم  الموسم الريامي ق وال سيما ان الدراسللات الحللا قة  ال للافعي( 
ت  العللدول وابللرا يم( ايللارت الللى ان ا تللر ال للعوبات والمعوقللات يلليوعا فللي عملل  الحكللام تتمرلل   عللدد مللن المحللباا

 ( .52ق   59ق   16ق   2013امدارية وراصة اتحاد الللاة ولجنة الحكام لعدم تواصلهم م) الحكم  الجوارل ق 
اما  خ وص  عد  رعاية يؤون الحكللام اجتماعيللا( والتللي  هللرت نتائجللط   للك  ايجللابي اونللط  محللتوى تطبيلله 

ت تع يلل لم للتفاعلل  االجتمللاعي والتعاملل   مرتف)( فان الااحران يع وان تلش الللى ادراك رؤسللاء لجللان الحكللام لمخرجللا
االنحاني الحليم م) الحكام وبينهم من حيا ت كي  قواعد بنللاء رليللة ريامللية قائمللة علللى االحتللرام والتللملف والتكللاتف 
ولو ما يعكس احد ال ور االيجابية للمنظومة في صق  ال خ ية الريامية االجتماعية ق فملللداف العملل  ال يللادل 

مللي تات  عللد تطللورل يللمولي ال يقت للر علللى النللواحي الريامللية بلل  يتعللدا  الللى االلتمللام العملللي فللي المجللا  الريا
 االسللتجا ات االنفعاليللة والعمقللات ال خ للية والحلللوك االجتمللاعي ق وبهلل ا الخ للوص يللرى  ت للارل  بيوت للر( نقللم 

ان تجريبللي لدفللط تكللوين المللواعن عن  حمد( ان التربية البدنية والريامية لللي جلل ء متكاملل  مللن التربيللة العامللة وميللد
المئللله ملللن الناحيلللة البدنيلللة والعقليلللة واالنفعاليلللة واالجتماعيلللة وتللللش علللن عريللله اللللوان الن لللا  الرياملللي ق ويحلللي  
 حملللد( ان التربيلللة البدنيلللة والرياملللية بهللل ا ال لللك  ررجلللل ملللن نطاقهلللا الحللليه وللللو االلتملللام ببنلللاء الجحلللم فقلللب 

يتلللط . وان الرياملللة تحلللم مؤسحلللات مختلفلللة  لللالتجم) ال لللاابي والتلللي تعنلللى واصلللاحل تهلللتم بتربيلللة ال لللخا فلللي ال
 الن للاعات والبللرامج الريامللية واالجتماعيللة والرقا يللة والترويحيللة ق حيللا تحقلله الريامللة اتجالللات ايجابيللة م للتراة 

عبيعللة  لللدى األفللراد وللل   االتجالللات مللن صللفاتها انهللا سللمات صللالحة تنللادل بهللا الم لللحة االجتماعيللة وتتطلبهللا
 2013نظام المجتم) ق فالمنظمات الريامية لها الميتها في الرس الكرير مللن ال لليم والحللوا ب االجتماعيللة  حمللد ق 

 ( .113ق   102ق 
امللا  خ للوص نتيجللة  عللد  تحللمية الطللواقم التحكيميللة للمااريللات( والتللي  هللرت  محللتوى تطبيلله  مرتفلل)( فمللن 

مناسلللللاة بتحلللللمية الطلللللواقم التحكيميلللللة ملللللن رلللللم  ملللللواقعهم  الواملللللح ان رؤسلللللاء لجلللللان الحكلللللام يحلللللالمون   لللللورة 
ومحللؤولياتهمق امللا ان لنللاك جهللات تنظيميللة ارللرى ااالتحللادين المرالل ل والفرعللي يمكنهللا ان ت للارك فللي اقتللراا او 
تحديد الطواقم التحكيمية  الم اورة م) رئيس لجنة الحكللام الفرعيللة  حللبا اللون العملل  االتحللادل جمللاعي والمحللؤولية 
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ة في  يادة فرص نجاا إدارة المااريات من رم  ارتيار عواقم تحكيمية ا تر انحجاما  يما بينها وتوافقللا ملل) جماعي
 المحتجدات والظروف ولو  ما يحرك   ية الحكام نحو تحقيه التنحيه واالنحجام وتححين محتوى ادائهم التحكيمي

عد  ترييحات الحكام للترقيللة( والمتمرلللة  محللتوى تطبيلله ويع و الااحران النتيجة االيجابية لرؤساء لجان الحكام في  
 مرتفللل)( اللللى انهلللا تمرللل  احلللدى االلت املللات المهنيلللة وال يميلللة واالرمقيلللة للللرئيس لجنلللة الحكلللام الفرعيلللة تجلللا  حكاملللط 
واتحاد  الفرعي ومحافظتطق ل ا فهو يحعى  جهود  ال خ ية ومللمن صللمحياتط التنظيميللة لتللوفير متطلاللات تللرقيتهم 

 حريش ترييحاتهم لدورات ال ق  التمليلية ق فتقدمهم تقدمط ونجاحهم نجاحط فهم يمرلون مخرجات عملط .وت
 ما يع و الااحران نتيجة  عد  التوصية  فرض العقوبات على الحكام( التي  هرت  محللتوى  مرتفلل)( علللى ان 

ي مللاب سلللوايات واعمللا  مرؤوسلليط ق العقوبللات  قللوة اال للرا ( لللي احللدى القللوى التنظيميللة التللي يمتلكهللا الللرئيس فلل 
وبه ا الخ وص ي ير  عبدالعليم( ان العقا  والتخوي  والحا  الحرر يمكن ان يكونوا من م للادر القللوة والتللمةير 

( ق ات ي ار  فارس( ان قوة اال را  تمر  قوة التللمةير علللى اآلرللرين بواسللطة 63ق  2007لاعم المديرين  عبدالعليمق  
( . واللل لش تللل ار 60ق  2010إيجابيلللة اتا للللم يخحلللعوا للحللللوايات المرالوبلللة  فلللارس ق  العقلللا  او حجلللا محللللمات

 رروفللة( ان للل   القللوة مللرورية ألداء العملل  وتجنللا الحللوادع المختلفللة ق فعنللدما ي للعر المللرؤوس ان سلللواا معينللا 
 الللدليمي( فللي ان ( ق ويتفه الااحرللان ملل) 6ق 2010سوف يترتا عليط عقا  ما فحيمتن) عن ل ا الحلوك  رروفةق 

ال يلللادة الرياملللية قيلللادة ايجابيلللة فعاللللة معتدللللة تعمللل   كللل  قواللللا وجهودللللا عللللى تم يلللد الجمللل) بلللين ر لللائا الرقلللة 
والطممنينللة والتفاعلل  لننحللان الحللليم فللي المجللا  الريامللي ق ومتطلاللات مللاب العملل  وحفلل  النظللام  مللا يللتمءم ملل) 

حللدوع حللاالت سلللواية او  تحكيميللة( متفاوتللة الحلللبية تفللرض علللى الحلوك التنظيمي و الجماعي ق وم) تلللش يمكللن 
القائمين عليط التعام   جدية ق وحكمة ق وعدالة للحيلولة دون تفاقمها او انت ارلا ق ول ا يعطللي داللللة وامللحة علللى 

 ( .  83ق  68ق  2019التمام الرؤساء  المحافظة على مرؤوسيهم وحماية محتقبلهم الريامي  الدليمي ق 
 للوص محللتوى تطبيلله رؤسللاء لجللان الحكللام فللي االتحللادات الفرعيللة لكللرة القللدم لمهللامهم   للك  عللام والتللي وبخ

 هرت  محتوى مرتف) يقتر    ك  ملحوظ من محتوى  مرتفلل) جللدا( فانهللا تعلل ى الللى االسللاا  التللي تللم تناولهللا فللي 
الللرالم مللن انهللم مكلفللين بهلل   المهللام  مناق ة نتائج اال عاد فحم عن امتم هم حا العم  التطوعي وبارتيارلم على

من االتحاد فهم يعملون لتحقيلله مللا يؤمنللون  للط ويحبونللط مللن اجلل  ردمللة الللاللة للل لش فللرالبتهم بتطللوير تحكلليم الللاللة 
يحف لم على االلت ام ق ولنللا ي للير  بللدول(  ن االداريللين يحللتمتعون  عملهللم مححاسللهم انهللم يحللهمون فللي اداء رسللالة 

ؤمنون  ط وانهم يقبلون على العم  النهم ج ء من ييء اعظم منهم ومن يلليء فللي حاجللة لهللم  و في تحقيه لدف ي
 (.100ق  2001يعاون على نمولم وتقدمهم  بدول ق  

 مللا يعتقللد الااحرللان ان للل   النتيجللة االيجابيللة يمكللن إع ائهللا الللى امللتمك رؤسللاء لجللان الحكللام فللي االتحللادات 
المهام المكلفين بها اونها تحقه الدافهم وتعكس عموحاتهم فللي ادامللة التواصلل  ملل)   الفرعية لكرة القدم للتوافه م) ل   

الللاللة التللي يحبونهللا وعملللوا بهللا احكللام علللى مللدى سللنوات عويلللة واقللاموا مللن رملهللا عمقللات اجتماعيللة ملل) مختلللف 
االنحللجام النفحللي واالجتمللاعي المم ات العاملة فيها وم) المعبين واالعمميللين والجمهللور ق ويعتقللد الااحرللان ان للل ا 

والعملي ي للعرلم  الرمللا عللن انفحللهم وعملهللم ومللا يقللدمون للمجتملل) األمللر اللل ل يعلل   فكللرتهم بتحقيلله تواتهللم وايللااك 
( إت يترالل  االو  Harrisonحاجللاتهم . ويتوافلله للل ا الت للور التحليلللي للااحرللان ملل) نللوعي التوافلله الللل ين قللدمهما  

يئتللط ويعنللي المللدى اللل ل تكللون  يللط مهللارات الفللرد وقدراتللط موا اللة ألعاللاء العملل  ومتطلااتللط ق حو  التوافه بين الفللرد وب
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والرللاني التوافلله بللين الفللرد ونفحللط فكلل  سلللوك ي للدر عللن الفللرد مللا لللو اال محاولللة جللادة منللط لكللي يحقلله التوافلله ملل) 
ميللد( فللي تناولللط ل للرو  والل لش يتوافلله ملل) مللا نقلللط  الحيللالي( عللن  عبدالح (Harrison, 1978, 183نفحللط  

التوافه المهني والتي تتحمن حاط لنوعية العم  ال ل يمارسللط ق وفللي مظللالر التوافلله المهنللي واللل ل يمكللن االسللتدال  
عليها من حالة الرما عن عبيعة العم  والمؤسحة . ويرى  يونج( علللى وفلله مللا اورد   الحيللالي( ان ال للخا ي للعر 

نحو الدافط ومحتقبلط ومتمئما ملل) نمللو  ق وان يكللون قللادرا علللى تمريلل  الللدور اللل ل  التوافه عندما يكون سلواط متجها 
يعكلللس عموحاتلللط وامتم لللط لمهلللارة وافلللاءة ح ي يلللة ق املللا يلللرى  الحيلللالي( ان التوافللله المهنلللي الرياملللي يحلللم اربعلللة 

دة  يللط نتيجللة ميللولهم مجاالت  قاولها ان المجا  الريامي يهيللف فللرص اريللرة ي للاح اريللر مللن الرياملليين اداريللين وقللا
نحللو العملل  اللل ل يعللد جلل ءا  مللن تكللوينهم ل خ لليتهم الريامللية ق امللا تللوفر الممارسللة الريامللية التوافلله االجتمللاعي 
واللل ل يتحللمن سللعادة العملل  ملل) اآلرللرين والتفاعلل  االجتمللاعي الحللليم ق الل لش فللان الممارسللة الح ي يللة فللي الن للا  

يللتعلم مللن رملهللا الريامللي ال للعور  المحللؤولية وااللتمللام العللالي لتحقيلله  الريامللي ت للم  نللواحي تربويللة واجتماعيللة
افحلل  النتللائجق واريللرا فللان ممارسللة االن للطة الريامللية  مللا فيهللا التعاملل  ملل) البيئللة الريامللية  جميلل) مللا تحتويللط مللن 

العملللل  مكونللللات تللللنعكس علللللى الريامللللي مللللن راحللللة ايجابيللللة وتحقيلللله قدراتللللط ور ااتللللط فللللي االنخللللرا  فللللي مجللللامي) 
ان التوافللله المهنلللي املللر  وبهللل ا الخ لللوص ايحلللا ي ار الحنوسلللي وارلللرون( (27-24ق  2013الرياملللي الحيالي ق 

مللرورل ل يللام الفللرد  مهللام عملللط علللى ا ملل  وجللط وتلللش ألنللط يللرتاب  النجللاا فللي العملل  وتكيفللط ملل) بيئللة العملل  التللي 
 ق(98م   2001  مواررون  الحنوسي    يعم  بها ماديا ومعنويا ومهنيا ونفحيا واجتماعيا

 االستنتاجات والتوصيات  – 5        
 االستنتاجات 1  – 5
صمحية استبيان تقييم مهام رؤساء لجان الحكام في االتحادات الفرعية العراقية لكرة القللدم واللل ل تللم بنائللط مللن   –  1

 قب  الااحران من وجهة نظر الحكام العاملين .
االتحللادات الفرعيللة العراقيللة لكللرة القللدم مهللامهم   للك  عللام  محللتوى  مرتفلل)( يللؤدل رؤسللاء لجللان الحكللام فللي  – 2

 -انعكس من تقييم حكام محافظاتهم لمحتويات تطبيقهم أل عاد ل   المهام والتي اانل على وفه المؤيرات اآلتية :
 -ه مهام:ا هر رؤساء لجان الحكام في االتحادات الفرعية لكرة القدم محتوى  مرتف) جدا( في تطبي –   
 ادارة ومراقاة الحكام والتحكيم في محافظاتهم .-
 تنفي  قرارات لجنة الحكام المرا ية .-
 رعاية يؤون الحكام فنيا  .-
 رف) محتوى الحكام ومتا عة التدرياات االسبوعية .-
 -: ح   رؤساء لجان الحكام في االتحادات الفرعية لكرة القدم على محتوى  مرتف)( في تطبيه مهام  –   
 رعاية يؤون الحكام اداريا  .-
 رعاية يؤون الحكام اجتماعيا  .-
 تحمية الطواقم التحكيمية للمااريات .-
 التوصية  فرض العقوبات على الحكام .-
 ترييح الحكام للترقية .-
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 :التوصيات 2  – 5
ة القللدم وتطبيقللط  عللد تكييفللط امكانيللة اعتمللاد اسللتبيان تقيلليم مهللام رؤسللاء لجللان لحكللام فللي االتحللادات الفرعيللة لكللر  – 1

على عينات اررى لللاة ارة القدم مر  رؤساء واعحاء االتحادات الفرعية  و على عينات مماةلة مللن   يللة األلعللا  
 الفرقية
مرورة تع ي  رؤساء لجان الحكام في االتحادات الفرعية العراقية لكرة القدم للنتائج االيجابيللة التللي حققولللا فللي   –  2

 لفين بها وتلش من رم  :مهامهم المك
ابللداء اافللة ايللكا  الللدعم التنظيمللي المللادل والمعنللول لهللم مللن االتحللادين المرالل ل والفرعللي  خ للوص مهللامهم  –   

 في إعداد وتهيئة الحكام وبما يحهم   ك  فعا  في تطوير محتوى حكام محافظاتهم وتوسي) القاعدة التحكيمية فيها
االتحادات الفرعية لكرة القللدم التجمعللات التطويريللة والتمليليللة اافللة لحكللام اللرة ححور رؤساء لجان الحكام في   –   

 قدم العاملين التي ي يمها االتحاد المرا ل لكرة القدم  و ي رف عليها .
تحفي  رؤساء لجان الحكام في االتحادات الفرعية لكرة القللدم واللل ين ا هللر حكللامهم محللتويات متميلل ة ةابتللة فللي   –ج  

يات التي يللاراوا فللي قيادتهللا مللن رللم  ايفللادلم الللى دورات رارجيللة متخ  للة   للؤون إعللداد الحكللام او  افة الماار 
 تكليفهم  العم  في لجنة الحكام المرا ية .

استحللافة رؤسللاء لجللان الحكللام فللي االتحللادات الفرعيللة لكللرة القللدم فللي اجتماعللات لجنللة الحكللام المرا يللة   للك   –د 
 الوم) التحكيمي والخروج  اليات مدروسة و منحقة لمعالجة معوقاتط االدارية والفنية.منظم لتااد  اآلراء وتقييم  

دراسللة عمقللة التوافلله المهنللي لرؤسللاء لجللان الحكللام فللي االتحللادات الفرعيللة لكللرة القللدم  محللتوى تطبيلله مهللامهم  – 3
 من وجهة نظر الحكام العاملين .

الحكلللام فلللي االتحلللادات الفرعيلللة لكلللرة القلللدم فلللي ملللوء اللللدعم اجلللراء دراسلللة  عنلللوان تقيللليم مهلللام رؤسلللاء لجلللان  - 4
 التنظيمي لمتحادين المرا ل والفرعي.

 المصادر:قا مة   -
 .( : موسوعة التنظيم واالدارة في التربية البدنية والريامية ق دار الفكر العربي ق القالرة 2001بدول ع ام    – 1
 التحكيم ق دار الكتا القطرية ق قطر .بمن قلاني عالا    ت( : رؤية راصة في   - 2
( : ال للعوبات االداريللة والفنيللة التللي تواجللط حكللام اللرة الحلللة فللي العللرا  2013الجللوارل ق مللؤمن عمللاد احمللد   – 3

 وعمقتها  االحترا  النفحي ق رسالة ماجحتير ق الية التربية الريامية ق جامعة الموص  .
ق دار الحامللد  3المنظمللة : الهيكلل  التنظيمللي واجللراءات العملل  ق  ( : ت للميم 2006حللريم ق ححللين محمللود   – 4

 للن ر والتو ي) ق عمان ق االردن .
 ( : علم االجتماك الريامي ق دار الحياء للطااعة ق النجف االيرف .2013حمد ق حامد سليمان    – 5
افلللله المهنللللي لمتحللللادات ( : دور الللللدعم التنظيمللللي فللللي التو 2013الحيللللالي ق عبللللدالقادر محمللللود قللللادر علللللي   – 6

 الريامية الفرعية العراقية ق اعروحة داتورا  ق الية التربية الريامية ق جامعة الموص  .
( : القلللوة المنظميلللة  داة مجلللاالت التاييلللر التنظيملللي ق دراسلللة اسلللتطمعية 2010رروفلللة ق راللللد محملللد يحيلللى   – 7

ية فللي محافظللة نينللوى ق  حللا من للور ق قحللم ادارة آلراء عينللة مللن ال يللادات االداريللة فللي  عللم المنظمللات ال للناع 
 اعما  ق الية االدارة واالقت اد ق جامعة الموص  .  
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( : جودة حياة العم  وعمقتهللا  للالوالء التنظيمللي لللدى العللاملين فللي االتحللادات 2012الدليمي ق تا ر محفوظ    –  8
 لتربية الريامية ق جامعة الموص  .الريامية الفرعية  كرة الحلة في العرا  ق رسالة ماجحتير ق الية ا

( : دور القلللوة التنظيميلللة والمتايلللرات ال خ لللية للملللدربين فلللي تع يللل  اللللروا 2019اللللدليمي ق تا لللر محفلللوظ   – 9
الريامية لمعبي اندية الدورل العراقي الممتللا  لكللرة القللدم ال للاالت ق اعروحللة داتللورا  ق اليللة التربيللة البدنيللة وعلللوم 

 الموص .الريامة ق جامعة 
( : سياسات االتحاد العراقللي المرالل ل مدارة الحللاو  المهنيللة ودورلللا فللي 2015الحاقي ق احمد رعد ابرا يم  –  10

 الرقة التنظيمية لحكام ارة الحلة ق اعروحة داتورا  ق الية التربية البدنية وعلوم الريامية ق جامعة الموص  .
( : تخطللليب ومتا علللة 2001والحلللوات ق عللللي ابلللن عبلللدالهادل   الحنوسلللي ق رمحلللان ق اللللدليمي ق عبدالحلللمم  – 11

 فعالية التوجيط واالرياد المهني ق المرا  العربي للتدريا المهني معداد المعلمين ق عرابلس ق ليبيا .
ق مؤسحللة عللالم الريامللة للن للر  1( : احتللراف حكللام اللرة القللدم ق  2015ال واني ق ديار فخر الدين محمللد    –  12

 اء لدنيا الطااعة ق االسكندرية .ودار الوف
( : مالللادد ادارة االعملللا  ق مراللل  التعلللليم المفتلللوا ق قحلللم ادارة االعملللا  ق 2007عبلللدالعليم ق محملللد  كلللرل   – 13

  لية التجارة ق جامعة بنها ق م ر .
 للر ق ( : دليلل  الاحللا العلمللي ق دار الفكللر العربللي للطااعللة والن1999عللويس ق ريللر الللدين علللي احمللد   – 14
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 مكان العمل االختصاص  االسم واللقب العلمي ت
 جامعة الموصل القياس والتقويم / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  أ . د هاشم احمد سليمان 1
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 جامعة الموصل التربية البدنية وعلوم الرياضة االدارة والتنظيم / كلية 

 جامعة الموصل االدارة والتنظيم / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  أ . م . د خالد محمود عزيز 8

أ . م . د عوزير سعدي  9
 اسماعيل

 جامعة صالح الدين االدارة والتنظيم / كلية التربية الرياضة

 جامعة كركوك  االدارة والتنظيم / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  رفيقأ . م . د شاهين رمزي  10

 جامعة المستنصرية  كلية العلوم السياسية ⃰ ⃰أ . م . د واثق مدلل عبيد  11

 جامعة الموصل قسم اإلعالم / كلية اآلداب  ⃰ ⃰  ⃰⃰⃰أ . م . د رعد احمد الطا ي 12

أ . م . د تحسين علي  13
 اسماعيل

 جامعة صالح الدين االدارة والتنظيم / كلية التربية الرياضة

 حكم دولي غير عامل  ⃰

 حكم دولي عامل ⃰ ⃰

 حكم درجة اولى غير عامل ⃰ ⃰  ⃰
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 (2الملحق )
 ))استبيان تقييم مهام رؤساء لجان الحكام في االتحادات الفرعية العراقية بصيغته النها ية((                      

جامعة الموصل                                                                                                          
 ياضةكلية التربية البدنية وعلوم الر 

                         

 االستاذ/ الحكم.......المحترم /تحية طيبة.

يقوم الااحران  اجراء الاحا الموسوم   تقييم مهام رؤساء لجان الحكام في االتحادات الفرعية العراقية لكرة القلدم ملن وجهلة نظلر 
  لكرة القدم وفي اتحادات الفرعيلة فلي محافظتلش للموسلم الحكام العاملين( ولكونش من الحكام العاملين في الدورل العراقي الممتا

( فلللو  البللدي  الللل ل تلللرا  √ق يرجلللى قلللراءة الفقللرات المرفقلللة واالجا لللة عليهللا بدقلللة وتللللش بوملل) عمملللة  2018/2019الريامللي 
محافظتللط ومتللا عتهم مناسللا ملل) مللا يقللوم  للط رئلليس لجنللة الحكللام فللي االتحللاد الفرعللي فللي محافظتللش مللن مهللام تجللا  إعللداد حكللام 

وتطويرلم وترقيتهم ورعاية يؤونهم وتمكينهم من اداء واجااتهم التحكيمية  جودة عاليةق علملا  لان لل   المعلوملات سلوف تحلتخدم 
 مع جزيل الشكر ووافر االمتنان والتقدير                      ألالراض الاحا العلمي وال داعي ل ار االسم.

 ى هذه المعلومة لحاجة الباحث اليها في اجراءات بحثه .مالحظة: يرجى االجابة عل

 ..................... . -المحافظة:

 استبيان تقييم مهام ر يس لجنة الحكام في االتحاد الفرعي بكرة القدم 
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما الفقرات ت
مالعبها لتقييم  يراقب اداء حكام محافظته في المباريات التي تقام على  1

 مستوياتهم 
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما

 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما يعقد اجتماعات دورية مع الحكام. 2
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما يحدد الية لنظام االتصال بينه وبين حكام محافظته. 3
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما حكامه. يستند إلى معايير معتمدة لتقييم اداء  4
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما يؤكد على المظهر العام الال ق للحكم.  5
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما يتابع السلوك الشخصي لحكام محافظته. 6
يمتلك القدرة والكفاءة على تنظيم القاعدة التحكيمية في المحافظة   7

 وتوسيعها. 
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما

 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما يهتم بالحكام القادرين على االستمرار والتطور. 8
يمتلك اتصاال فعاال ومباشرا مع لجنة الحكام المركزية الستالم التعليمات  9

 والتوجيهات. 
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما

 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ماينقل التعليمات المركزية بسرعة الى الحكام باستخدام وسا ل االتصال  10
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 الحديثة.
يوجه الحكام الى االلتزام بحضور والتجمعات التي تقيمها لجنة الحكام   11

 المركزية. 
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما

 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما بالقرارات التي تصدرها لجنة الحكام المركزية. يتابع التزام الحكام  12
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما يزود الحكام بالمستجدات التحكيمية اوال بأول. 13
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما ينقل خبراته للحكام حول ظروف ومتطلبات تحكيم المباريات خارج المحافظة. 14
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما يبدي للحكام المشورة في المواضيع المتعلقة بشؤون التحكيم الفنية.  15
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما ينصح الحكام حول كيفية تجنب ضغوطات االعالم والجمهور. 16
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما قانون اللعبة.يعطي محاضرات دقيقة و نوعية للحكام تتضمن توضيح  17
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما يوصي الحكام بالتعامل المحترم مع الجمهور لتالفي تأثيراته.  18
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما يوجه ويتابع حكام محافظته خالل اختبار اعتمادهم للتحكيم.  19
مشاكل ومعوقات عمل الحكام مع االتحادين المركزي  يتعاون على حل  20

 والفرعي. 
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما

 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما ينسق مع االتحادين المركزي والفرعي حول اجراءات تفرغ الحكام واجازاتهم. 21
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما يطالب بحقوق وامتيازات الحكام من الجهات ذات العالقة. 22
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما يتابع اجراءات ترقية واعتماد حكام محافظته لدى االتحاد المركزي. 23

 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما يرشد الحكام بكيفية التعامل السليم والبناء مع مشرفي ومراقبي المباريات. 24
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما الحكام طريقة كتابة تقرير المباراة ومضامينه. يعلم  25
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما ينسق مع مديرية صحة المحافظة إلجراء الفحوصات الطبية للحكام. 26
يعمل على تقوية العالقات االجتماعية بين الحكام من خالل اللقاءات   27

 والزيارات والسفرات.والدعوات 
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما

 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما يوصي الحكام بعدم انتقاد زمال هم في شتى الظروف والمواقف.  28
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما يعالج الخالفات بين الحكام بطريقة عقالنية. 29
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما للحكام من خالل تقدير جهودهم واحترام طموحاتهم. يوفر الدعم المعنوي  30
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما يعامل جميع الحكام دون تمييز او تفرقة. 31
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما يشكل قدوة لحكام محافظته بتصرفاته ومواقفه االجتماعية.  32
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما إعداد الحكام بدنيا لتمكينهم من قيادة المباريات بفاعلية. يؤكد على  33
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما يهيئ مكان و متطلبات الوحدة التدريبية االسبوعية للحكام.  34
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما يتابع التزام حكام محافظته بالوحدات التدريبية االسبوعية.  35
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما يهتم بزيادة عدد الوحدات التدريبية للحكام عند الضرورة.  36
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما يكلف الحكام بتدريبات وواجبات اضافية خاصة لمعالجة نقاط الضعف. 37
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما لتطوير مستوى الحكام. يستخدم التدريبات الذهنية والنفسية  38
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما ينمي في حكامه صفات الحزم والشجاعة في اتخاد القرارات التحكيمية.  39
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يوجه الحكام باعتماد ستراتيجيات حركة عامة تضمن الرؤية الشاملة داخل  40
 التحكيمي. الملعب وجودة القرار 

 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما

يدرب الحكام على اليات التنسيق التكنولوجي في التحكيم باستخدام الراية   41
 االلكترونية والسماعات . 

 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما

 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما ينصح حكام محافظته بتطوير لغتهم االنكليزية. 42
يطور خبرة الحكام في تعاملهم مع حاالت اللعب الحرجة والطار ة كاإلصابات   43

 والتوقفات واالنذارات.
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما

يسمي الطواقم التحكيمية لتحكيم المباريات داخل المحافظة بالتنسيق مع   44
 االتحاد الفرعي.

 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما

 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما تقسيم عدد المباريات واالدوار بين الحكام. يعدل في  45
يمتلك رؤية مناسبة لتشكيل طواقم تحكيمية متجانسة وفعالة تراعي حساسية   46

 واهمية المباريات. 
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما

 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما التحكيمية.يعتمد الشفافية في اتخاد قراراته عند تحديد الطواقم  47
يمتلك سجل يدون فيه تكليفات الطواقم التحكيمية للمباريات داخل وخارج   48

 المحافظة. 
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما

 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما يستطيع توفير طاقم تحكيمي بديل اذا اقتضت االمور ذلك. 49
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما الحاالت التي تؤدي الى فرض عقوبات على الحكام. يبين  50
يعالج الحاالت االولية للسلوك الخاطئ التي يرتكبها بعض حكام المحافظة  51

 لتجنب تفاقمها. 
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما

بالتنسيق مع لجنة  يحذر الحكام المخطئين والمقصرين باإليقاف عن التحكيم  52
 الحكام المركزية. 

 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما

 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما يوصي االتحاد المركزي بفرض عقوبات على الحكم الذي يستحق العقوبة. 53
يطالب لجنة الحكام المركزية بالتطبيق العادل والشفاف للعقوبات على   54

 الحكام كافة.
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما

يقترح على لجنة الحكام المركزية تخفيض او رفع العقوبات عن الحكم في   55
 حالة تحقيقه متطلبات رفع عقوبته.

 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما

ينظم ترشيحات الحكام للدورات التأهيلية حسب الحقوق واالولويات والمعايير   56
 المعتمدة.

 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما

يجري امتحانات واختبارات الترقية المعتمدة بشكل تجريبي على حكام   57
 محافظته .

 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما

 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما يتابع المتميزين من الحكام لتسريع ترقيتهم. 58
 اطالقا  نادرا احيانا  غالبا  دا ما المركزية تقارير مفصلة عن الحكام المرشحين للترقية.يرفع للجنة الحكام  59
 


