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 ((.لحكام الدرجة الثانية بكرة اليد اتالبدنية وعالقتيا بدقة القرار 

 قحطان فاضل محمد العزاويالباحث: 
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               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خمسة أبواب ىي:عمى اشتممت الرسالة 

 : التعريف بالبحث.األولالباب 
البحوث والدراسات العممية في  أثرتطرق الباحث الى ة توأىميالبحث  مقدمة تضمن       
 بشكل وحكام كرة اليدعام بشكل لعبة كرة اليد  األلعابومن ىذه  ،الرياضية األلعابتطوير 
من خالل اىتمام االتحاد الدولي بالحكام من الناحية المعرفية والبدنية وما ليما وذلك خاص 

 .دقة إصداركبير في  أثر من
كرة اليد  بحكامالمباشر  واحتكاكومن خالل متابعة الباحث  جمتالبحث فقد ت مشكمةأما      

ىناك تفاوت بالقرارات بين الحكام كرة اليد نتيجة بان الحظ أذ ، كونو حكما قاريا في العراق
عدم وجود منيج  ودراسات خاصة لحكام الدرجة الثانية بكرة اليد لذا يمكن عد ذلك مشكمة 

 تستحق الدراسة من قبل الباحث
 -:كانت قدفأىداف البحث  أما

 البدنية القدرات بعض و القانونية المعرفة لتطوير( بدني-معرفي) منيج عدادإ -1
 .اليد بكرة الثانية الدرجة لحكام

 وبعض القانونية المعرفة تطوير في( بدني-معرفي) المنيج عن تأثيرالكشف -2
         . اليد بكرة الثانية الدرجة لحكام البدنية القدرات

 اتالقرار  بدقة البدنية القدرات وبعض القانونية المعرفة بين العالقة الكشف عن -3  
 .اليد بكرة الثانية الدرجة لحكام

 -:فقد كانت البحث اأما فرض  
 في التجريبية البحث لمجموعة والبعدية القبمية االختبارات بين معنوية فروق وجود -1

 . البدنية القدرات وبعض القانونية المعرفة
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 القرار ودقة( البدنية القدرات وبعض القانونية المعرفة) بين معنوية ارتباط عالقة وجود-2
 .اليد كرة لحكام

 -كانت: قدأما مجاالت البحث ف     
 .(6حكام كرة اليد الدرجة الثانية والبالغ عددىم)عينة من  المجال البشري:
 .22/6/2013ولغاية 20/1/2013لممدة منالمجال الزماني: 
 ./ديالىبعقوبة في  الرياضية االلعاب  القاعةالمجال المكاني: 

 الباب الثاني: تضمن. أما
، واشتممت الدراسات النظرية محاور عدة أىميا الدراسات النظرية والدراسات المشابية       
والقدرات البدنية  وأىميتيامن الناحية المعرفية ، متطمبات تطوير الحكمفي كرة اليد، و  التحكيم
ات مدراسات المشابية ذل، فضاًل عن تضمن ىذا الباب  قرارىمدقة و لحكام كرة اليد  وأىميتيا

 .دراستين اوالبالغ عددى الصمة بموضوع البحث
 

 الباب الثالث: تضمن. أما
جراءاتو الميدانية       ةالمجموع يإذ استخدم الباحث المنيج التجريبي، ذ: منيج البحث وا 

 إذوصف العينة  أيضا، وتناول ىذا الباب ذات االختبارين القبمي والبعديالتجريبية  الواحدة
استخدم  أذالبحث، كما تضمن االختبارات المستخدمة في البحث  وأدوات(حكام 6تمثمت بـ )

 استبيانعداد استمارة ا  و الباحث مجموعة من االختبارات المقننة لضمان دقة النتائج من جية، 
والتعرف عمى مدى تأثير المنيج التدريبي طبقًا ألىداف البحث من جية لقياس دقة القرار ،

استخدام الوسائل  ولمنياج التدريبي ومحاوره ، ا، فضاًل عن تضمن ىذا الباب أخرى
 اإلحصائية المناسبة لمعالجة النتائج.

 
 الباب الرابع: تضمن. أما
تناول الباحث في المحور  ،اشتمل محورين  إذ، عرض وتحميل ومناقشة نتائج االختبارات    

التجريبية ،  عة البحثاألول عرض وتحميل ومناقشة نتائج االختبارات لدالالت الفروق لممجمو 
المعرفة مل عرض وتحميل ومناقشة نتائج معامالت االرتباط بين تشا فقد المحور الثاني ماأ

 القبمية و ية في االختباراتألفراد المجموعة التجريب بدقة القرار القانونية وبعض القدرات البدنية
معززا النتائج بالمصادر  البعدية، وقد عزز الباحث الباب الرابع بالجداول واألشكال البيانية

 .الرصينة
 الباب الخامس: تضمن. أما
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، وفي ضوء محتوى مناقشة النتائج التوصياتالباحث تم وضع  إليياالتي توصل االستنتاجات       
 -:اآلتيةخمصت الدراسة الى االستنتاجات 

 المعرفة تطور في ايجابي اثرا لو كان المختمفة العرض وسائل و الفيديو مقاطع استخدام -
 . القانونية

يجابيا ميما كان العممي التطبيق -  .القانونية المعرفة تطوير في وا 

 .البحث قيد البدنية القدرات لتطور مناسبا كان البدنية لمتمرينات التدريبي الحمل -

 .القرار دقة ريتطو  في ُايجابي ُاثر والمعرفي البدني الجانب ريلتطو  كان -

ن أالباحث الى وضع مجموعة من التوصيات والمقترحات التي من شأنيا ذلك دفع  وقد     
ن أىم التوصيات كانت إف وعميوفي تطوير المستوى الرياضي نحو االنجاز األفضل،  تسيم

 -عمى النحو اآلتي:
 
 ان وكذلك القانونية التعديالت وتوضيح لشرح في لمحكام تطويرية معسكرات و دورات إقامة-

 .البدني الجانب يتضمن
 . التعديالت وتوضيح شرح في المختمفة اإليضاح ووسائل التقنيات استخدام-

 الباحث أعدىا التي االستمارة خالل من القرار دقة ومراقبة الممعب داخل الحكام أداء متابعة-
 . مباراة كل في لمحكم النيائي األداء لتقييم
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عرفة القانونية والشخصية القيادية والمياقة البدنية تقييم الم(( عنوان رسالة الدكتوراه :
 مؤشرا الختيار حكام كرة اليد في العراق (( (SUTTIE RUN الـباستخدام اختبار 

 بإشراف
 نصير قاسم خمفا.د 

 م2017                                           ىـ                    1432

 تضمنت الرسالة خمسة ابواب وىي:
طورات التي شيدتيا جميع مجاالت الحياة ومن التتضمن مقدمة البحث وأىميتو         

ضمنيا مجال الرياضة وعن دور االختبار والقياس في عممية التقويم ، وتطرق الباحث الى 
تطور لعبة كرة اليد والتغيرات التي حدثت في قانون المعبة ، وان ىذا التطور يوجب عمينا 

م الجيد، ومن ىذه المواصفات اختيار حكم كرة اليد بحسب مواصفات التي يمتاز بيا الحك
وضع الية  فيوتكمن أىمية البحث المعرفة القانونية والشخصية القيادية والجانب البدني، 

ن الذاتية معممية صحيحة الختيار حكم كرة اليد عمى االختبار والقياس بشكل موضوعي بداًل 
 في االختيار.

دقيقة لعممية اختيار الحكم الجدد ،  اما مشكمة البحث والتي تتمثل في عدم وجود معايير     
وكذلك اتسمت مشكمة البحث في ان طالب كميات التربية البدنية وعموم الرياضة يمتمكون 
مقومات الحكم الناجح وال يتم االستفادة منيم بالصورة العممية ، مما دعى الباحث الى محاولة 

معيارية لممعرفة القانونية دراسة ىذه المشكمة وايجاد حل ليا من خالل درجات ومستويات 
لطالب كميات التربية البدنية shuttle run)  والشخصية القيادية والمياقة البدنية باستخدام الـ)

وعموم الرياضة مؤشرا الختيار الحكام الجدد بكرة اليد وعمى ضوء ذلك ىداف البحث بناء 
التعرف عمى مستوى  البدنية وعموم الرياضة و مقياس الشخصية القيادية لطالب كميات التربية

لطالب  ((shuttle runالمياقة البدنية باستخدام الـالمعرفة القانونية والشخصية القيادية و 
لممعرفة القانونية  درجات ومستويات معيارية ايجاد وكميات التربية البدنية وعموم الرياضة 

لطالب كميات التربية البدنية  (shuttle run)الـالمياقة البدنية باستخدام والشخصية القيادية و 
 مؤشرا الختيار الحكام الجدد بكرة اليد. وعموم الرياضة

جراءاتو الميدانية، إذ استخدم الباحث المنيج الوصفي باألسموب  يةمنيجاما         البحث وا 
بطالب تمثل البحث ف مجتمعلمالءمتو طبيعة البحث وأىدافو، أما  والدراسات المعيارية المسحي

 2016-2017كميات التربية البدنية وعموم الرياضة في جامعات العراق لمموسم الدراسي 
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حسب احصائية وزارة التعميم العالي والبحث العممي/ قسم  اً ( طالب1375والبالغ عددىا )
وأما عينة البحث لبناء مقياس الشخصية القيادية فتمثمت بجامعات  االحصاء والمعموماتية

اما عينة المعايير فتمثمت)ديالى، ،، االنبار ،ديالى، كربالء، القادسية، واسط، بابل()بغداد
المستنصرية، الكوفة، صالح الدين، البصرة(، ثم قام الباحث بالخطوات العممية لبناء مقياس 

تم  وبعدىا ، وأجرى الباحث عدة تجارب استطالعية لممقياس ولممعايير الشخصية القيادية 
 سس العممية لالختبارات.أستخراج اال

، ومن خالل عرض وتحميل ومناقشة النتائج التي توصل إلييا الباحث من خالل الجداول وتم 
 النتائج تم التوصل الى االستنتاجات التالية:

داة قيـاس لمفيـوم الشخصـية القياديـة لطـالب كميـات التربيـة البدنيـة أالتوصل إلى بناء  .1
 . ( عوامل8)( فقرة موزعة عمى37ن من )والمتضم وعموم الرياضة في العراق

المعيارية  لطالب كميات التربية البدنية وعموم الرياضة في  المستوياتو تحديد الدرجات  .2
 المتغيرات المبحوثة مؤشرًا الختيار الحكام الجدد بكرة اليد.

 ومن خالل االستنتاجات السابقة يوصي الباحث بـ :  
طـالب كميـات التربيـة وعمـوم الرياضـة لمتعـرف تطبيق مقيـاس الشخصـية القياديـة عمـى  .1

 عمى مستوى الشخصية القيادية .
البــاحثين والمختصــين ، اذ يمكــن اســتخدام   لــدنامكانيــة االســتفادة مــن المقيــاس مــن  .2

 ة.يالمقياس لعممية االنتقاء في جميع االلعاب الرياض
لحكـام حتـى يمكـن تعميم نتائج البحث عمـى االتحـاد العراقـي المركـزي لكـرة اليـد ولجنـة ا .3

 اعتماده مؤشر الختيار الحكام الجدد بكرة اليد.
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 الوظائف التي شغميا: 

 انً –انفتزج يٍ  يكاٌ انؼًم انىظُفح خ

 0211انً  0211 يذَزَح انُشاغ انزَاظٍ وانًذرطٍ /دَانً يذرب كزج انُذ 1

 0218-0216 يذَزَح انُشاغ انزَاظٍ وانًذرطٍ /دَانً يذَز يُتخثاخ تزتُح دَانً 0

 نحذ االٌ -0202 كهُح انتزتُح انثذَُح وػهىو انزَاظح –جايؼح دَانً  وانتىظُف انتأهُم وحذج 3

 
 المقررات الدراسية التي قام بتدريسيا 

 

  المؤتمرات والندوات العممية والورش التي شارك فييا 

 
 

 انظُح انذراطُح انًادج انقظى انكهُح انجايؼح خ

 نحذ االٌ -0219 كزج انُذ االنؼاب انفزقُح انتزتُح انزَاظُح دَانً 1

 0210-0201 االحصاء نؼهىو انُظزَحا انتزتُح انزَاظُح دَانً 0

 / كهُح انتزتُح انزَاظُح حهثجحانًإتًز انذونٍ االول جايؼح  انؼُىاٌ 

 

 خ

 

 يكاٌ االَؼقاد

 

 انقظى

 َىع انًشاركح

  (حعىر  –) تحج  

 

 انظُح انذراطُح

 0216 -         انتزتُح انزَاظُح  حهثجحجايؼح   1

 انثذَُح وػهىو انزَاظح/ كهُح انتزتُح  دَانًانًإتًز انذونٍ االول جايؼح  انؼُىاٌ 

 

 خ

 َىع انًشاركح  

 (حعىر  –) تحج  

 

 0218 -         انزَاظُحانتزتُح  دَانً 0

 انثانج جايؼح دهىك االفتزاظٍانًإتًز انذونٍ  انؼُىاٌ 

 

 خ

 

 يكاٌ االَؼقاد

 

 انقظى

 َىع انًشاركح

  (حعىر  –) تحج  

 

 انظُح انذراطُح

 0219 -          افتزاظٍ  3

 انًإتًز انذونٍ االول جايؼح دَانً االفتزاظٍ انؼُىاٌ 

 

 خ

 

 يكاٌ االَؼقاد

 

 انقظى

 َىع انًشاركح

  (حعىر  –) تحج  

 

 انظُح انذراطُح

 0202 -           افتزاظٍ 1
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 الدورات التي شارك بيا والتي اقاميا 
 

 

  ( المجالت العالمية ومجمةimpact factors التي قام بالنشر فييا ) 
 مجمة عموم الرياضة اسم المجمة ت

 المعرفة القانونية وعالقتيا بدقة القرارات لحكام كرة اليد عنوان البحث

 2012  العراقالدولة / 

 مجمة حمبجة العممية مةاسم المج ت

 بناء بطارية اختبار بدنية مياريةالختيار العبي فرق المدارس االبتدائية بكرة اليد عنوان البحث

 2016  العراقالدولة / 

 

 يجهح ػهىو انزَاظح اطى انًجهح خ

  خ

 ػُىاٌ انذورج
 تكزج انُذ دورج تحكًُُح دونُحيشارك فٍ 

1 

 0229و0220 اَطانُا يكاٌ االَؼقاد

  خ

 ػُىاٌ انذورج
  تكزج انُذ  اطُىَح تحكًُُحدورج يشارك فٍ 

0 

 0212 طىرَا يكاٌ االَؼقاد

  خ

 ػُىاٌ انذورج
 يحاظز فٍ دوراخ تحكًُُح

3 

 نؼذج طُىاخ انؼزاق  يكاٌ االَؼقاد

  خ

 ػُىاٌ انذورج
 انطة انزَاظٍدورج 

1 

 0202 يصز يكاٌ االَؼقاد

 خ

 ػُىاٌ انذورج
 يحاظز فٍ االػذاد وانتذرَة فٍ وسارج انتزتُح

0 
 نؼذج طُىاخ انؼزاق



abeb  جايؼح دَانً -كهُح انتزتُح انثذَُح وػهىو انزَاظح  –انظُزج انذاتُح 

 2022-2021 –جامعت ديالى  -كليت التربيت البدنيت وعلوم الرياضت  –السيرة الذاتيت 

 ػُىاٌ انثحج
دراطح يقارَح نهًؼزفح انقاَىَُح نطالب انتزتُح انثذَُح وػهىو انزَاظح جايؼتٍ 

 دَانً وانًظتُصزَح

 0217  انؼزاقانذونح / 

 يجهح ػهىو انزَاظح اطى انًجهح خ

 ػُىاٌ انثحج
فاػهُح اطتزاتُجُح انزؤوص انًزقًح فٍ تطىَز يهاراخ انتذرَض نطالب 

 انًزحهح انثانثح كهُح انتزتُح انثذَُح وػهىو انزَاظح

 0218  انؼزاقانذونح / 

 انتزتُح انزَاظُح جايؼح انثصزج يجهح دراطاخ وتحىث اطى انًجهح خ

 ػُىاٌ انثحج
تصًُى وتقٍُُ اختثار نقُاص دقح وطزػح اداء انًهاراخ انهجىيُح تكزج انُذ 

 ( طُح17-11نألػًار)

 0202  انؼزاقانذونح / 

 يجهح ػهىو انًؼاصزج اطى انًجهح خ

 ػُىاٌ انثحج
ٍُ انًتقذيٍُ تكزج يهارَح( نذقح انتصىَة نالػث -تُاء وتقٍُُ اختثاراخ )تذَُح

 انُذ

 0202  انؼزاق انذونح / 

 اطى انًجهح
وقائغ انًإتًز انؼهًٍ انذونٍ انثانج نؼهىو انزَاظح جايؼح دهىك / كهُح انتزتُح 

 انثذَُح وػهىو انزَاظح

 ػُىاٌ انثحج
 SHUTTLEدراطح يقارَح الختثار انهُاقح انثذَُح تاطتخذاو اختثار انـــــ ) 

RUN  ٍيُتخثاخ تزتُح دَانً( تٍُ الػث 

 0202  انذونح / انؼزاق

 يجهح انًظتُصزَح نؼهىو انزَاظح / كهُح انتزتُح انثذَُح وػهىو انزَاظح اطى انًجهح

 ػُىاٌ انثحج
كزج  -كزج انظهح -دراطح يقارَح نهُقظح انؼقهُح نحكاو االنؼاب انفزقُح )كزج انُذ

 0202-0219انقذو نهصاالخ( نهًىطى انزَاظٍ 

 0202  نح / انؼزاقانذو

 يجهح ػهىو انزَاظح جايؼح دَانً / كهُح انتزتُح انثذَُح وػهىو انزَاظح اطى انًجهح

 ػُىاٌ انثحج
تُاء تطارَح اختثار الهى انقذراخ  انثذَُح وانًهارَح ػهً الػثاخ يُتخثاخ 

 تزتُح دَانً تكزج انُذ

 0202  انذونح / انؼزاق



abeb  جايؼح دَانً -كهُح انتزتُح انثذَُح وػهىو انزَاظح  –انظُزج انذاتُح 

 2022-2021 –جامعت ديالى  -كليت التربيت البدنيت وعلوم الرياضت  –السيرة الذاتيت 

 ا عمى ) جوائز / شيادات تقديرية / كتب شكر(نشاطات حصل فيي أو إبداعات 
  خ

 انُشاغ أو اإلتذاعَىع 
 انزَاظُحانُهىض تانًظُزج 

1 

 تحكُى اإلتذاع أوػُىاٌ انُشاغ  

 
 يا حصم ػهُه

 )جائشج / شهادج تقذَزَح / كتاب شكز (
 انجهح انًاَحح

 انظُح

 

 
 

 وسارج انتزتُح
0228 -

0219 

  خ

 انُشاغ أو اإلتذاعَىع 
 انُهىض تانًظُزج انزَاظُح

0 

 اشزاف  اإلتذاعػُىاٌ انُشاغ او  

 
 يا حصم ػهُه

 )جائشج / شهادج تقذَزَح / كتاب شكز (

 انجهح انًاَحح

 

 انظُح

 

 
 

 االتحاد انؼزاقٍ نكزج انُذ
0222-

0217 

   خ

 ايؼح دَانً /كهُح انتزتُح انثذَُح وػهىو انزَاظحيجهح ػهىو انزَاظح ج اطى انًجهح

 ػُىاٌ انثحج
اَجاد يؼاَُز يؼُارَح انًزجغ نثؼط انقذراخ انثذَُح كًإشز الختُار الػثٍ 

 يُتخثاخ يذارص تزتُح دَانً

 0202  انذونح / انؼزاق

 يجهح ػهىو انزَاظح اطى انًجهح

 ػُىاٌ انثحج
طهثاخ االداء انًهارٌ الَتقاء انالػثٍُ اَجاد انًظتىَاخ انًؼُارَح الهى انًت

 تكزج انُذ

 0202  انذونح / انؼزاق

 يجهح ػهىو انزَاظح اطى انًجهح

 ػُىاٌ انثحج
انُقظح انؼقهُح وػالقتها تًظتىي اداء حكاو انذرجح االونً تكزج انقذو 

 0201-0202نهًىطى انزَاظٍ 

 0202  انذونح / انؼزاق



abeb  جايؼح دَانً -كهُح انتزتُح انثذَُح وػهىو انزَاظح  –انظُزج انذاتُح 
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 انُهىض تانًظُزج انزَاظُح أو انُشاغَىع اإلتذاع  3

 تحكُى تذاعػُىاٌ انُشاغ او اإل 

 
 يا حصم ػهُه

 )جائشج / شهادج تقذَزَح / كتاب شكز (

 انجهح انًاَحح

 

 انظُح

 

 0211 االتحاد انؼزتٍ نكزج انُذ  

  خ

 َىع اإلتذاع  أو انُشاغ
 انُهىض تانًظُزج انزَاظُح

1 

 تحكُى ػُىاٌ انُشاغ او اإلتذاع 

 
 يا حصم ػهُه

 ()جائشج / شهادج تقذَزَح / كتاب شكز 
 انظُح انجهح انًاَحح

 0216 يذَزَح انُشاغ انزَاظٍ وانًذرطٍ  

  خ

 َىع اإلتذاع  أو انُشاغ
 رصاَح انًظُزج انؼهًُح

0 

 انكفاءج انثحثُح ػُىاٌ انُشاغ او اإلتذاع 

 
 يا حصم ػهُه

 )جائشج / شهادج تقذَزَح / كتاب شكز (

 انجهح انًاَحح

 

 انظُح

 

 
ُح وػهىو انزَاظح / كهُح انتزتُح انثذَ 

 دَانً
0217 

  خ

 َىع اإلتذاع  أو انُشاغ
 نجاٌ يُاقشح

6 

 يُاقش  ػُىاٌ انُشاغ أو اإلتذاع 

 
 يا حصم ػهُه

 )جائشج / شهادج تقذَزَح / كتاب شكز (

 انجهح انًاَحح

 

 انظُح

 

 
كهُح انتزتُح انثذَُح وػهىو انزَاظح /  

 دَانً
0201 

  خ

 و انُشاغَىع اإلتذاع  أ

 

 7 تؼاوٌ جايؼٍ

 يحاظز ػُىاٌ انُشاغ او اإلتذاع 
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 يا حصم ػهُه

 )جائشج / شهادج تقذَزَح / كتاب شكز (
 انجهح انًاَحح

 انظُح

 

 0202 دَانً/ االطاطُحكهُح انتزتُح   

  خ

 َىع اإلتذاع  أو انُشاغ
 نجاٌ يُاقشح

8 

 يُاقش  اغ او اإلتذاعػُىاٌ انُش 

 
 يا حصم ػهُه

 )جائشج / شهادج تقذَزَح / كتاب شكز (
 انظُح انجهح انًاَحح

 
كهُح انتزتُح انثذَُح وػهىو انزَاظح /  

 دَانً
0201 

 
 المغات التي يجيدىا 

 العربية.  1

2  . 

3  . 
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