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ملخص البحث
تأتي أهمية البحث من ضرورة إلمام الحكم بالمعرفة القانونية الخاصة باللعبة
بشكل جيد ليصل إلى القرارات الدقيقة والتي تساعد على نجاح المباراة ,وتكمن
مشكلة البحث في قلة فترة اإلعداد المعرفي الخاصة بالحكام  ,وتحددت أهداف البحث
في إعداد منهج معرفي والتعرف على آثر المنهج في تطوير المعرفة القانونية لحكام
الدرجة الثانية بكرة اليد في العراق.
واستخدم الباحث المنهج التجريبي للمجموعة الواحدة ذات االختبارين القبلي
والبعدي وتكونت عينة البحث من ( )6حكام اختيرت بصورة عمديه  ,واستخدم
الباحث مقياس (خالد شاكر  .)2102أما أهم االستنتاجات فقد دلت على أن لتوضيح
التعديالت باستخدام التقنيات أثرا واضحا في تطوير المعرفة القانونية  ,وأوصى
الباحث ب ضرورة االهتمام بالجانب المعرفي في الدورات التحكيمية عند إعداد أو
تطوير الحكام .

The impact of cognitive approach in the development of legal
knowledge to the rulers of the second division handball in Iraq
Qahtan Mohammed Fadhil
Research Summary
The importance of research of the need for familiarity with the referee
legal knowledge for the game well to reach accurate decisions that help
the success of the game , and is the research problem in the lack of
preparation period cognitive own rulers , and set objectives of the
research in the development of curriculum cognitive and identify the
preferred approach in the development of legal knowledge to referees
second-class handball in Iraq .
The researcher used the experimental method per set of pre and post
tests and the sample consisted of (6) rulers are intentionally selected , and
the researcher used the scale (Khalid Shakir , 2012). The most important
findings has shown that amendments to clarify the use of the techniques a
clear impact on the development of legal knowledge , the researcher
recommended that the attention to the cognitive courses in arbitration
when setting up or development of referees .

الباب األول
:ـ التعريف بالبحث1
: مقدمة البحث وأهميته1ـ1
تعد البحوث والدراسات العلمية في األلعاب الرياضية ركيزة أساسية لالرتقاء
بمستوى الرياضيين لكونها حلقة علمية تقترن بطابع يسهم في الوصول إلى حقائق
.جديدة يمكن أن تكون إضافات متعددة تساعد على تطوير األداء

وتعتبر كرة اليد واحدة من األلعاب التي تطورت بشكل سريع وملحوظ في
سعة انتشارها و زيادة عدد ممارسيها وجمهورها و أن تطور اللعبة هو من أهم
أهداف االتحاد الدولي للعبة ,ويمكن أن نلمس ذلك من خالل االهتمام بالجانب الفني
لكثرة البطوالت و لجميع الفئات العمرية وكذلك االهتمام بالجانب القانوني للعبة من
خالل التطوير المستمر للحكام والبدء بأعدادهم بأعمار مبكرة أسوة بالالعبين.
وأن تطوير الحكام ليس باألمر الهين لما تتضمنه عملية التطوير من متطلبات
كثيرة منها ما هو معرفي و بدني و نفسي باإلضافة إلى الجانب الشخصي والثقافي
للحكم ,وذلك يحتاج إلى وضع مناهج خاصة ومتابعة تنفيذ تلك المناهج من قبل
المشرفين الفنين في مجال اللعبة.
وتعد المعرفة العلمية في العمل التخصصي بشكل عام واحدة من أهم
المرتكزات التي يسعى الباحثون إلى تعميقها للوصول إلى سياقات علمية جديدة تعمق
()0

الرؤيا في مجال التخصص.

وتتجلى المعرفة لحكام كرة اليد في إتقان المهارات التي تخص اللعبة
كاٌستيعاب مفردات قوانين اللعبة ,وبالذات القدرة على تمييز األخطاء و العقوبات
الفنية واإلدارية وتحديدها لغرض التطبيق الثابت والموحد في قوانين اللعبة ,كما
تمثل القراءة التكتيكية للمباراة أحد الجوانب المعرفية ,لما ينتج عنها من رؤية
لغرض التحرك واٌتخاذ الحكم للموقع الصحيح في ميدان اللعب لخلق زاوية رؤية
صحيحة تمكنه من اٌتخاذ قرارات دقيقة ترتقي إلى مستوى متميز ينسجم بمتطلبات
الدقة في القرار الذي ال يتجاوز أعشار الثانية ,والتي لها الدور األهم على نتائج
المباراة وهو بالتالي يعبر عن المحصلة النهائية المعرفية لخصوصية اللعبة من
الناحية الفنية .

( )0أسماء حكمت؛ بناء وتقنين مقياس للمعرفة العلمية وعالقتها باألداء المهاري في الكرة الطائرة( ,أطروحة دكتوراه كلية التربية
الرياضية ,جامعة بغداد ,)2112 ,ص.2

 2-1مشكلة البحث :
أن نجاح المباراة أو فشلها يعتمد يشكل كبير على قرارات الحكام ,فالكثير من الفرق
خسرت مبارياتها بسبب أخطاء التحكيم والتي قد تؤدي إلى مشاكل بين الالعبين أو
الجمهور مما قد يفسد المناخ الرياضي الجميل ,ومن أجل ذلك يجب االهتمام بتطوير
الحكام بشكل مستمر يتناسب مع متطلبات اللعبة من جميع الجوانب.
وتأتي تصنيفات االتحاد العراقي المركزي لكرة اليد للحكام على الشكل التالي (:حكم
درجة ثالثة ,حكم درجة ثانية ,حكم درجة أولى ,حكم قاري ,حكم دولي) ,وتقتصر الدورة
التطويرية التي يقيمها االتحاد المركزي لحكام الدرجة الثانية على محاضرات مبسطة
معرفية في قانون اللعبة.
ومن خالل خبرة الباحث كونه احد الحكام العاملين في االتحاد العراقي المركزي لكرة
اليد والحاصل على الشارة القارية الحظ بأن المنهج الموجودة ال يفي بمتطلبات تطوير
الحكام بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات اللعبة وخاصة حكام الدرجة الثانية والتي تكون
بداية التحكيم بالنسبة لهم داخل الملعب ,وقلة الدراسات في المعرفة القانونية لحكام كرة اليد
.لذا اراد الباحث دراسة هذه المشكلة.
 3-1أهداف البحث :
 -1إعداد منهج معرفي لتطوير المعرفة القانونية لحكام الدرجة الثانية بكرة اليد في العراق.
 2ـ التعرف على أثر المنهج معرفي في تطوير المعرفة القانونية لحكام الدرجة الثانية بكرة
اليد في العراق.
 4-1فرض البحث :

_ وجود فروق معنوية بين االختبارات القبلية والبعدية لمجموعة البحث التجريبية في
المعرفة القانونية.

 5-1مجاالت البحث :
 1-5-1المجال البشري :حكام كرة اليد (الدرجة الثانية) المعتمدين لدى االتحاد
العراقي المركزي لكرة اليد .
 2-5-1المجال ألزماني 2102/0/21 :ولغاية 2102./ 4 / 0
 2-5-0المجال المكاني :القاعة الرياضية المغلقة في بعقوبة/ديالى.

الباب الثاني
-2الدراسات النظرية والدراسات السابقة:
 1-2الدراسات النظرية:
 1-1-2أهمية المعرفة القانونية لحكم كرة اليد:
إن للتطورات والتغيرات الكثيرة التي أصابت الفعاليات الرياضية خاصةة فةي
قوانينها األثر الكبير على مهاراتها وخططهةا المختلفةة السةيما فةي تلةك الفعاليةات التةي
تمتاز بتعدد المهارات والمواقف المركبة ولعل هذه الصةورة تكةون أكثةر وضةوحا فةي
كرة اليد .
وبإزاء هذا التطور والتغير واجه حكام كرة اليد متطلبات عقلية وتفكيرية اكبةر
لتغطية متطلبات اللعبة ,لذا فاهتمام الحكم في دعم وتعزيز الجانةب الفكةري والمعرفةي
لديه يجب أن يزداد مةع الزيةادة الحاصةلة فةي تلةك التطةورات والتغيةرات التةي طةرأت
على فعاليته وان يقتنع بان تكامل التدريب هو في اكتماله في الجانب الفكري المعرفةي
مع الجانب العملي في الملعب.
فتطوير الحكم ال يقف عند اكتسابه لياقة بدنية وكيفية التنقل داخل الملعب فقة,،
بل يتعةدى ذلةك فةي حصةوله علةى معلومةات ومعةارف تسةهم فةي تطةوير أدائةه ,وذلةك
يخلق حالةة مةن التةراب ،بةين اإلدراك المعرفةي وبةين القةدرة علةى التطبيةق العملةي ,إذ

إنها تساعد على تحليل المواقف المختلفة وانتقةاء انسةب الحلةول للتعامةل مةع متغيةرات
األداء .التةةي تعكةةس ذكةةاء الحكةةم وقدرتةةه فةةي التصةةرف باالعتمةةاد علةةى المعلومةةات
()0

المخزونةةة لديةةه لةةذا " فالتحليةةل الةةدائم المسةةتمر والتفكيةةر يةةؤدي إلةةى توقةةع صةةحيح "

يسهم في حل متطلبات المنافسة التي تشكل المحك الةرئيس للموقةف علةى مسةتوى فهةم
الرياضي وإدراكه للمسائل وكيفية االستجابة لها.
2-1-2التحكيم في كرة اليد :
يعتبر التحكيم هو أحد األركان المهمة للعبة كرة اليد وطالما يعمل الجميع
لتطوير المدربين والالعبين الجيدين يجب العمل أيضا على تطوير الحكام بالمستوى
نفسه,وذلك الن الحكم الغير الجيد يضيع جهود العاملين في كرة اليد وأما الحكم الجيد
سوف يكون احد العوامل األساسية في تطوير اللعبة .
وقوانين التحكيم تعتبر محاولة للتدوين الغرض منها وصف األداء الرياضي
األمثل وصفا دقيقا وشامال لظروف األداء من حيث الزمن والملعب واألدوات
والمالبس وتصرفات الالعبين ومدى مالءمتها والمخالفات والعقوبات وكذلك نظام
البطوالت ودرجاتها ,وإرشاد الحكم وتوجيهه بهدف الحد بقدر اإلمكان من تداخل
العامل الشخصي في ميزان العملية التحكيمية  ,غير انه مهما كانت الدقة في وضع
القانون فان العامل الذاتي عند الحكم له تأثيره المهم في قراره  ,األمر الذي يدعو إلى
االهتمام الزائد في اختيار الحكام وتأهيلهم ومواصلة التثقيف والصقل ألعدادهم ,
ومتابعة الرقابة على أدائهم وتزداد الحاجة إلى هذا االهتمام كلما ارتفع المستوى ,فال
شك في أن التحكيم -شأنه شأن التدريب -هو عنصر أساسي في التقدم الرياضي.
وتعتبر مهمة الحكم صعبة ألنه القاضي في ظروف ليس لها ما يشابها فالمطلوب منه
سرعة القرار وصحته وتنفيذه وفي وقت يحسب بأعشار الثواني وكذلك الضغ،
الشديد الذي يواجه من قبل المدربين والالعبين والجمهور والصحافة .

( )0قاسم حسن حسين؛ أسس التدريب الرياضي ,ط ( :0دار الفكر للطباعة والنشر ) 0991 ,ص.841

وعليه فان الباحث يعرف حكم كرة اليد بأنه الشخصية القيادية والقدرة العقلية
المميزة ,المتفاعل بين الالعبين داخل الملعب بقراءة أحداث المباراة بحس وخبرة
مطبقا لروح القانون بكل يسر وسهولة  ,وإن الحكم المتميز عليه دائما أن يستشعر
مهمته السامية فهو القاضي بالملعب الذي يحكم بين الفرق بالعدل ,ويعطي كل ذي
حق حقه ,ومن هذا المنطلق سيشعر الحكم باحترامه لنفسه قبل احترام اآلخرين له.
 3-1-2متطلبات تطوير الحكم :
يتطلب تطوير الحكةم العديةد مةن المتطلبةات العلميةة وفةي مقةدمتها المعرفةة فةي
مواد القانون والبساطة في شرحها واستخدام الوسةائل الحديثةة فةي التطبيةق وجوهرهةا
اإلقناع باإلضافة إلى المهارات في التحكيم منها التدريب من اجل تطوير زوايا الرؤيةا
والتركيز والحس التطبيقي وردود األفعال التي يقوم بها الحكم.
واألعداد البدني هو األخر يرتب ،معه اإلعداد النفسي لكي يكون فعال من اجل
مواجهة جميع الضغوط وزيادة الثقة بالنفس والتحلي بالهدوء والصبر ويكون لدية
التصميم وكل ما تقدم يجعل الحكم أن يكون مستعد ولدية القدرة التخاذ القرار الصعب
والمناسب .
 : 2-2الدراسات السابقة:
()1

 :1-2-2دراسة خالد شاكر حسين()2112

 العنوووووان :تصةةةةميم برنةةةةامج تعليمةةةةي باسةةةةتخدام الوسةةةةائ ،الفائقةةةةة لتطةةةةوير اإلدراكوالمعرفة القانونية لحكام كرة اليد في العراق .
ولقةةد كةةان هةةدف البحةةث هةةو تصةةميم برنةةامج كمبيةةوتري باسةةتخدام الوسةةائ ،الفائقةةة
لتطوير اإلدراك والمعرفة القانونية لحكام كرة اليد في العراق.

0

( )0خالد شاكر حسين؛ تصميم برنامج تعليمي باستخدام الوسائ ،الفائقة لتطوير اإلدراك والمعرفة القانونية لحكام كرة اليد في العراق,
أطروحة دكتورة غير منشورة ,كلية التربية الرياضية ,جامعة بابل 2102,

وقةةد اسةةتخدم الباحةةث المةةنهج التجريبةةي علةةى عينةةة قوامهةةا ( )01حكةةام مةةن الدرجةةة
الثانية قسمت إلى مجموعتين (تجريبية وضابطة) .
 2-2-2الفائدة المتحققة من الدراسة السابقة:
-

االطالع على العناوين واألدبيات ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية.

-

االطالع على مشاكل وأهداف وفروض الدراسات السابقة واالستفادة منها

بعدم تكرارها في الدراسة الحالية.
-

اإلفادة من المصادر والمراجع التي استخدمت في الدراسات السابقة لتعزيز

مصادر الدراسة الحالية.
-

اإلفادة من الوسائل اإلحصائية المستخدمة في الدراسات السابقة للمعالجة

اإلحصائية في الدراسة الحالية.
-

اإلفادة من كيفية تحديد االختبارات واألدوات والوسائل المستخدمة في

الدراسات السابقة.
-

االستفادة من التوصيات الدراسات السابقة للعمل بها في الدراسة الحالية.

الباب الثالث
 -3منهجية البحث واجراءاته الميدانية:
1-3منهج البحث:
إن جميع البحوث العلمية تلجأ في حل مشكالتها إلى اختيار منهج يتالءم
وطبيعة المشكلة ,وعليه أستخدم الباحث المنهج التجريبي بأسلوب المجموع التجريبية
(ذات االختبار القبلي و ألبعدي) لمالءمتة لمشكلة البحث .

2-2المجتمع وعينة البحث:
إن اختيار عينة البحث مرتب ،ارتباطا ً وثيقا ً باألهداف التي وضعها الباحث
لبحثه واإلجراءات التي يستخدمها تحدد طبيعة العينة التي سيختارها ,إذ يجب ْ
إن
تكون العينة ممثلة للمجتمع األصلي " ,والشرط الرئيس للعينة هو إمكانية تعميم
()0

نتائجها على المجموعة التي أخذت منها".

فحدد الباحث مجتمع البحث وهم حكام كرة اليد الحاصلين على شهادة تحكيم
درجة ثانية والبالغ عددهم ( )21حكما في العراق وتم اختيار عينة البحث بالطريقة
العمدية وذلك لكون عينة البحث من محافظة واحدة(ديالى) وتوفر مستلزمات وأدوات
البحث ,والبالغ عددهم ()1حكما وتم استبعاد ()2حكم وذلك إلجراء التجارب
االستطالعية عليهم حيث بلغ عينة البحث النهائية( )6حكام أي بنسبة  %21من
مجتمع األصل .
 3-3أجهزة وأدوات البحث ووسائل جمع المعلومات:
ويقصد بها الوسيلة أو الطريقة التي يستطيع الباحث من خاللها حل مشكلة مهما كانت
تلك األدوات بيانةات و عينةات و أجهةزة

(.)2

أسةتخدم الباحةث مجموعةة مةن األدوات

والوسائل واألجهزة والبرامج التي ساعده على حةل المشةكلة والوصةول إلةى األهةداف
التي وصفها.
 1-3-3أجهزة وأدوات البحث :
 حاسوب ( )Laptopعدد  0نوع ) - . )HPجهاز عرض ( )Data showنوع() InFocusعدد( - .)0ساعة توقيت الكترونية نوع ( )sewanعدد ( - .)4كامرة
( )SONYصينية الصنع عدد(- .)2شواخص عدد (- )02صافر فوكس عدد(. )4

( )0ريسان خريب . ،منهج البحث في التربية البدنية ( :جامعة الموصل :مديرية دار الكتب للطباعة  )8811ص .81
( )2وجيه محجوب ؛طرائق البحث العلمي ومناهجه ؛جامعة الموصل ؛( دار الكتب للطباعة والنشر )0911 ,ص.022

 2-3-3وسائل جمع المعلومات :
 -0المصادر العربية واألجنبية  -2 .المالحظة .
4-3أجراءات البحث الميدانية
1-4-3تحديد المعرفة القانونية:
حددت المعرفة القانونية بقانون االتحاد الدولي لكرة اليد,وتم توضيح الحاالت
القانونية التي تم تعديلها لكل مادة من مواد القانون وكذلك استخدم الباحث مقاطع
فيديو لحاالت لعب لمباريات عالمية حيث تم عرضها عن طريق احدث أجهزة
العرض يتم فيها توضيح القرار الصحيح وكذلك تخللها محاضرات عملية داخل
الملعب تخص ميكانيكية حركة حكام كرة اليد داخل الملعب.
 2-4-3تحديد االختبارات المعرفة القانونية.
()0

أستخدم الباحث مقياس خالد شاكر حسين ()2102

والذي طبق على عينة

مماثلة لعينة البحث حكام الدرجة الثانية لكرة اليد.
إن هةةةذه اختبةةةارات موجةةةودة ضةةةمن دورة الدراسةةةات التحكيميةةةة الدوليةةةة(
 , )GRTPوهما اختبار األسئلة واألجوبة واختبار الكتاب المفتةوح ( open book
 , )testوسةةوف يةةتم تفصةةيل كةةل اختبةةار حيةةث أن اختبةةار األسةةئلة فةةي قةةانون اللعبةةة
مأخوذة من االختبار لبرنامج تدريب الحكام لدى االتحاد الدولي واألسيوي .
اسم االختبار  :اختبار األسئلة في قانون اللعبة .
الغرض من االختبار  :قياس المعرفة القانونية لحكام كرة اليد .
طريقووة االختبووار  :تعطةةى لكةةل مختبةةر اسةةتمارة وهةةي مجموعةةة أوراق تحةةوي علةةى
األسةةئلة والتةةي عةةددها ( )28سةةؤال وتكةةون طريةةق اإلجابةةة االختيةةار مةةن متعةةدد حيةةث
( )0خالد شاكر حسين؛ المصدر السابق .2102,

يعطى لكل سؤاالً أربع إجابات ويختار الحكةم اإلجابةات الصةحيحة بوضةع دائةرة علةى
االختيار الصحيح علما ً إن ثمانية أسئلة تحوي على إجةابتين صةحيحتين ,ويكةون زمةن
االختبةةار ( 25دقيقةةة ) وتكةةون درجةةات االختبةةار مةةن صةةفر الةةى 25درجةةة  ,وتكةةون
الدرجةةة واحةةدة لكةةل اختيةةار صةةحيح ,أمةةا اختبةةار الكتةةاب المفتةةوح هةةو لقيةةاس المعرفةةة
القانونية حسب ما موجود في القانون المترجم والمأخوذة من االختبار لبرنامج تةدريب
الحكام لدى االتحاد الدولي واألسيوي.
اسم االختبار  :اختبار الكتاب المفتوح .
الغرض من االختبار  :قياس المعرفة القانونية لحكام كرة اليد .
طريقة االختبار  :تعطى لكل مختبر استمارة مةن ورقتةين تحةوي فقةرات االختبةار كمةا
تحوي مثاالً لإلجابة  ,حيث يعطى في كل فقةرة جةزء مةن مةادة قانونيةة ويوضةع فةرا
أمةةام الةةنص القةةانوني يقةةوم المختب ةر بتحديةةد المةةادة القانونيةةة التةةي ينتمةةي أليهةةا الةةنص
الموجود باستخدام كتةاب القةانون الةدولي  ,أي أنّةه يمكةن المختبةر البحةث داخةل كتةاب
القةةانون ( )open book testوكةةذلك يجةةب تحديةةد الةةنص إذا كةةان مةةن تعليةةق لمةةادة
قانونية أو اإليضاح مادة قانونية  ,وقت االختبار (21دقيقة) وتكون درجات االختبةار
من صفر الى 05درجة  ,وطريقة التصحيح درجة واحدة لكل إجابة صحيحة .
5-3التجربة االستطالعية:
قةةام الباحةةث بتةةاري  2102/0/22بةةأجراء التجربةةة االسةةتطالعية علةةى عينةةه مةةن
الحكام وهم من مجتمع البحث نفسه ,تم اختيارهم بشةكل عشةوائي وعةددهم( )2والةذين
استبعدوا من التجربة الرئيسة ,وكانت الغاية من إجراء التجربة االستطالعية اآلتي:
 -0التأكةةد مةةن صةةالحية االختبةةارات المرشةةحة ومحاولةةة تجةةاوز األخطةةاء التةةي
يحتمل ظهورها عند أجراء االختبارات القبلية والبعدية.
 -2الوقت المطلوب لتنفيذ تلك االختبارات المرشحة للمعرفة القانونية المبحوثة.

 -2مالئمة األجهزة واألدوات المستعملة في البحث.
 -4معرفة مدى وضوح تعليمات الحكام وتفاعلهم مع تلك االختبارات.
 -5معرفة الصعوبات والمشاكل التي تواجه الباحث.
 6-3االختبارات القبلية:
قام الباحث بإجراء االختبارات القبلية لعينة البحث والمتمثلة بـ()6حكام حيث تم
إجراء االختبار المعرفة القانونية في يوم الجمعة الموافق  2102/0/25في تمام
الساعة التاسعة صباحا على قاعة المغلقة في محافظة ديالى .
7-3التجربة الرئيسة:
تةةم إجةةراء التجربةةة الرئيسةةة فةةي يةةوم الجمعةةة المصةةادف  2102/2/0علةةى عينةةة
البحث ولمدة ( )5أسابيع بواقع ( )4وحدات تدريبيةة فةي األسةبوع وبةزمن  21دقيقةة
للوحدة التدريبية الواحدة و لغاية , 2102/2/6حيةث بلةغ زمةن المةنهج التةدريبي 611
دقيقة حيث تضمن الجانب المعرفي على مواد القانون وأخةر التعةديالت والتوضةيحات
باستخدام وسائل العرض الحديثة وكذلك تضمن ميكانيكية الحكم وقد تم تطبيةق المةنهج
بالكامل على عينة البحث .
 8-3االختبارات البعدية:
قام الباحث بإجراء االختبارات البعدية لعينة البحث والمتمثلة بـ()6حكام حيث تم
إجراء االختبار المعرفة القانونية في يوم الجمعة الموافق  2102/2/9في تمام
الساعة التاسعة صباحا على قاعة المغلقة في محافظة ديالى .
 9-3الوسائل اإلحصائية:
أستخدم الباحث الحقيبة اإلحصائية للعلوم اإلنسانية .spss
-0الوس ،الحسابي-2 .االنحراف المعياري -2 .قانون (ت)للعينات المترابطة.

الباب الرابع
 -4عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها :
يتضةةمن هةةذا البةةاب عةةرض النتةةائج وتحليلهةةا ومناقشةةتها ,ومةةن اجةةل ذلةةك لجةةأ
الباحث إلى عرض النتائج علةى شةكل جةداول " ألنهةا تقلةل مةن احتمةاالت الخطةأ فةي
()0

المراحل التالية من البحث وتعزز األدلة العلمية وتمنحها قوة"

 1-4عرض وتحليل نتائج اختبارات المعرفة القانونية القبلية والبعدية لعينة البحث
جدول رقم()1
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونسبة التطور لالختبار القبلي و
البعدي للمعرفة القانونية
ت
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جدول رقم()2
يبن متوسط الفروق واالنحراف المعياري والخطأ المعياري للفروق وقيمة
()tالمحسوبة والجدولية الختبار المعرفة القانونية
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معنوي

تحت درجة حرية()5ومستوى داللة()1115
( )0رودي شتملر؛طرق اإلحصاء في التربية الرياضية(:ترجمة عبد علي نصيف ومحمود السامرائي,بغداد,دار الحرية
للطباعة)0984,ص25

يب ةين الجةةدول رقةةم ( )0قةةيم الوسةة ،الحسةةابي واالنحةةراف المعيةةاري لالختبةةار
المعرفة القانونيةة القبلةي والبعةدي للمجموعةة التجريبيةة قيةد البحةث حيةث كةان الوسة،
الحسةةةابي لالختبةةةار القبلةةةي( )29.066واالنحةةةراف المعيةةةاري ( )2.626فيمةةةا كةةةان
الوس ،الحسابي لالختبار ألبعدي ( )29.066واالنحراف المعياري( )2.412وبنسةبة
تطةةةور( )24.21ممةةةا يعنةةةي وجةةةود فةةةروق معنويةةةة الختبةةةارين ولصةةةالح االختبةةةار
ألبعدي.كما يبين جدول رقم ( )2قيم فروق األوسةاط الحسةابية واالنحرافةات المعياريةة
والخطةةةأ المعيةةةاري وقيمةةةة الداللةةةة لالختبةةةار المعرفةةةي والقبلةةةي والبعةةةدي للمجموعةةةة
التجريبية قيد البحث حيث كان متوس ،فروق األوساط الحسةابية( )01.111ومتوسة،
فروق االنحراف المعيةاري( )2.091وبلةغ مقةدار الخطةأ المعيةاري للفةروق()1.194
وقيمةةة ()tالمحتسةةبة()00.011وقيمةةة ( )tالجدوليةةة( ,)1.111ممةةا يةةدل علةةى وجةةود
فروق معنوية بين االختبار القبلي والبعدي ولصالح االختبارات البعدية لعينة البحث.
4ـ 2مناقشة االختبارات البعدية ونسبة التطور للمعرفة القانونية:
من عرض وتحليل نتائج االختبارات البعدية االختبةارات المعرفةة القانونيةة والتةي
وضةةحت فةةي الجةةدول ( )0و( )2تب ةيّن أن هنةةاك تطةةور حاصةةل لعينةةة البحةةث ويعةةزو
الباحث هذه الفروق في التطور إلى ما يأتي :
إن االعتمةةاد علةةى طةةرق العةةرض والقطةةات المصةةورة لحةةاالت لعةةب يتةةيح للحكةةم
تطةةوير قابليتةةه المعرفيةةة إذ ّ
إن اغلةةب المصةةادر تشةةير إلةةى األثةةر االيجةةابي السةةتخدام
البةرامج الحديثةة وهةذا مةا أكةده (محمةةود محمةد) أن" البةرامج المتعةددة الوسةائ ،تعمةةل
على تحسين عملية التعلم وتقدم عروضا ً أكثر تفةاعالً وتنسةيقا ً وتكةامالً بةين عناصةرها
من ( صوت و صورة و رسوم متحركة) مما يزيد من تذكر وتكامل المةتعلم للمعلومةة
()0

وتحدث تطور في بيئة المتعلم "

.

( )0محمود محمد  .فاعلية برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل القائمة على الرسوم والصور المتحركة في تعليم المهارات الحركية .أطروحة
دكتوراه ,كلية التربية الرياضية  ,جامعة حلوان ,2111,ص088

وكما كان للمنهج المعد مةن الباحةث أثةر كبيةر فةي عمليةة تطةوير المعرفةة القانونيةة
وخصوصا انةه احتةوى علةى مجموعةة كبيةرة مةن لقطةات مصةورة و هةي حةاالت مةن
مباريات وتمثل األخطاء التي تفسةر النصةوص القانونيةة وهةذا مةا أكةدت عليةه عةذراء
عبد األمير التي ذكرت بأنةه" لةم يعةد اعتمةاد أي نظةام تعليمةي علةى الوسةائل التعليميةة
دربا َ من الترف  ,بل أصبح ضرورة من الضرورات لضمان نجاح تلك النظم وجةزءاً
ال يتجزأ من بنيةة منظوماتهةا"( )0وعليةه باتةت عمليةة تعلةم الحكةام علةى المواقةف التةي
تصةةادفهم أثنةةاء المبةةاراة ضةةرورة لكونهةةا تمثةةل حةةاالت تنافسةةية تتكةةرر باسةةتمرار فةةي
المباراة الغرض منها أن تضع الحكم في جو المنافسة فعالً وهةذا يتفةق مةع مةا جةاء بةه
محمد خضر أسمر(" )2على أن من شروط نجاح تعلةم المبةادأ أو المهةارات األساسةية
هو أن يكون التدريب عليها قريب من أداء المنافسة قةدر اإلمكةان" وهةذا مةا يتفةق معةه
أبةةو العةةال احمةةد عبةةد الفتةةاح إلةةى وجةةوب أن يكةةون " التةةدريب الرياضةةي علةةى نمةةوذج
المنافسةةة التةةي سةةوف يواجههةةا ,بمعنةةى محاولةةة ت ةوافر الظةةروف المشةةابهة لظةةروف
المنافسةةةة مةةةن طبيعةةةة األداء الرياضةةةي نفسةةةه كةةةذلك الظةةةروف الخارجيةةةة المحيطةةةة
()2

بالرياضي خالل المنافسة "

الباب الخامس
 -5االستنتاجات والتوصيات:
 1-5االستنتاجات :
 .0الوقت الذي استغرقه المنهج كان كافيا لحدوث تطور في المعرفة القانونية .
 .2االهتما م بتوضيح التعديالت القانونية كان مهما في حدوث تطور بالمعرفة
القانونية.
( )0عذراء عبد األمير عباس.تص ميم حقيبة تعليمية وأثرها في تعلم بعض المهارات األساسية للحركات األرضية في الجمناستك الفني
للنساء ,رسالة ماجستير,كلية التربية الرياضية,جامعة بغداد.2115.ص. 21
( )2محمد خضر اسمر الحيالي ؛ اثر استخدام أساليب مختلفة في التعلم والتغذية الراجعة للمقارنة في الرضا الحركي والتحصيل المعرفي
والحركي بكرة القدم ( :أطروحة دكتوراه ,جامعة الموصل0998,
( )2أبو العال احمد عبد الفتاح ؛ التدريب الرياضي األسس الفسيولوجية ,ط(القاهرة,دارالفكرالعربي)0998,ص.206

 .2استخدام التقنيات ووسائل العرض المختلفة كان له آثرا ايجابيا في تطور
المعرفة القانونية .
 .4للحوار والمناقشة بين المحاضرين والحكام كان مهما في تطور المعرفة
القانونية .
 .5التطبيق العملي كان مهما وإيجابيا في تطوير المعرفة القانونية.
5ـ التوصيات :
 -0إعطاء وقت أكبر للجانب المعرفي في الدورات التحكيمية التي ينظمها االتحاد
-2إقامة دورات تطويرية للحكام لشرح وتوضيح التعديالت القانونية من قبل االتحاد
.
-2إصدار نشرات بالتعديالت القانونية وتعميمها على األندية والمنتخبات
-4استخدام التقنيات ووسائل اإليضاح المختلفة في شرح وتوضيح التعديالت .
-5اعتماد المنهاج المعرفي المعد من قبل الباحث في دورات إعداد الحكام.
-6إعداد مناهج معرفية مختلفة لحكام باقي األلعاب .

المصادر
ـ أسماء حكمت؛ بناء وتقنين مقياس للمعرفة العلمية وعالقتها باألداء المهاري في
الكرة الطائرة( ,أطروحة دكتوراه كلية التربية الرياضية ,جامعة بغداد.2112 ,
ـ خالد شاكر حسين؛ تصميم برنامج تعليمي باستخدام الوسائ ،الفائقة لتطوير اإلدراك
والمعرفة القانونية لحكام كرة اليد في العراق (,أطروحة دكتورة غير منشورة ,كلية
التربية الرياضية ,جامعة بابل )2102,
ـ رودي شتملر؛ طرق اإلحصاء في التربية الرياضية(:ترجمة عبد علي نصيف
ومحمود السامرائي ,بغداد ,دار الحرية للطباعة.)0984,
ـ ريسان خريب . ،منهج البحث في التربية البدنية ( :جامعة الموصل :مديرية دار
الكتب للطباعة .)0911
ـ عذراء عبد األمير عباس.تصميم حقيبة تعليمية وأثرها في تعلم بعض المهارات
األساسية للحركات األرضية في الجمناستك الفني للنساء ,رسالة ماجستير,كلية
التربية الرياضية,جامعة بغداد.2115.
ـ علي ألبيك؛أسس وبرامج التدريب الرياضي للحكام؛(اإلسكندرية؛منشاة المعرف).
ـ قاسم حسن حسين؛ أسس التدريب الرياضي ,ط ( :0دار الفكر للطباعة والنشر,
.)0991
ـ محمد لبيب التميمي و محمد منير مرسي (:البحث التربوي ,أصوله ,مناهجه  .ط.0
عالم الكتب.) 0912 ,
ـ محمود محمد  .فاعلية برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل القائمة على الرسوم
والصور المتحركة في تعليم المهارات الحركية .أطروحة دكتوراه ,كلية التربية
الرياضية  ,جامعة حلوان .2111,
ـ وجيه محجوب  .طرائق البحث العلمي ومناهجه ( :جامعة الموصل  :دار الكتب
للطباعة والنشر.) 0911 ,
-Siclovvan :conculul National De-edicatia Fizica SI sporti
:(Bucuresti -Romania. Editera,2001) .

