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 المستخمص

رياضة المبارزة ينبغي تطوير قاعدة التحكيم وىذا مبدأ عممت عميو الدول المتقدمة في لتطوير 
واقع التحكيم في رياضة المبارزة ىذه الرياضة. لذا يحاول الباحثان في ىذا البحث التعرف عمى 

وأىم اسباب ضعف المستوى الفني لمحكم العراقي.أستخدم الباحثان المنيج الوصفي وباألسموب 
المسحي وأعد الباحثان استمارة استبانة تضم العديد من االسباب المؤثرة وتم عرضيا عمى عينة 

م وترتيب تمك االسباب وبدرجات تضم حكام ومدربي والعبي من االتحاد العراقي لممبارزة لتقيي
التقدير الثالثي.بعد معالجة البيانات احصائيا تم التوصل الى وجود فروق معنوية بين اراء افراد 
العينة في تقييم االسباب وترتيبيا،وكانت أىم االسباب عدم تقدير دور الحكم في التطور الفني 

ف العائد المادي لمحكم. وقد لمعبة وضعف عمل لجنة الحكام وعدم اىميتيا فضال عن ضع
أوصى الباحثان بتقدير وابراز دور الحكم واعتماد ذلك ستراتيجيا مع تفعيل دور لجنة الحكام 

 وتحديد واجباتيا وحقوقيا فضال عن زيادة العائد المادي لمحكم.

The reality of refereeing fencing in Iraq 

To develop fencing game should be developed the refereeing . So the 
researchers tries to in this research to identify the reality of refereeing in 
the sport of fencing and  the most important causes of low technical 
level of  Iraq's referee.  The researchers used a descriptive research 
and  prepared a questionnaire with many of the reasons that affect was 
displayed on a subjects of referees , coaches and players of the Iraqi 

fencing federation.the researchers concluded  was significant difference 
between the views of the subjects in assessing the reasons and 
orderthe researchers recommended assessment and highlight the role of 
referee to develop fencing and adoption that strategically,activation of 
the  referees committee as well as increasing the financial  to the 

referee. 



 الباب االول
 لبحث:التعريف با  -2
 المقدمة وأهمية البحث: 2-2

التحكيم احد المحاور الفنية الميمة في اي رياضة وال شك ان االىتمام بيا يساىم في تطوير 
المستوى الفني لتمك الرياضة. والمبارزة من االلعاب التي يرتبط تطورىا بشكل كبير بتطوير قدرة 

لقانون الدولي في عممية التدريب بشكل فني حكاميا وبالتالي مدربييا والعبييا،اذ تتداخل مفردات ا
دقيق اليمكن اىمالو مما يعطي دور واضح وميم لحكم المبارزة في اعداد الالعب والمدرب في 
فترة من فترات اعدادىم، فضال عن متابعتيم المتواصمة ،اذ تمجا الدول المتقدمة دائما الى تنظيم 

العبييا بغية اعدادىم فنيا و باالعتماد عمى افضل الحمقات الدراسية الدورية لمالكاتيا الفنية و 
حكاميا .لذا كان واليزال استقطاب الحكام واعدادىم فضال عن تطويرىم من اىم محاور 
ستراتيجية االتحادات الرياضية والتي تدرك الدور الكبير الذي يمعبو الحكم في تطوير عمميا. كما 

ة في مفاصميا المختمفة وبشكل ممنيج سيقدم ان دراسة واقع ممارسة التحكيم بمعبة المبارز 
المعمومات التي تساعدنا عمى كشف اىم االسباب التي تقف عائقا امام تطوير مينة التحكيم 
وبناء قاعدتيا . اذ ان تحكيم لعبة المبارزة يعد من االمور الصعبة نسبيا فيي تحتاج الى ان 

معبة وسالمة الحواس فضال عن القدرة عمى يكون الحكم مبارزا سابقا يمتمك االحساس العالي بال
فيم الحركات وغيرىا ليتمكن من اتخاذ القرار المناسب . وتكمن اىمية البحث في دراسة واقع 
التحكيم في العراق والتعرف عمى أىم االسباب التي تؤثر سمبا فيو لممساىمة في ِايجاد الحمول 

 وبناء قاعدة تحكيم فنية قوية. 

 مشكمة البحث: 2-3

تدرك االتحادات الرياضية اىمية الحكم ودوره الكبير في تطوير عمميا واستمرارىا ،لذا فيي   
تسعى دائما الى استقطاب الكفاءات الفنية واالىتمام بالعمل عمى زيادة الدافع والحافز لمجذب 

 تقل ليذه المينة ، فضال عن ذلك يرى الباحثان ان التعرف عمى واقع التحكيم وتقييمو المبرمج ال
اىمية عن دراسة الدافع لالنخراط فيو وزيادة عدد حكاميا وتطويرىم. من خالل خبرة الباحثان 
ومتابعتيم المستمرة الحظا وجود الرغبة والدافع الكبيرين لدى معظم مكونات رياضة المبارزة في 

نالك ضعف العراق لتعمم مينة التحكيم وممارستيا اال ان وبالمقارنة مع دول عديدة يالحظ ان ى
كبير في المستوى الفني لدى الحكام وىو ما أضعف بالشك وبشكل خاص القاعدة التحكيمية 
لرياضة المبارزة فضال عن المستوى الفني لعناصر المعبة عموما، وىذا ما دفع الباحثان لدراسة 

 ىذه المشكمة.



 أهداف البحث:  2-4
 الفني لحكم المبارزة العراقي.التعرف عمى واقع التحكيم وأىم أسباب ضعف المستوى  .1
التعرف عمى الفروق في االراء بين افراد العينة في تحديد اسباب ضعف المستوى الفني  .2

 لمحكم.
 اقتراح الحمول المناسبة وترتيبيا لتطوير المستوى الفني لحكم المبارزة في العراق.  .3

 مجاالت البحث:  2-5
 المجال البشري: 2-5-2
 محميين(-تحاد العراقي لممبارزة ددوليينالحكام المسجمين في اال -

 المدربين المسجمين في االتحاد العراقي لممبارزة  -
 العبي المنتخب الوطني لفئة المتقدمين  -
 المجال المكاني:  2-5-3

 قاعة كمية التربية الرياضية/جامعة بغداد          
 المجال الزماني: 2-5-4

 اثناء اقامة مسابقة الدوري المحمي 2111-كانون الثاني-13/15

 الباب الثاني

 الدراسات النظرية والمشابهة:  -3

 الدراسات النظرية: 3-2

 التحكيم في المبارزة: 3-2-2  

يرتبط مستوى االداء بمستوى التنافس بشكل وثيق في الرياضة،والمتسابقون يميمون لألداء القوي  
متى ما وثقوا من االحكام الصحيحة والعكس صحيح.ان ىذه العالقة تبدو واضحة ومترسخة بقوة 
في رياضة المبارزة الن الحكم قريب جدا من الجمل الحركية ويجب عميو ان يصدر احكامو عمى 

كات معقدة بين المبارزين وبسرعة .وىكذا فالمبارزة من االلعاب الحيوية التي يتوازى جيد حر 
 (.يدير لقاء المبارزة حكم1تطوير العبييا وحكاميا بشكل متطابق د

-------------------------------------------------------- 

(1)Referee's manual, USF Association,july,2005.p:2 



واحد ىو المسؤول عن سير المقاء بالكامل ولو واجبات عديدة ابرزىا  اتخاذ القرار باحقية الممسة  
بينالمبارزين لذا فيو يتحمل مسؤولية كبيرة باتخاذ قرار سريع بعد جممة حركية سريعة،اذ يتطمب 

زة لو ذلك منو احساس وتركيز عال فضال عن شخصية قوية مؤثرة بالمبارزين. لذا فحكم المبار 
مواصفات خاصة ال نجدىا عند اي شخص،وال يمكن الي شخص ان يصبح حكم مبارزة اال اذا 
امتمك مزايا عدة ابرزىا االحساس العالي بجممة المبارزة والمكتسب من ممارسة رياضة المبارزة 

 والشخصية القوية والقدرة عمى القيادة واتخاذ القرار بسرعة. 

اضة المبارزة بالجوانب االدارية والتدريبية بشكل وثيق وضع الحكم ان ارتباط الجانب الفني لري  
بموقع المسؤولية  لمتداخل في عمل تمك الجوانب ومحاولة صقميا وتطويرىا المتواصل معتمدا عمى 

 قواعد القانون الدولي ومستجداتو.

 واجبات الحكم: 3-2-3

 ( :1عمى االتي دفي القانون الدولي لممبارزة  35تنص المادة الفنية رقم    

 لمحكم العديد من الواجبات :  

 ينادي المتسابقين .-1
 أدارة المباراة.-2
قبل كل مباراة عميو ان يدقق االسمحة،المالبس،معدات المبارزين ومطابقتيا لمقواعد -3

 الموصوفة.
يشرف عمى االجيزة االلكترونية ويراقب عمميا المضبوط.اما بمبادرة منو او بطمب من -4

الفريق او المتسابق ويطبق الحكم االختبارات الضرورية لمتحقق من عمل الجياز او  رئيس
لتعيين مكان أي خطأ يمكن ان يكون موجود .عمى الحكم ان يمنع المتسابق من اعاقة او 
عرقمة اجراء االختبارات بفصل سمك الكيرباء او اجراء اي تغيير في المعدات عند لحظة 

 الخطأ.
 لميقاتي، المسجل، القضاة... وغيرىم.يشرف عمى عمل ا-5
ينبغي ان يكون مكانو وحركاتو بطريقة تمكنو من متابعة تفاصيل وأحداث المباراة فضال -6

 عن مشاىدة االشارة الضوئية لمجياز وبأستمرار. 
 يعاقب المخطئ.-7

-------------------------------------------------------- 

 .21لي لممبارزة،ص(القانون الفني الدو 1د 



 احتساب الممسات.-8
 يحافظ عمى النظام.-9

متى ما عد الحكم ذلك ضروريا، ينبغي عميو أن يستعين بخبراء واختصاصيو االجيزة -11
 االلكترونية.

 
 الباب الثالث                                     

 منهجية البحث واجراءاته الميدانية:   -4
 منهج البحث:4-2

الباحثان المنيج الوصفي وباالسموب المسحي لمالئمتو اجراء ىذا البحث. فيو المنيج  استخدم
الذي يركز عمى الظواىر القائمة بجمع الحقائق والمعمومات والمالحظات عن تمك الظاىرة 

 (.1بالتركيز عمى ماىو كائن االن د

 عينة البحث: 4-3

ي ومدربي المبارزة المسجمين في االتحاد تم تحديد عينة البحث عمديا وتألفت من حكام والعب   
 العراقي لممبارزة

 وعددىم كاالتي:

 مدربين.  11العبين ، 11حكام،  11

 طريقة اجراء البحث: 4-4
 تضمنت اجراءات البحث العديد من الخطوات وكما يمي:

 تصميم استمارة االستبانة: 4-4-2

 خطوات اعداد وتقنين االستبانة:

 لبحوث السابقة او المشابية لمثل ىذه المشكمة.االطالع عمى المراجع وا 
  اجراء بعض المقابالت الشخصية مع بعض االساتذة الذين لدييم عالقة مباشرة بموضوع

 البحث.

----------------------------------------------------- 

 55.ص2114ة ،بغداد،( نوري الشوك ورافع الكبيسي: دليل البحاث لكتابة االبحاث في التربية الرياضي1د



  تم عرض االستبانة بشكل مبدئي عمى مجموعة من الخبراء والمختصيند*(  ممن تتوافر
 فييم المواصفات االتية:

  مبارزة. -حامل شيادة عميا في التربية الرياضية 
  سنوات من خالل العمل في التحكيم  11خبرة في رياضة المبارزة التقل عن

 والتدريب.
  الالعب( وصياغة مجموعة العبارات المناسبة -المدرب-العينة دالحكمتم تحديد افراد

 الفراد العينة جميعيم وتحقق ىدف البحث.

( عبارات 5عبارة ،استبعد الخبراء د 25وقد كانت االستبانة في صورتيا االولى مكونة من      
درجة قميمة( وفق الدرجات  -درجة متوسطة-كما وافقوا عمى ميزان التقدير الثالثي ددرجة كبيرة

 ( وبالتسمسل.1-2-3د

 

 المعامالت العممية لالستبانة: -   

 الموضوعية :

ان من الصفات "لموضوعية عندما تكون فقراتيا واضحة وسيمة فضال عن  تمتاز االستمارة با
التي تجعل االختبار موضوعيا ان تكون االسئمة التي يحتوي عمييا االختبار محددة ويكون 

وىو ما امتازت بو االستمارة." وتعطي في جميع الحاالت نفس ( 1" دلمسؤال جواب واحد ومحدد
 (2الدرجات " د

 

-------------------------------------------------------- 

 .53.ص1999( خير الدين عمي عويس:دليل البحث العممي،دار الفكر العربي،1د
 117،ص 1979محمد صبحي حسنين:التقويم والقياس في التربية البدنية،القاىرة،مطابع النجوى،( 2د
 مبارزة -د*( ا.دبسام عباس:تعمم حركي 

 مبارزة -ا.د عبد الكريم فاضل:تدريب     

 االتحاد االردني لممبارزة. -د.بالل الرحال:مدرب استاذ مبارزة وحكم دولي     

 د.اياد مغايرة: دحكم دولي( رئيس لجنة الحكام/االتحاد االردني لممبارزة    

 لممبارزة.حكم دولي/االتحاد االردني -السيد نزار الزماميري:ماجستير تربية رياضية    



 الثبات  :

من الحكام  6تم ايجاد ثبات االستمارة بطريقة اعادة االختبار،اذ تم تطبيق االستبانة عمى   
والمدربين والالعبين وبعد اسبوع واحد تم اعادة تطبيق االستبانة عمى نفس افراد العينة وباستخدام 

%%، والذي 91مارة الذي بمغ معامل االرتباط لبيرسن بين االختبارين تم استخراج ثبات االست
 (1يعني "مدى الدقة واالتقان واالتساق الذي يقيس الظاىرة "د

 الصدق :

( قام الباحثان بعرض االستمارة عمى عدد 2الصدق ىو "ان االختبار يقيس ما اعد من اجمو " د
رة من المختصين في المجال وبعد اخذ ارائيم ومقترحاتيم ابدو موافقتيم عمى صالحية االستما

 وامكانية االعتماد عمييا لقياس الحالة المراد قياسيا وصدق محتواىا.

 التجربة الرئيسة: 4-4-3

بعد أستكمال متطمبات البحث كافة وتثبيت االستمارة بشكميا النيائي وتييئة عينة البحث تم   
 توزيع استمارة االستبانة الى افراد العينة .

 ادوات البحث:  4-5

 العمميةالمصادر المراجع 
 استمارة االستبانة

 الوسائل االحصائية:  4-6

 الوسيط 
 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
 .االلتواء 

 عرض الننتائج وتحميمها ومناقشتها: -5

 عرض النتائج وتحميميا 5-2

-------------------------------------------------------- 
في التربية الرياضية وعمم النفس الرياضي، القاىرة ،دار الفكر  ( عالوي محمد حسن ورضوان محمد :القياس1د

 "319،ص1979العربي،
 .315الطبعة االولى، ص القاىرة ،دار الفكر العربي، فرج صفوت: القياس النفسي،( 2د



 (2جدول )

 يبين ترتيب االسباب من وجهة نظر أفراد العينة

 

( ترتيب االسباب من وجية نظر كل مجموعة من مجاميع العينة ويبدو 1يظير الجدولد
 اجراء المعامالت االحصائية المناسبة تطرقاالختالف في ترتيب بعض االسباب واضح ،وبعد 

 ( ذلك.2الباحث لبعض االحصاءت الوصفية لمعينة وكما يظير جدول د

 

 

 

 ترتيب االسباب ت
 الحكام

 ترتيب
 المدربين

 ترتيب
 الالعبين

 9 3,6 6,: قصور من قبل الحكم في المتابعة والتدريب المتواصل لممحافظة عمى االحساس  .2

 26 9 25,6 عدم ممارسة رياضة المبارزة سابقا وبخبرة التقل عن خمس سنوات  .3
 6 6 27,6 منتخب(-ارتباط الحكم بجهات اخرى وعدم استقالليته )نادي  .4

 27 27 25,6 ذلك عمى مستوى الحكمالتخصص بأكثر من سالح وتاثير   .5

 8 25 6,6 قمة مشاركة الحكم في بطوالت دولية وعدم منهجيتها  .6

 6,: 26 6,: قمة البطوالت المحمية التي تطور مستوى الحكم  .7

 3 9 2,6 عدم تقدير دور الحكم المهم في التطوير الفني لمعبة  .8

 22,6 22 2,6 قمة العائد المادي والحوافز المشجعة لمحكم  .9

 3 9 22 عدم وجود الحكم المختص ألرشاد وتوجيه الحكام المبتدئين خصوصا  .:
 6,: 9 23 صعوبة المغة الفرنسية او االنكميزية احدى متطمبات التحكيم  .21

 3 3,6 9 عدم اصدار ومتابعة المستجدات المتواصمة لمجنة الحكام الدولية من قبل االتحاد  .22
 22,6 23,6 6,6 المصنف وتحديد فاعميته من عدم فاعميتهعدم المتابعة المتواصمة لمحكم   .23
 6 9 24 عدم وجود نسخة مترجمة من القانون الدولي تساعد في تفسير مواد القانون  .24
 29,6 28,6 :2 المستجدات والتغييرات المتواصمة من لجنة الحكام الدولية في مواد القانون  .25
 28 28,6 27,6 التحكيم ضعف االهتمام والتشجيع من قبل االعالم لجانب  .26

 29,6 31 29 تعقيد مواد القانون وسعة مفرداته  .27

 24,6 23,6 6,6 عدم وجود الئحة تخص عمل الحكام لحمايته ومحاسبته  .28

 6 3,6 4 قمة االهتمام  بإعداد  وتهيئة الحكام بطريقة ممنهجة )دورات ومحاضرات(  .29

 24,6 3,6 6,6 ضعف في عمل وأهمية لجنة الحكام فنيا ومهنيا  .:2

عدم الفحص الصحي والدوري لمحكم لضمان استقرار صحته وقدرته عمى مواجهة اصعب   .31
 المواقف

31 2: 31 



 (3جدول )

 يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوسيط وااللتواء الفراد عينة البحث

 االلتواء الوسيط االنحراف المعياري الوسط الحسابي المجاميع
 :1:,1- 55 2.76 54.6 حكام

 2.264 54 2.93 54.8 العبين 
 1.137 57 2.68 57.5 مدربين

 

 مما يدل عمى التجانس وأعتدالية التوزيع .  3يالحظ ان معامل االلتواء اقل من +

ولمتحقق من معنوية الفروق بين اراء افراد العينة استخدم الباحث تحميل التباين كما يظير جدول 
 ( ذلك.3د

 (4جــدول )

 المحسوبة مع  داللة الفروق لممجاميع fيبين تحميل التباين و قيمة 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

( fقيمة )
 المحسوبة 

قيمة 
 الداللة

 الداللة

 معنوي 1,112 ::2.: 37,344 3 63,578 بين المجاميع
 3,963 38 88 داخل المجاميع

 (1.15قيمة الداللة اقل من د        

( المحسوبة f( عممية تحميل التباين بين المجاميع الثالث وعرضًا لقيمة د3د يبين الجدول
، وىذا يعني  1.15اقل من  1.111لممجاميع مع داللة الفروق . وقد ظيرت قيم الداللة والبالغة 

 الفروق معنوية بين المجاميع الثالث.

ثان اختبار اقل فرق ولمعرفة اين تكمن معنوية الفروق بين المجاميع الثالث استخدم الباح
(، اذ ظيرت  الفروق معنوية بين مجموعة الحكام والمدربين كما ظيرت .L. S. Dمعنوي د

الفروق معنوية بين الالعبين والمدربين بينما كانت الفروق عشوائية بين مجموعة الحكام 
 (.4والالعبين وكما يبين الجدول د

 



 (5جــدول )

 ( وداللة الفرق.L. S. Dجاميع البحث وقيمة ديبين الفرق بين االوساط الحسابية لم

فرق االوساط  المجموعة
 الحسابية

 الداللة قيم الداللة

 عشوائي 1,8:4 1,311 العبين–حكام 
 معنوي 1,112 *11:,3 مدربين–حكام 

 معنوي 1,112 *3,811 مدربين-العبين 
 (1.15مستوى داللة د     

( اختالف وجيات نظر افراد العينة وأراءىم في موضوع التحكيم عموما 4اذ نرى في الجدولد
وفي ترتيب االسباب المؤثرة خصوصا كل حسب خبرتو ورؤيتو ،مما يكشف عن تنوع في تحديد 
اىم االسباب التي يراىا الجميع مؤثرة سمبا في قاعدة التحكيم في رياضة المبارزة وما ييم 

كيفية تحقيق الفائدة من ىذا التنوع والذي الشك سيقدم معمومات واراء متنوعة من الباحثان ىو 
عينات ليا ادوار مختمفة في رياضة المبارزة وبالتالي تحديد أىم االسباب من وجيات نظر 

 مختمفة تمثل معظم عناصر رياضة المبارزة. 

ان اختالف افراد العينة في تحديد ترتيب االسباب يراه الباحثان طبيعي الن كل منيم ينظر       
الى الموضوع من وجية نظر مختمفة تأتي من خالل دوره  وخبرتو بل وحتى ىدفو في رياضة 
المبارزة، كما ان االختالف و بالمحصمة سيقدم نتائج ميمة تعكس االراء جميعا مما يكسب 

 وضوعية اكثر. البحث م

( ايضا عشوائية الفروق بين الحكام والالعبين في ترتيب االسباب ، وبيان 4ويظير الجدولد
االتفاق بينيم في معظميا،ويرى الباحثان ان ىذا يوضح قرب الحكم من الالعب فنيا وتواصمو 
 المستمر وأحساس الالعب المستمر بحاجتو لمحكم واىمية تواصمو معو لمتوضيح والمشورة

 الفنية،فضال عن االرشاد لمعمل في المستقبل كحكم.

 

كما يتضح ايضا معنوية الفروق بين المدربين والحكام وىو طبيعي الن المدرب لو من الخبرة    
التي تختمف عن خبرة الحكم فكل منيما يقيم الموضوع من جانب، اذ يرى الباحثان ان المدرب 
دائما في خالف مع الحكم فيو اكثر حساسية من غيره في تطبيق القواعد الفنية وفيميا وىو 

الى التحكيم من جانب الفوز والخسارة اذ غالبا ما يرمي بالالئمة عمى حكم المباراة بعد اي ينظر 



تقصير الحكم في المتابعة خسارة. ويالحظ ان أىم االسباب التي اختمفوا في تحديدىا ىي :
والتدريب المتواصل لممحافظة عمى االحساس،فالمدرب يعد ان التدريب المتواصل لمحكم اليختمف 

ريب الالعب الن محافظة الحكم عمى االحساس ميم جدا وىو ما يتفق الباحثان معو كميا. عن تد
 بينما يبتعد الحكم قميال عن ىذا السبب النو قد يكشف تقصيره في ىذا الجانب.  

 منتخب(، يشكك المدرب دائما بنزاىة -ارتباط الحكم بجيات اخرى وعدم استقالليتو دنادي
فكيره بالفوز دائما ،بينما يبتعد الحكم عن ىذا السبب وال ييتم لو الحكم وعدم استقالليتو لت

 ليؤكد ثقتو بنفسو واستقالليتو وقوة شخصيتو، والباحثان مع رأي الحكم في ىذا السبب.
  عدم تقدير دور الحكم الميم في التطوير الفني لمعبة، اذ قد يكشف ىذا السبب انحياز

ر الفني لرياضة المبارزة، و يبدو ان المدرب كل من المدرب والحكم لميمتو في التطوي
يعتقد انو االحق في التطوير الفني لذا لم يعط ىذا السبب التسمسل االىم بالمقارنة مع 

 تسمسل الحكم الذي لم يتردد في اعتباره االىم وىو ما يتفق عميو الباحثان.
 ثر من يشعر بيذا قمة العائد المادي والحوافز المشجعة لمحكم، وبالشك ان الحكم ىو اك

 السبب وىو الذي يقدر اىميتو وتأثيره ،وان اختالف المدرب في ىذا السبب امر طبيعي.
  عدم اصدار ومتابعة المستجدات المتواصمة لمجنة الحكام الدولية من قبل االتحاد ، يتفق

الباحثان مع المدرب في التأثير الكبير  ليذا السبب وضرورة االىتمام بيذه الخطوة ، 
نما يبتعد الحكم قميال عن ىذا السبب النو قد يكشف تقصيره او لجنة الحكام في ىذا بي

 الجانب.  
كما تتبين معنوية الفروق بين مجموعة المدربين والالعبين وىي نتيجة فارق الخبرة الكبير بين    

التي المدرب والالعب ونظرة كل منيم الى التحكيم من جانب مختمف،  ويالحظ ان أىم االسباب 
 اختمفوا في تحديدىا ىي االتي:

  تقصير الحكم في المتابعة والتدريب المتواصل لممحافظة عمى االحساس،فالمدرب يعد ان
التدريب المتواصل لمحكم اليختمف عن تدريب الالعب الن محافظة الحكم عمى 
ا االحساس ميم جدا وىو ما يتفق الباحثان معو كميا. بينما يبتعد الحكم قميال عن ىذ

 السبب النو قد يكشف تقصيره في ىذا الجانب.  
 منتخب(، يشكك المدرب دائما بنزاىة -ارتباط الحكم بجيات اخرى وعدم استقالليتو دنادي

الحكم وعدم استقالليتو لتفكيره بالفوز دائما ،بينما يبتعد الحكم عن ىذا السبب وال ييتم لو 
 باحثان مع رأي الحكم في ىذا السبب.ليؤكد ثقتو بنفسو واستقالليتو وقوة شخصيتو، وال

  عدم تقدير دور الحكم الميم في التطوير الفني لمعبة، اذ قد يكشف ىذا السبب انحياز
كل من المدرب والحكم لميمتو في التطوير الفني لرياضة المبارزة، و يبدو ان المدرب 



م بالمقارنة مع يعتقد انو االحق في التطوير الفني لذا لم يعط ىذا السبب التسمسل االى
 تسمسل الحكم الذي لم يتردد في اعتباره االىم وىو ما يتفق عميو الباحثان.

  قمة العائد المادي والحوافز المشجعة لمحكم، وبالشك ان الحكم ىو اكثر من يشعر بيذا
 السبب وىو الذي يقدر اىميتو وتأثيره ،وان اختالف المدرب في ىذا السبب امر طبيعي.

 بعة المستجدات المتواصمة لمجنة الحكام الدولية من قبل االتحاد ، يتفق عدم اصدار ومتا
الباحثان مع المدرب في التأثير الكبير  ليذا السبب وضرورة االىتمام بيذه الخطوة ، 
بينما يبتعد الحكم قميال عن ىذا السبب النو قد يكشف تقصيره او لجنة الحكام في ىذا 

 الجانب.  
  
     الفروق بين مجموعة المدربين والالعبين وىي نتيجة فارق الخبرة كما تتبين معنوية

الكبير بين المدرب والالعب ونظرة كل منيم الى التحكيم من جانب مختمف،  ويالحظ 
 ان أىم االسباب التي اختمفوا في تحديدىا ىي االتي:

  ،قصور من قبل الحكم في المتابعة والتدريب المتواصل لممحافظة عمى االحساس
مدرب يعتبر ان التدريب المتواصل لالعب اليختمف عن تدريب الحكم الن محافظة فال

الحكم عمى االحساس ميم جدا وىو ما يتفق الباحثان معو كميا. اما الالعب فخبرتو 
 ال تشعره بأىمية التدريب المتواصل ودور ذلك في تطوير الحكم.القميمة 

 معبة ،قد يكون قرب الالعب لمحكم فنيا عدم تقدير دور الحكم الميم في التطوير الفني ل
وأحساسو بتأثيره العالي ألدارة المباريات وكونو مرجع فنيا لو، فضال عن احساسو بحاجتو 
ألرشاد الحكم اما المدرب فيو يعتقد ان لو الدور الميم الذي ال يقل عن دور الحكم في 

 تطوير الجانب الفني .
   الحكام المبتدئين خصوصا، فالالعب الذي عدم وجود الحكم المختص ألرشاد وتوجيو

يأمل ان يصبح حكم في المستقبل يجد في الحكم المرجع االساسي لتوجييو وارشاده بينما 
 يبدو ان المدرب ال يشعر بأىمية ذلك .

  عدم وجود نسخة مترجمة من القانون الدولي تساعد في تفسير مواد القانون، الشك ان
قرر العمل في مجال التحكيم او حتى لتطوير نفسو ىو اول ما يحتاجو الالعب عندما ي

تفسير مواد القانون بمغتو ويبدو انو يعطي أىمية لذلك اكثر من المدرب الذي يركز عمى 
مواد فنية محددة في القانون.ويرى الباحثان ان اىمية دراسة مواد القانون بشكل مفصل 

 تفيم الالعبين وتطوير مستواىم.وكامل ولعناصر المعبة كافة من االمور التي تسيم في 



  ضعف عمل وأىمية لجنة الحكام فنيا ومينيا، خبرة المدرب واستشعاره بأىمية كل لجنة
من لجان االتحاد في تطوير العمل داخل ىذه المنظومة تختمف عن الالعب الذي ليس 

 ا.لديو الخبرة او الفيم الكامل الىمية عمل لجنة الحكام وضرورة مينيتيا واستقاللي
 الباب الخامس

 االستنتاجات والتوصيات-6

 االستنتاجات 6-2

في ضوء ما تم عرضو من نتائج الختالف افراد العينة في تحديد االسباب  توصل  (1
 الباحثان الى ان أىم اسباب ضعف التحكيم في العراق ىي :

وقد  تبين النتائج ان ىنالك اختالف بين افراد العينة في ترتيب االسباب حسب اىميتيا ، (2
 كانت اىم اسباب ضعف التحكيم في العراق ىي:

 عدم تقدير دور الحكم الميم في التطوير الفني لمعبة. (3
ضعف عمل وأىمية لجنة الحكام من خالل قمة االىتمام بالدورات الستراتيجية العداد  (4

 الحكم وأرشاده وعدم اصدار المستجدات الدورية لمواد القانون.
تو لممحافظة عمى احساسو وتطوير اداءه فضال عن قصور في تدريب الحكم ومتابع (5

 فاعميتو من عدميا.
 ضعف العائد المادي لمحكم. (6
 عدم وجود الئحة تخص عمل الحكم لحمايتو ومحاسبتو. (7
 قمة مشاركتو في البطوالت الدولية خالل الموسم الواحد وعدم منيجيتيا. (8
 ر بيا القانون الدولي .صعوبة نطق المصطمحات بالمغة الفرنسية واالنكميزية التي يصد (9

 التوصيات:  6-3

 عمى وفق ما تم تحديده من استنتاجات يوصي الباحثان بما يأتي:

 تقدير وابراز أىمية دور الحكم  في تطوير رياضة المبارزة فنيا وأعتماد ذلك ستراتيجيا. (1

 تفعيل دور لجنة الحكام في االتحاد العراقي وتحديد واجباتيا وحقوقيا واستقالليتيا. (2

 اعداد منيجية واضحة لبناء وتييئة حكم المبارزة ضمن ستراتيجية االتحاد العامة. (3

 زيادة العائد المادي لحكم المبارزة. (4

 أعداد الئحة واضحة تخص الحكام لمعمل بيا وتحديد حقوقيم وواجباتيم. (5



أىمية ان يضم الفريق المشارك دوليا حكم واحد عمى االقل، فضال عن برمجة  (6
 ومتابعتو بالتنسيق مع لجنة الحكام الدولية.مشاركاتو 

 اشراك الحكام في البطوالت والمعسكرات التي تنظم لممنتخبات الوطنية. (7

توفير القانون الدولي مترجم بدقة بمغة عربية واضحة فضال عن متابعة واصدار المستجدات 
 المتواصمة لمواد القانون.

 
 المصادر:

 .القانون الفني الدولي لممبارزة (2
 .1999خير الدين عمي عويس:دليل البحث العممي،دار الفكر العربي، (3
 .1981صفوتفرج:القياسالنفسي،الطبعةاالولى،القاىرة،درالفكرالعربي، (4
عالوي محمد حسن ورضوان محمد :القياس في التربية الرياضية وعمم النفس الرياضي،  (5

 .1979القاىرة ،دار الفكر العربي،
 .1979قياس في التربية البدنية،القاىرة،مطابع النجوى،محمد صبحي حسنين:التقويم وال (6
نوري الشوك ورافع الكبيسي: دليل البحاث لكتابة االبحاث في التربية الرياضية  (7

 .2114،بغداد،
(4)Referee's manual, USF Association,july,2005 

 ( استمارة االستبانة المقدمة لمعينة2ممحق)

 المحترم/الالعب    -المدرب–عزيزي الحكم 

ولتحديد اسباب ضعف ،دراسةواقع التحكيم في رياضة المبارزةفي العراقفي النية اجراء بحث يتناول
الحكم فنيا وقاعدة التحكيم في القطر عموما ومن وجية نظرك. يرجى االجابة بدقة عن االستبانة 

 االتية:

ني لحكم المبارزة الى اي درجة تعتقد ان السبب االتي يؤثر سمبا في انخفاض المستوى الف
امام السبب وحسب درجة تأثيره   Xوبالتالي في قاعدة التحكيم بشكل عام.داالشارة بعالمة  

 السمبي(.  

 الباحث



 
 

 

 

 

 

 
 


