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قٌاس االحتراف لالعبً كرة القدم من خالل التشرٌعات والقوانٌن فً الدوري 
 العراقً 

 
   عبد الجبار سعٌدأ.د                               أ.د قصً فوزي خلف           

 نبٌل حسٌن عباسم.م  
 القادسٌة/ كلٌة التربٌة الرٌاضٌةجامعة 

  ملخص البحث:

األحتراف فً الرٌاضة ٌعنً األنضباط فً السلوكٌات المهنٌة واألنصٌاع التام واأللتزام ببنود 
العقد الموقع بٌن الالعب والنادي مما ٌستوجب على الالعب أن ٌلتزم بالتدرٌب فً األوقات التً ٌحددها 

ائٌة وأن ٌؤدي المبارٌات وفق ما ٌطلبه المدرب وهذا المفهوم ٌحتاج الى النادي سواء كانت صباحٌة أم مس
أن ٌتفهم وٌمتلك ثقافة األحتراف الحقٌقٌة والتً من خاللها ٌتعرف على حقوقه وواجباته والتزاماته تجاه 

 نادٌه حسب شروط األحتراف التً ٌضعها االتحاد المحلً.

إلحتةراف لالعبةً كةرل القةدم مةن خةالر التشةرٌعات وقد تجلت أهمٌة البحث كونها تناولت معرفةة ا
والقوانٌن,فضال عن المشكلة التةً تجلةت فةً عةدم وجةود مقٌةاال مةن خاللةه نتعةرف علةى واقةع اإلحتةراف 

 هةًومن ابةرز األهةداف لالعبٌن النخبة المحترفٌن فً الدوري العراقً عةن طرٌةق التشةرٌعات والقةوانٌن.
األحتةراف لالعبةً كةرل القةدم فةً الةدوري العراقةً فةً ضةوء بناء وتطبٌق مقٌةاال للتعةرف علةى مسةتو  

تحدٌد مستوٌات معٌارٌة لمقٌاال االحتراف لالعبً كرل القدم فةً الةدوري العراقةً  ،والتشرٌعات والقوانٌن
 .فً ضوء التشرٌعات والقوانٌن

 وقد إستخدم الباحث المنهج الوصفً باإلسلوب المسحً لمالءمته وطبٌعة المشكلة المطروحة.
ومن اجر تحقٌق اهداف البحث تم بناء مقٌاال اإلحتراف من خالر األسال والخطوات العلمٌة لبناءه،وتم 

( العبا 717وبلغ إجمالً مجتمع البحث ) (.spssمعالجة البٌانات من خالر إستخدام الحقٌبة االحصائٌة)
( العبا لعٌنة البناء وتم 481( العب بعدها قسمت العٌنة الى )481) أما الذٌن خضعوا للتجربة الرئٌسٌه

( العبٌن وذلك لعدم اكتمار إجاباتهم على استمارل المقٌاال من عٌنة البناء.فً حٌن الذٌن 41استبعاد )
( العبٌن من نادي النجف الرٌاضً وهم من خارج عٌنة البحث لٌتم 41خضعو للتجربة اإلستطالعٌة )

(من 09,31(العبا وقد شكلت عٌنة البحث)411ال على عٌنة التطبٌق والتب بلغ عددها )تطبٌق المقٌا
بناء  التً هًمن خالر عرض وتحلٌر ومناقشة النتائج تم التوصر الى أهم اإلستنتاجات  مجتمع البحث.

ة توزعت عٌن ، واقً من خالر التشرٌعات والقوانٌنمقٌاال االحتراف لالعبً كرل القدم فً الدوري العر
البحث على خمسة مستوٌات لمقٌاال االحتراف لالعبً كرل القدم فً الدوري العراقً من خالر 

إعتماد مقٌاال  اما التوصٌاتالتشرٌعات والقوانٌن وهً المستوٌات )جٌد جدا,جٌد,متوسط,مقبور,ضعٌف(.
على توفٌر كافة العمر  ، واإلحتراف لالعبً كرل القدم من خالر التشرٌعات والقوانٌن فً الدوري العراقً

المستلزمات واألدوات التً تستخدم التشرٌعات والقوانٌن والمتطلبات لتغطٌة األعمار لكافة الالعبٌن 
 المحترفٌن.
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Measuring the professionalism of football players through 
legislation and laws in the Iraqi League 

M . Nabil Hussein Abbas,  A. Dr. Qusay Fawzi Khalaf   A.Dr. Abdul Jabbar Said   

Professionalism in the sport means of discipline in behaviors professional and 
comply fully and abide by the terms of the contract signed between the player and the 
club , which requires the player to commit to training at the times specified by the club 
whether it is morning or evening , and lead games as requested by the coach and this 
concept needs to be understood and has a culture of professionalism true , through 
which recognize the rights and duties and obligations towards the club, according to the 
conditions set by the professionalism of the local Union  .  

Research has demonstrated the importance of being dealt with the knowledge of 
professional football players through legislation and laws , as well as the problem that 
manifested itself in the absence of a scale of which we recognize the reality of the 
professionalism of the professional elite players in the league by the Iraqi laws and 
legislation. The main goals is construction and application of a measure to identify the 
level of professionalism of the football players in the league in light of Iraqi legislation 
and laws . and Determine the standard to measure levels of professionalism soccer 
players in the league in light of Iraqi legislation and laws  .  

The researcher used the descriptive approach the survey for its style and the 
nature of the problem at hand. In order to achieve the goals of the research was to build 
a scale professionalism through foundations and scientific steps to build , and was 
processing the data through the use of statistical bag (spss).The total research 
community (707) as a player but who have undergone the experience of Home (280 ) 
The player then divided the sample to (180) players for sample construction were 
excluded (10 ) players so as not to complete their answers to form the scale of the 
sample construction. While those who Khaddau of experience Expeditionary (10) 
players from Najaf Sports Club are from outside the research sample to measure is 
applied to the sample application and tobacco numbered (100) players have formed a 
research sample ( 39.60 ) of the research community Through the presentation , 
analysis and discussion of the results was reached important conclusions : building 
measure professionalism of football players in the league Iraqi through legislation and 
laws.and distributed sample of the research on the five levels of professionalism 
measure of football players in the league Iraq through legislation and laws which levels 
( Very Good, Good , Average , Fair , Poor) The researcher recommended in the light of 
the conclusions in several recommendations:Adoption of professionalism measure of 
football players through legislation and laws in the Iraqi League. andWorking to provide 
all the supplies and tools that are used , laws and legislation to cover the business 
requirements for all professional players 
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 التعرٌف بالبحث :-1

 مقدمة البحث وأهمٌته:-1-1

الرٌاضً أصبح الٌوم فنا وحرفة له ضوابط وشروط ولوائح وضعت من أجر  أن األحتراف
النهوض بالرٌاضة والرٌاضٌٌن , وهو سبب رئٌسً فً األثارل والتنافال الرٌاضً الشرٌف بٌن الالعبٌن 
كما أنه عامر جٌد فً تألق الكثٌر من النجوم والمواهب الرٌاضٌة التً عرفت الشهرل عن طرٌق العطاء 

فخدمت الرٌاضة وأمتعت المالٌٌن من الجماهٌر,وٌنبغً علٌنا الٌوم أن نعً مفهوم األحتراف وأال واألبداع 
ٌقتصر األحتراف على النظرل المادٌة فقط بٌن الالعبٌن واألندٌة فٌنعكال ذلك سلبا على تطور الرٌاضة 

 وأداء الالعبٌن.

نصٌاع التام واأللتزام ببنود واألحتراف فً الرٌاضة ٌعنً األنضباط فً السلوكٌات المهنٌة واأل
العقد الموقع بٌن الالعب والنادي مما ٌستوجب على الالعب أن ٌلتزم بالتدرٌب فً األوقات التً ٌحددها 
النادي سواء كانت صباحٌة أم مسائٌة وأن ٌؤدي المبارٌات وفق ما ٌطلبه المدرب وهذا المفهوم ٌحتاج الى 

قٌة والتً من خاللها ٌتعرف على حقوقه وواجباته والتزاماته تجاه أن ٌتفهم وٌمتلك ثقافة األحتراف الحقٌ
 نادٌه حسب شروط األحتراف التً ٌضعها االتحاد المحلً.

وقد تناور الكثٌر من الباحثٌن  مواضٌع فً كرل القدم وحسب علم الباحث أنهم لم ٌتطرقوا إلى 
ٌمٌز هذه الدراسة عن باقً الدراسات  موضوع االحتراف لالعبً كرل القدم فً الدوري العراقً  وهذا ما

األخر  وقد تجلت أهمٌة البحث كونها تناولت معرفة واقع االحتراف لالعبً كرل القدم فً الدوري 
 العراقً من خالر التشرٌعات والقوانٌن.

 مشكلة البحث 1-2

ً اجراها مع من خالر خبرل الباحث المتواضعة ومتابعته للدوري العراقً والمقابالت الشخصٌة الت    
عدد من الالعبٌن واستعراض المشاكر التً واجهتهم مع االندٌة التً ٌلعبون لها الحظ ان الالعب 
المحترف بحاجة الى ما ٌضمن حقوقه وما ٌوفر له بٌئة رٌاضٌة عالٌة الجودل وتنظٌم احترافه بهذه االندٌة 

لتعرف على االحتراف لالعبً درجة بشكر دقٌق ومنظم لتقدٌم المستو  االفضر ,وهذا ما دفع الباحث ل
 النخبة المحترفٌن فً الدوري العراقً من خالر التشرٌعات والقوانٌن .

 أهداف البحث  1-3

بناء وتطبٌق مقٌاال للتعرف على مستو  األحتراف لالعبً كرل القدم فً الدوري العراقً فً ضوء  -4
 التشرٌعات والقوانٌن.

تحدٌد مستوٌات معٌارٌة لمقٌاال االحتراف لالعبً كرل القدم فً الدوري العراقً فً ضوء   -4
 التشرٌعات والقوانٌن.

 مجاالت البحث 5 -1

 .4144  -4144:العبً أندٌة درجة النخبة المحترفٌن بكرل القدم للموسم الرٌاضًالمجال البشري -1-5

 42/7/4140 -44/3/4144المجال ألزمانً:  1-5-2

 .4144_  4144: مقرات أندٌة درجة النخبة بكرل القدم للموسم الرٌاضًالمجال المكانً  1-5-3
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 الدراسات النظرٌة -2

  -االحتراف الرٌاضً: 1–2

"مهنة ٌباشرها الشخص الرٌاضً بصفة منتظمة ومستمرل من خالر ممارسة نشاطا رٌاضٌا 
 .(4)تحقٌق عائد مادي ٌعتمد علٌه كوسٌلة للعٌش من خالر عقد متفق علٌه ومحدد المدل" معٌنا,بهدف

ان االحتراف الرٌاضً شأنه شان احتراف أي نشاط  -العناصرالمكونة لالحتراف الرٌاضً: 2-1-1

اخر ,ٌستلزم ان ٌتخذ الالعب المحترف من ممارسته للعبة كرل القدم مهنة ٌباشرها بصفة منتظمة 
ومستمرل وذلك بهدف تحقٌق عائد مادي ٌعتمد علٌه وسٌلة للعٌش,بٌد انه ال ٌكفً لتوافر معنى االحتراف 

باالنتظام واالستمراروان ٌكون مصدر الرزق الرئٌسً لالعب ,بر الرٌاضً ان ٌتصف النشاط الرٌاضً 
ٌلزم فوق ذلك ان ٌكون هناك عقد احتراف مبرم بٌن الالعب والنادي وهذا ما تنص علٌه دائما لوائح 

 . (4) االحتراف

 . (0)" عملٌة قانونٌة ثالثٌة االطراف "  -عملٌة األنتقال:1-2–2

ٌتخذ من اللعبة مهنة اساسٌة ال تسمح بمزاولة أي مهنة اخر   "هو الذي -الالعب المحترف : 1-3–2

بجانبها وٌتقاضى عن اشتراكه فً المبارٌات والتدرٌبات مرتبات شهرٌة تبعا لبنود العقد المبرم بٌنه وبٌن 
 . (1)النادي" 

ٌعرف الرٌاضً بصفة عامة بانه الشخص الذي ٌمارال نشاطا رٌاضٌا أي الذي ٌقوم   -العقد : 2-1-4

بمجموعة من التدرٌبات البدنٌة وهذا التعرٌف ٌشمر جمٌع الرٌاضٌٌن بالرٌاضات الفردٌة او الجماعٌة 
ورٌاضة الهوال والمحترفون على حد السواء وال ٌعنً ذلك انه مجرد القٌام بالتدرٌبات البدنٌة ٌضفً صفة 

ناءا على ذلك فان الالعب االحتراف على الالعب الن ما قام به ال ٌجعله مختلفا عن الشخص العادي,وب
المحترف ال ٌستطٌع المشاركة فً المبارٌات او المسابقات الرسمٌة التً ٌنظمها االتحاد الرٌاضً اال اذا 
كان مرخصا له بذلك من االتحاد الرٌاضً والحصور على هذا الترخٌص ٌستلزم ان ٌكون الالعب مقٌدا 

د الالعب فً قائمة المحترفٌن اال اذا كان الالعب محترفا محترفا فً لحد االندٌة وهذه االخٌرل ال تسمح بقٌ
وان ٌكون مرتبطا بنادٌه بعقد احتراف وهذا هو العنصر االساسً والجوهري الذي ٌمٌز الالعب المحترف 
عن الالعب الهاوي ولهذا ٌجب ان تكون لوائح االحتراف التً تنظم احتراف نشاط معٌن تنص صراحة 

 اف بٌن الالعب واحد االندٌة الرٌاضٌة.على ضرورل وجود عقد احتر

وهناك عددا كبٌرا من لوائح االحتراف فً معظم بلدان العالم التً تطبق نظام االحتراف تنص 
على ضرورل وجود عقد محدد المدل ومدرج به مقابر مادي بٌن الالعب والنادي ولكً ٌضفً علٌه صفة 

حتى ٌستطٌع الالعب المشاركة فً المسابقات التً الشرعٌة ٌجب ان ٌصدق علٌه من قبر االتحاد المعنً 

                                                           
ر,كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ماجستٌ رسالةالسعدنً خلٌر عبد الغنً السعدنً :دراسة تحلٌلٌة لنظام احتراف العبً كرل القدم بجمهورٌة مصر العربٌة,( 4)

 .  7,ص 4111للبنٌن ,جامعة حلوان,
 4,ط ونً (فً دولة الكوٌت وبعض الدور االخر عقد احتراف العب كرل القدم )مفهومه ,طبٌعته القانونٌة ,نظامه القانعبد الحمٌد عثمان الحفنً: (4)
 .  43 – 42,ص 4992,
 . 432,ص 4992,المصدر السابق  عبد الحمٌد عثمان الحفنً : (0)
,دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر  4,ط  استراتٌجٌة لالحتراف الرٌاضً بالمؤسسات الرٌاضٌةحسن احمد الشافعً وعبد الرحمن احمد سٌار: (1)

 . 44,ص 4119,االسكندرٌة ,
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ٌنظمها االتحاد وترجع اهمٌة ابرام عقد احتراف بٌن الالعب والنادي الى انه ٌساعد على تحدٌد االلتزامات 
  (4)التً تقع على عاتق الطرفٌن الالعب والنادي

-التزامات النادي الرٌاضً تجاه الالعب المحترف:1-5–2 
(4)

 

ٌعد االلتزام بدفع االجر الذي ٌقع على النادي وهو الذي ٌحقق لالعب المحترف الغاٌة االساسٌة  -4
التً ٌسعى الٌها والهدف من احترافه هو الحصور على مصدر رزق ثابت,وٌكون فً المٌعاد المتفق علٌه 

 الن ذلك ٌشكر اهمٌة بالغة بالنسبة الى الالعب المحترف.
 متخصصة لتنظٌم شؤون الالعبٌن المحترفٌن لكرل القدم. ٌلتزم النادي بتشكٌر لجنة -4
ٌلتزم النادي فور ابرام عقد االحتراف بان ٌطلب من االتحاد الرٌاضً تسجٌر الالعب كأحد العبً  -0

 النادي.
ٌلتزم النادي بتمكٌن الالعب من تنفٌذ العقد بان ٌمكنه من الدخور الى النادي  وأن ٌهًء له المكان  -1

وأن ٌقدم له االدوات الالزمة لذلك فاذا كان مكان التدرٌب او المبارال ٌبعد عن المكان المناسب للتدرٌب 
 الذي ٌوجد به النادي فان على النادي توفٌر وسٌلة االنتقار المناسبة.

ٌلتزم النادي بتوفٌر أدوات وأجهزل ومالبال رٌاضٌة,مالعب للتدرٌب أدوات بدٌلة مساعدل فً  -2
ل البدنٌة ومجهزل على أعلى المستوٌات,مدربٌن على أعلى مستو ,أدارٌٌن التدرٌب,صاالت لرفع الكفاء

 متخصصٌن وأجهزل طبٌة ونفسٌة. 
ٌلتزم النادي بتوفٌر الغذاء والمسكن المناسب لالعب الى جانب الرعاٌة الطبٌة الشاملة وأي فحوص  -3

االلزامً على طبٌة دورٌة على الالعب,وكذلك تأمٌن صحً ٌشمر العالج العادي والكشف الدوري 
 الالعب والتامٌن ضد االصابة داخر الملعب وحتى حالة العجز أو الوفال.

على النادي أن ٌتٌح لالعب كر الفرص الممكنة وبما ال ٌتعارض مع التزاماته التً ٌنص علٌها عقد  -7
 االحتراف كً ٌتابع تحصٌله العلمً أو تدرٌبه اذا ما رغب فً ذلك 

ه المحترفٌن باالشتراك فً المنتخبات القومٌة التً ٌشكلها االتحاد ٌلتزم النادي بالسماح لالعبٌ -8
 الرٌاضً لكرل القدم.

 لالعب التمتع باجازل سنوٌة مع حصوله على اجر كامر خالر مدل االجازل. -9
اذا رغب النادي فً تجدٌد عقد الالعب علٌه تقدٌم عرض خطً لالعب بذلك قبر انتهاء مدل  -41

ذا العرض مدل هذا التجدٌد وشروطه التً ٌجب أال تقر عن شروط العقد عقده القائم ,على ان ٌتضمن ه
 الساري بٌنهما.

متى أعلن الالعب عن رغبته فً االنتقار الى ناد اخر بعد انتهاء مدل العقد فعلى النادي تسهٌر  -44
التمام عملٌة عملٌة االنتقار وذلك باعطاء الالعب االستغناء او الموافقة التً ٌستلزمها االتحاد الرٌاضً 

 االنتقار.
ٌلتزم النادي بعمر سجالت خاصة لكر العب محترف ٌسجر بها الحالة الصحٌة   ونتٌجة  -44

التحلٌالت والفحوصات الطبٌة المستمرل على الالعب ,الحالة البدنٌة التً ٌتمتع بها الالعب وتسجٌر 
توقع على الالعب ,الحالة مستواه خالر فترات زمنٌة محددل ,الجزاءات والعقوبات والخصومات التً 

االنضباطٌة فً تنفٌذ البرنامج التطبٌقً الموضوع لالعب المحترف والذي ٌشمر التدرٌبات والمبارٌات 
 والحضور واالنصراف والنوم واالستٌقاظ وتناور الغذاء.

                                                           
ر,كلٌة التربٌة رسالة ماجستٌاحمد فاروق عبد القادر موسى:العائد االقتصادي لالحتراف الرٌاضً فً بعض االنشطة الرٌاضٌة الجماعٌة, (4)

 .  47,ص 4111الرٌاضٌة للبنٌن ,جامعة حلوان ,
 .  89 – 83,ص 4113من دروٌش والسعدنً خلٌر السعدنً :مصدر سبق ذكره ,كمار الدٌن عبد الرح( 4) 
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النادي الرٌاضً ٌجب ان ٌراعً دائما االعتماد على الوكالء المعتمد من االتحاد الدولً لكرل  -40
 دم بطرق صحٌحة منعا لحدوث مشاكر أو معوقات.الق

النادي الرٌاضً ٌحق له استخدام الالعب المحترف دعائٌا سواء فً التصوٌر أو الدعاٌة اذا كان  -41
 العقد الموقع بٌنهما ٌنص على ذلك.

النادي ٌلتزم بتوفٌر نسخ من انظمة ولوائح النادي الرٌاضً , انظمة ولوائح االحتراف باالتحاد  -42
 4ً لكرل القدم , صورل من عقود التامٌن المطبقة على الالعب )الرٌاض
 منهجٌة البحث واجراءاته المٌدانٌة -0 -43

   منهج البحث-3-1

انما ٌحدد منهج البحث هو طبٌعة المشكلة التً ٌروم الباحث دراستها والخوض فٌها من خالر 
مع طبٌعتها فالمنهج "هو ذلك التنظٌم الفكري المتداخر فً الدراسة العلمٌة  المنهج الذي ٌتالئم

 . (4),أوهوالخطوات الفكرٌة التً ٌسلكها الباحث لحر مشكلة معٌنة"

لذلك فقد استخدم الباحث المنهج الوصفً باسلوب المسح وذلك لمالئمته الهداف البحث وطبٌعة المشكلة " 
و وصف المتغٌر كما هو موجود فً الوقت الحاضر دون تدخر من فالغرض الرئٌسً للبحث الوصفً ه

 .(0)الباحث" 

 مجتمع البحث وعٌنته -2- 3

( العبا  717تم تحدٌد مجتمع البحث وهم العبو دوري النخبة العراقً بكرل القدم والبالغ عددهم  )
اإلتحاد  ( وذلك حسب إحصائٌة4144- 4144( نادٌاً ضمن الموسم الرٌاضً ) 41موزعٌن على ) 

 العراقً المركزي لكرل القدم . 

( العبا من مختلف 481وقد تم اختٌار عٌنة البحث بالطرٌقة العشوائٌة البسٌطة والبالغ عددهم )
( نادٌا 47%( من مجتمع األصر , وشمر البحث على )09,31أندٌة النخبة وشكلت نسبة عٌنة البحث)

( العبٌن وذلك 41( العباً لعٌنة البناء وتم إستبعاد ) 481ضمن مجتمع البحث بعدها قسمت العٌنة الى ) 
 411لعدم إكتمار إجاباتهم على إستمارل المقٌاال من عٌنة البناء ، فً حٌن تضمنت عٌنة تطبٌق المقٌاال ) 

 ( العباً , وقد تم توزٌع عٌنة البحث لما ٌتطلبه لتصمٌم وبناء المقٌاال وتطبٌقه وكما ٌلً:

(العبا موزعٌن على أندٌة العراق للنخبة وكانت نسبتهم المئوٌة  471وشملت ) عٌنة التصمٌم والبناء -أ 
 %( من العٌنة.31,74)

(العبا موزعٌن على أندٌة العراق للنخبة وكانت نسبتهم المئوٌة 411عٌنة التطبٌق وقد شملت ) -ب 
 %(من العٌنة. 02,74)

لرٌاضً وهم من خارج عٌنة البحث . ( العبٌن من نادي النجف ا 41عٌنة التجربة االستطالعٌة ) -ج
 (4وكما مبٌن فً الجدور )

 

                                                           
 .  89 – 83,ص 4113كمار الدٌن عبد الرحمن دروٌش والسعدنً خلٌر السعدنً :مصدر سبق ذكره , (4)
 . 24,ص 4111,بغداد  دلٌر االبحاث لكتابة االبحاث فً التربٌة الرٌاضٌةنور الشوك ورافع صالح فتحً : (4)
 .  48, ص 4118,القاهرل , مناهج البحث العلمً ,الشركة العلمٌة للتسوٌق والتورٌداتعدنان عوض : (0)
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 ( 1جدول )

 ٌبٌن توزٌع العٌنة

 عٌنة التطبٌق عٌنة البناء العٌنة اإلستطالعٌة األندٌة ت

 2 41 ـ أربٌر 4

 2 41 ـ زاخو 4

 2 41 ـ التاجً 0

 7 41 ـ بغداد 1

 8 41 ـ النفط 2

 2 41 ـ مصافً الوسط 3

 8 41 ـ الكهرباء 7

 2 41 ـ الكرخ 8

 2 41 ـ الطلبة 9

 7 41 ـ القول الجوٌة 41

 2 41 ـ الحدود 44

 2 41 ـ الزوراء 44

 2 41 ـ الشرطة 40

 2 41 ـ الصناعة 41

 7 41 ـ المٌناء 42

 2 41 ـ كربالء 43

 8 41 41 النجف 47

 411 471 41 المجموع

 %02,74 %31,74  النسبة المئوٌة

 

   جمع المعلومات االدوات واالجهزة المستخدمة ووسائل 3 - 3

 . االدوات واالجهزة المستخدمة 1- 3- 3

 (DELL( نوع ) 4ـ جهاز البتوب عدد) 4

 ( 4ـ حاسبة الكترونٌة ٌدوٌة عدد ) 4

 ـ شبكة المعلومات الدولٌة )االنترنٌت (0

 (4ـ فرٌق العمر المساعد )ملحق 1

 والبٌاناتوسائل جمع المعلومات  3-3-2

 لقد استعان الباحث لغرض الحصور على البٌانات بالوسائر التالٌة :

 ـ المراجع والمصادر العربٌة 4

 ـ االستبٌان4

 االختبار والقٌاال. -0
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   خطوات التصمٌم والبناء واالجراءات المٌدانٌة 3-4

بعلم االدارل  لغرض اعداد الصٌغة االولٌة للمقٌاال قام الباحث باالطالع على االدبٌات الخاصة
العامة واالدارل الرٌاضٌة والمصادر المتعلقة بمشكلة البحث ومراجعة الدراسات السابقة وذلك للتعرف 
على طبٌعة بناء المقاٌٌال وكٌفٌة صٌاغة الفقرات وذلك لغرض اعطاء البحث اكبر قدر من العلمٌة 

 والمعلومات التً ٌستفاد منها فً مجار بحثه .

 االولٌة للمقٌاس أعداد الصٌغة  3-4-1

قام الباحث ببناء الصٌغة االولٌة للمقٌاال من خالر اطالعه على المصادر والدراسات واالبحاث 
ذات العالقة بموضوع البحث فً مجار االدارل والتنظٌم ولعبة كرل القدم وذلك للتعرف على طبٌعة 

صٌاغة الفقرات الخاصة المواقف التً تتضمن طرٌقة صٌاغة الفقرات ,ومن خالر ذلك قام الباحث ب
بمقٌاال االحتراف من خالر التشرٌعات والقوانٌن مراعٌا بذلك سهولة الفقرت ووضوح مضمونها وعدم 

 ( فقرل  . 44اختالف افراد العٌنة فً تفسٌرها وقد بلغ عدد الفقرات بصٌغتها االولٌة )

 تحدٌد اسلوب وصٌاغة الفقرات  2- 4 - 3

 : (4)ت على اعتمد الباحث فً صٌاغته للفقرا

 ـ ان ٌكون للفقرل معنى واحد ومحدد . 4

 ـ االبتعاد عن اسلوب نفً النفً . 4

 ـ تكتب بلغة سهلة وواضحة . 0

 ـ ممثلة لمجاالت المقٌاال . 1

 عرض الصٌغة االولٌة للمقٌاس على الخبراء والمختصٌن  3- 4- 3

رل ومن خالر ذلك قام الباحث (فق 44بعد اعداد المقٌاال بصٌغته االولٌة والذي قد احتو  على )
بعرض الصٌغة االولٌة لمقٌاال االحتراف على ذوي الخبرل واالختصاص فً التربٌة الرٌاضٌة ضمن 

( خبٌرا ومختص 41اختصاص االدارل والتنظٌم والتدرٌب الرٌاضً واالختبارات والقٌاال وكان عددهم )
لالعبً الدوري العراقً الندٌة النخبة من  ( وذلك للتاكد من صالحٌة المقٌاال فً قٌاال االحتراف4)ملحق 

خالر التشرٌعات والقوانٌن وكذلك للتاكد من صالحٌة الفقرات ومد  مناسبتها للمجار الذي وضعت فٌه 
وكذلك للتعرف على الفقرات التً بحاجة الى تعدٌر وبعد ان ابد  الخبراء والمختصٌن ارائهم السدٌدل 

(, وقد 4تمت معالجة هذه الفقرات احصائٌا وذلك بتطبٌق قانون )كاومالحظاتهم على فقرات المقٌاال فقد 
( المحسوبة اقر من الجدولٌة اذ كانت درجة 4اسفر التحلٌر النهائً على رفع الفقرات التً كانت درجة )كا

( خبٌرا 42( اي بواقع )0,81( تساوي )4(وعند درجة حرٌة )1,12(الجدولٌة عند مستو  داللة )4)كا
 0( فقرات فً مجار التشرٌعات والقوانٌن)1خبٌرا وقد بلغت عدد الفقرات التً تم رفعها )( 41من اصر )

 (4( فقرل وكما مبٌن فً الجدور )48( وبهذا فقد أصبح عدد الفقرات المستخلصة ) 47,  42,  44, 

 

                                                           
 . 209,ص 4111,دار الفكر العربً ,القاهرل  4,ط القٌاال والتقوٌم التربوي والنفسًصالح الدٌن محمود :  (4)
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 (2جدول ) 

 الخبراء على كل فقرة من فقرات المقٌاس ( المحسوبة الجابات 2ٌبٌن النسبة المئوٌة ودرجة )كا

 ت
النسبة 
 المئوٌة

قٌمة 
 2كا

 ت
النسبة 
 المئوٌة

قٌمة 
 2كا

 ت
النسبة 
 المئوٌة

 2قٌمة كا

1 55 % 8,5 8 55% 8,5 11 65*% 1,5 

2 89% 12,5 19 59% 1,2 15 55% 8,5 

3 19 *% 3,2 11 65*% 1,5 18 55% 8,5 

4 85 % 16,2 12 199% 29 29 59% 1,2 

5 89% 12,5 13 55% 8,5 21 199% 29 

6 55% 8,5 14 59% 1,2 22 85% 16,2 

1 199% 29 15 65*% 1,5    

5 59% 1,2 16 59% 1,2    

 )* ( تعنً غٌر معنوٌة  

قةام الباحةث بعةرض سةلم التقةدٌر المناسةب لمقٌةاال االحتةراف لالعبةً  :أختٌار سلم التقدٌر 4- 4 - 3

النخبة من خالر التشرٌعات والقوانٌن على الخبراء والمختصةٌن فةً مجةار التربٌةة  الدوري العراقً الندٌة
( وذلك لبٌان ارائهم حور سلم التقدٌر المقترح الثالثً مع اعطاء بدائر علةى هةذا السةلم 4الرٌاضٌة )ملحق 

تقدٌر بنسبة المقترح : متحقق ، متحقق الى حد ما ، غٌر متحقق . حٌث كانت اجابات الخبراء متفقة لسلم ال
( خبٌةةرا وهةةذا ٌؤكةةد صةةالحٌة سةةلم التقةةدٌر المقتةةرح 41( خبٌةةرا مةةن اصةةر )42%( بموافقةةة ) 72اتفةةاق )
 للمقٌاال .

 ٌقصةةد بتصةةحٌح المقٌةةاال هةةو أعطةةاء وزن لسةةلم التقةةدٌروذلك :تصحححٌف فقححرات المقٌححاس  5- 4 - 3

للحصور على الدرجة الكلٌة لكر فرد من أفراد العٌنة والتً تحسب عن طرٌق جمع الدرجات التً ٌحصر 
علٌها المستجٌب من خالر سلم التقدٌروبما أن الفقرات صٌغت باالتجاه االٌجابً فقد أعطً الوزن للفقرات 

ان لكةر الفقةرات تعبةر ,ومن خالر ذلك ٌوضع لكةر فقةرل الةوزن المحةدد لهةا مسةبقا ومةن خةالر جمةع االوز
 النتٌجة عن الدرجة لمقٌاال االحتراف لالعبً كرل القدم فً الدوري العراقٌمن خالر التشرٌعات والقوانٌن.

 التجربة االستطالعٌة 5 - 3

التجربة االستطالعٌة لمقٌاال االحتراف  بعدما أصبح المقٌاال جاهزا للتطبٌق قام الباحث باجراء
(العبٌن 41لالعبً كرل القدم فً الدوري العراقً من خالر التشرٌعات والقوانٌن وعلى عٌنة مكونة من )

وذلك لمعرفة المعوقات التً تواجه صعوبة التطبٌق  4144/ 44/8فً نادي النجف الرٌاضً بتارٌخ 
لمقٌاال وأعطاء الوقت الكافً الفراد العٌنة لغرض االجابة وأٌضا لغرض التاكد من فهم العٌنة لفقرات ا

ومن خالر ذلك فقد وجد الباحث ان الفقرات مناسبة وقد تراوح الوقت المستغرق لالجابة على المقٌاال من 
 ( دقٌقة . 42 - 41)

 التجرٌة الرئٌسٌة 6 -3

لالعبً كرل القدم ان الهدف االساسً من اجراء هذه التجربة هو لغرض تطبٌق مقٌاال االحتراف 
فً الدوري العراقً من خالر التشرٌعات والقوانٌن وبصٌغتها النهائٌة وذلك لتحلٌلها للفقرات احصائٌا 
لمعرفة القول التمٌٌزٌة لفقرات المقٌاال وتحدٌد الممٌزل من غٌر الممٌزل منها ومن خالر ذلك تم تطبٌق 
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( العبا 471(والبالغ عددهم)4144-4144وسم )المقٌاال على عٌنة البناء وهم العبً اندٌة النخبة للم
وبعد االنتهاء من عملٌة توزٌع االستمارات واالجابة  47/9/4144ولغاٌة 43/8/4144وذلك للفترل من 

 .االجابة علٌها وبالصورل المطلوبةعلٌها من قبر عٌنة البحث فقد تم تدقبق كر استمارل على حدل للتاكد من 

 اتحلٌل الفقرات احصائٌ 6-1 -3

ن تحلٌر الفقرات هو عبارل عن عملٌة فحص واختبار استجابات االفراد عن كر فقرل من فقرات "أ
وتوجد (4)االختبار وتتضمن هذه العملٌة الكشف عن قول تمٌٌز الفقرل وفعالٌة البدائر فً فقرات االختبار"

 المقٌاال. اسالٌب عدٌدل وقد اعتمد الباحث منها اسلوب المجموعات المتطرفة لتحلٌر فقرات

 القوةالتمٌٌزٌة)اسلوب المجموعات المتطرفة ( 1 -1 -6 -3

القول التمٌٌزٌة "هً قدرل الفقرل على التمٌٌز بٌن االفراد الحاصلٌن على درجات مرتفعة واالفراد 
ولغرض حساب قول تمٌٌز الفقرل (4)الذٌن ٌحصلون على درجات منخفضة فً السمة التً ٌقٌسها المقٌاال"

 اتباع الخطوات التالٌة:قام الباحث ب

 ـ احتساب الدرجة الكلٌة للمقٌاال من جمٌع الدرجات التً ٌحصر علٌها المختبر لكر   فقرل . 4

 ـ رتبت الدرجات التً ٌحصر علٌها افراد العٌنة تنازلٌا. 4

ـ تم تقسٌم الدرجات الى مجموعتٌن من الدرجات تمثر احدهما االفراد الذٌن حصلوا على اعلى   0
% ( من 47ات وتمثر الثانٌة االفراد الذٌن حصلوا على ادنى الدرجات وكر مجموعة تمثر نسبة )الدرج

 (العبا. 13افراد العٌنة وبذلك تكونت لد  الباحث مجموعتٌن علٌا ودنٌا قوام كر منهما )

 ( تحت مستو  داللة91ولحساب قول تمٌٌز الفقرل استخدم الباحث قانون )ت( الجدولٌة وبدرجة حرٌة )
(وبعد تطبٌق العملٌات االحصائٌة الستخراج القول التمٌٌزٌة للفقرات ظهر ان هناك فقرتان تم 1,12)

( 4,374(كون قٌمتها المحتسبة اقر من القٌمة الجدولٌة والبالغة)43,42استبعادها من المقٌاال وهً )
فقرل وٌتبٌن ذلك من  (43وبهذا فقد اصبح عدد فقرات المقٌاال بعد استخراج القول التمٌٌزٌة للفقرات )

 (0الجدور )

 ( 3جدول )

 ٌبٌن القوة التمٌٌزٌة لفقرات مقٌاس االحتراف لالعبً كرة القدم فً الدوري العراقً من خالل التشرٌعات والقوانٌن

رقم 
 الفقرة

 قوة تمٌٌزٌة
رقم 
 الفقرة

 قوة تمٌٌزٌة
رقم 
 الفقرة

 قوة تمٌٌزٌة
رقم 
 الفقرة

 قوة تمٌٌزٌة
رقم 
 الفقرة

 تمٌٌزٌةقوة 

1 5,541 5 4,361 8 6,652 13 4,191 11 5,299 

2 4,111 6 3,195 19 3,115 14 4,418 15 1,553 

3 6,432 1 3,612 11 1,884 15 9,595*   

4 5,994 5 5,122 12 1,521 16 9,115*   

 

                                                           
 .  71,ص4987,بغداد ومطبعة وزارل التربٌة  0,ط علم النفال التربويعبد الجلٌر ابراهٌم واخرون :  (4)
 . 428,ص4981,القاهرل ,مكتبة النهضة العربٌة, القٌاال النفسً التربويمحمد عبد السالم احمد :  (4)



 

 
 
 
411 

 4141دد الثانً/ مجلة المثنى لعلوم التربٌة الرٌاضٌة                                                                        المجلد الثانً / الع
 

  ...........االحتراف لالعبً كرة القدمقٌاس                                                      واخرانعبد الجبار سعٌد أ.د

 االتساق الداخلً لفقرات المقٌاس 1- 3

إن هذا األسلوب ٌبٌن لنا مد  تجانال الفقرات ، إذ ربما تكون هناك فقرات متقاربة لكنها تقٌال 
أبعاداً مختلفة لذا ٌستخدم معامر االتساق الداخلً لتحقٌق هذا الغرض ، وكثٌر من الدراسات عللت 

  -استخدامها لهذا األسلوب كونه ٌمتاز بعدل ممٌزات هً :

فً فقراته بحٌث تقٌال كر فقرل البعد السلوكً نفسه الذي ٌقٌسه المقٌاال ٌوفر لنا مقٌاساً متجانساً  -1
 ككر . 

 القول التمٌٌزٌة للفقرل تكون متشابهة لقول المقٌاال التمٌٌزٌة . -2
 .(4)القدرل على إبراز الترابط بٌن فقرات المقٌاال  -3
 اجراء االتساق الداخلً ٌعد احد اوجه صدق البناء. -4
 .(4)اجراء االتساق الداخلً هو استخراج لثبات الفقرات  -5

وٌعتبر االتساق الداخلً هو استخدام لمعامر االرتباط ما بٌن درجة الفقرل والدرجة الكلٌة للمقٌاال 
( وقٌمتها الجدولٌة ) 438(وبدرجة حرٌة )1,12ومقارنتها بقٌمة )ر( الجدولٌة تحت مستو  داللة )

  (1دور )( وٌتبٌن ذلك من الج1,413

 ( 1جدور )
 ٌبٌن قٌم معامر االرتباط الدالة على االتساق الداخلً

تسلسل 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

تسلسل 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

تسلسل 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

تسلسل 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

1 9,312 5 9,512 8 9,564 13 9,541 

2 9,463 6 9,656 19 9,342 14 9,611 

3 9,562 1 9,382 11 9,511 15 9,446 

4 9,965* 5 9,111 12 9,619 16 9,191* 

 )* ( تعنً غٌر معنوٌة    

( 43،1وبعد اتمام المعالجات االحصائٌة للمقٌاال بطرٌقة االتساق الداخلً فقد استبعدت الفقرات )
 ( فقرل .41وبهذا أصبح عدد الفقرات المتبقٌة )

 للمقٌاسالمعامالت العلمٌة  5 - 3

 :الصدق 1 - 5 -3

ٌعد الصدق من المسلمات التً ٌجب االهتمام بها فً بناء المقاٌٌال وٌقصد به قٌاال المقٌاال للظاهرل  
الدرجة التً تمتد الٌها قٌاال ما وضع من اجله االختبار او  المصمم من اجلها وٌقصد بصدق االختبار"هو

وكلما  ". (0)هو الذي ٌقٌال بدقة كافٌة الظاهرل التً صمم لقٌاسها وال ٌقٌال شٌئا بدال منها او باالضافة الٌها
 .(1)زادت طرق جمع االدلة زادت الثقة فً استخدامه 

 لصدق الظاهري ,صدق البناء :وهناك عدل انواع من الصدق ولذا فقد استخدم الباحث ا

                                                           
 .  414,ص 4991بغداد, ر,كلٌة التربٌة ابن رشد,جامعةرسالة ماجستٌعلً مهدي كاظم : بناء مقٌاال مقنن لمفهوم الذات لطلبة المرحلة االعدادٌة, (4)
 .  492,ص4984,القاهرل , مكتبة النهضة العربٌة, القٌاال النفسً التربوي محمد عبد السالم احمد: (4)
,ص  4987,دار الفكر العربً ,القاهرل , الرٌاضً القٌاال فً التربٌة الرٌاضٌة وعلم النفالمحمد حسن عالوي ومحمد نصر الدٌن رضوان : (4)

499  . 
 . 417,ص 4989,مطبعة االنجلو المصرٌة ,القاهرل , مدخر البحث التربويمد ابو العال: رجاء مح (4)
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هو االختبار)المقٌاال ( الذي ٌدر اسمه على صدقه,اي صادق فً صورته  :أوال : الصدق الظاهري
وٌعد الصدق الظاهري احد انواع الصدق الذي  .(4)الظاهرل وبمعنى اخر لٌال صدقا علمٌا واحصائٌا 

ٌتضح من خالله مكونات المقٌاال ومن خالر الفقرات فً قٌاال الظاهرل المراد قٌاسها وذلك من خالر 
عرض  هذه الفقرات على الخبراء والمختصٌن وقد تحقق هذا النوع من الصدق من خالر عرض المقٌاال 

 رٌاضٌة )عرض الصٌغة االولٌة لهذا المقٌاال ( على الخبراء والمختصٌن فً مجار التربٌة ال

ٌعد هذا النوع من اكثر انواع الصدق مالئمة لبناء المقةاٌٌال وٌسةمى بصةدق المفهةوم  : البناء ثانٌا : صدق
او صدق التكوٌن الفرضً النه ٌعتمد على التحقق التجرٌبً من مد  تطابق درجات الفقرات مع الخاصٌة 

 .(4)وتعد اسالٌب تحلٌر الفقرات مؤشرات على هذا النوع من الصدق  ، او المفهوم المراد قٌاسه,

ومن خالر هذا االسلوب تم استخراج القول التمٌٌزٌة للفقةرات مةن  :  اسلوب المجموعتٌن المتطرفتٌن - 1
خالر تحلٌلها احصائٌا والتً فةً ضةوئها تةم التعةرف علةى الفقةرات التةً مةن خاللهةا نسةتطٌع التمٌٌةز بةٌن 

 (1)درجات منخفضة وكما مبٌن فً جدور الحاصلٌن على درجات مرتفعة واالفراد الحاصلٌن علىاالفراد 

االتساق الداخلً للفقرات هو لبٌةان ثبةات الدرجةة الكلٌةة للمقٌةاال "كلمةا  ٌعتبٌر : صدق المحك الداخلً - 2
كان معامر االرتباط عالٌا كلما در ذلك على توافر التناسق الةداخلً وان الدرجةة الكلٌةة فةً االختبةار نفسةه 

وعلةةى هةةذا االسةةاال اسةةتخدم الباحةةث معامةةر االتسةةاق الةةداخلً فةةً تحلٌةةر فقةةرات  .(0)هةةً محةةك الصةةدق "
اال )حساب صةدق فقةرات المقٌةاال ( باسةتخدام المحةك الةداخلً )الدرجةة الكلٌةة للمقٌةاال ( مةن خةالر المقٌ

اٌجاد العالقة االرتباطٌة بٌن درجة كر فقرل مع الدرجة الكلٌة للمقٌاال وقد تحقق هذا النوع من الصدق من 
 (. 1خالر استخدام قانون االرتباط البسٌط )بٌرسون ( وكما مبٌن فً الجدور )

 الثبات 3-5-2

 .  (1)" ان المقٌاال الثابت هو الذي ٌعطً النتٌجة نفسها اذا طبق على نفال األفراد تحت الظروف نفسها " 

نتائجها وٌعرف الثبات بانه  وٌعد الثبات من العناصر األساسٌة فً إعداد اإلختبارات وإعتماد
"الدقة فً تقدٌر العالمة الحقٌقٌة للفرد على الفقرل التً ٌقٌسها المقٌاال ,أومد  اإلتساق فً عالقة الفرد إذا 

 . (2") اخذ المقٌاال نفسه مرات عدل فً الظروف نفسها

إرتباط وتوجد عدل طرق ٌمكن من خاللها إستخراج معامر الثبات ,"إن الثبات عبارل عن درجة 
.وللحصور على درجة ثبات المقٌاال أستخدم الباحث طرٌقة التجزئة النصفٌة حٌث (3)اإلختبارمع نفسه"

(  471إعتمد الباحث فً هذه الطرٌقة على إستمارات التجربة الرئٌسة لعٌنة البناء والبالغ عددها ) 
فقرات المقٌاال الى نصفٌن إذ  إستمارل وتم التأكد من تجانال النصفٌن بإستخدام إختبار)ف(.حٌث تم تقسٌم

إشتمر النصف األور على فقرات ذات األرقام الفردٌة فً حٌن إشتمر النصف الثانً على الفقرات ذات 
األرقام الزوجٌة .بعد ذلك إستخرج الباحث معامر اإلرتباط )بٌرسون( لمجموع درجات نصفً اإلختبار 

مة تمثر معامر نصف اإلختبار للمقٌاال لذلك ٌتعٌن ( إال إن هذه الق1,818ٌوقد بلغت قٌمتها المحسوبة )
براون(لتصحٌح معامر الثبات للحصور ثبات  -تصحٌح هذه القٌمة من خالر إستخدام معادلة )سبٌرمان

 ( ٌبٌن ذلك.2( والجدور)1,890اإلختبار ككر وبعد التصحٌح أصبح معامر الثبات )

                                                           
 .  444,ص 4117,القاهرل ,مركز الكتاب للنشر , 1,ط القٌاال واالختبارفً التربٌة الرٌاضٌةلٌلى السٌد فرحات : (4)
 .  10,ص 4984طبعة جامعة الموصر ,,الموصر , م االختبارات والمقاٌٌال النفسٌةعبد الجلٌر الزوبعً واخرون :  (4)
  477,ص  4114,مصر ,مطبعة القاهرل , 4,ط االجتماع الرٌاضًاخالص محمد ومصطفى حسٌن :  (0)

(4 ) Baran  A . R . and etal: Psyhology  Scond ededition , halt Seunders , in tenti and editionses gopen , 1981 ,p 410.   
 .  491,ص 4990,مكتبة الكنانً,االردن , 4,ط اساسٌات البحث العلمًاحمد عودل وفتحً ملكاوي: (2)
  29,ص 4987,مكتبة النهضة االسالمٌة, 4,ط االحصاء فً التربٌة الرٌاضٌة وعلم النفالعبد الرحمن عدال:مبادئ  (0)



 

 
 
 
413 

 4141دد الثانً/ مجلة المثنى لعلوم التربٌة الرٌاضٌة                                                                        المجلد الثانً / الع
 

  ...........االحتراف لالعبً كرة القدمقٌاس                                                      واخرانعبد الجبار سعٌد أ.د

 ( 5جدول )
 ٌة مع معامل التصحٌفٌبٌن معامل ثبات اإلختبار بالتجزئة النصف

 الثبات بعد التصحٌف الثبات قبل التصحٌف المقٌاس

 9,583 9,595 اإلحتراف
 

 الموضوعٌة 3-5-3

عند اختٌار البدائر ٌطلق علٌه )االختبار الموضوعً ( الن المحكمٌن ٌستخدمون مفتاح التصحٌح 
االتفاق على النتائج اتفاقا تاما وان "موضوعٌة االختبار تعنً عدم تاثر االختبار بتغٌٌر  وذلك الجر

 ."(4)المحكمٌن وان االختبار ٌعطً نفال النتائج مهما كان القائم بالتحكٌم 

 الدرجات المعٌارٌة للمقٌاس 3-8
ان الدرجات االولٌة )البٌانات الخام ( ال تكون ذات فائدل ما لم تقارن بدرجة اخر  فهذه الدرجات 
وحدها ال تعطٌنا فكرل عن مستو  ما تم قٌاسه اال بمقارنتها بدرجات معٌارٌة وعلٌه ال بد من التعامر 

ً درجةكر فرد على اساال احصائٌا مع الدرجة الخام لتحوٌلها الى درجة معٌارٌة ,والدرجة المعٌارٌة "ه
 .(4)عدد وحدات االنحراف المعٌاري لدرجته عن المتوسط "

وللحصور على الدرجات المعٌارٌة قام الباحث باستخراج الوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري 
لٌتم تطبٌق معادلة الدرجة المعٌارٌة الزائٌة وبعدها ٌتم معالجة الدرجات الزائٌة السالبة بتحوٌلها الى 

( وتستخدم فً 41( وانحرافها المعٌاري ) 21رجات تائٌة وهً "عبارل عن درجة معٌارٌة متوسطها )د
تحوٌر الدرجات الخام الى درجات ٌمكن جمعها لغرض مقارنتها وتسهٌر تفسٌرها وتمتاز هذه الدرجة 

هً ان تكون  . ومن الشروط التً ٌجب مراعاتها عند استخدام المعاٌٌر(0)بانها ال تتضمن قٌما سالبة "
.وتم حساب الدرجات المعٌارٌة للمقٌاال (1)المعاٌٌر حدٌثة وان تكون عٌنة التقنٌن ممثلة للمجتمع االصلً 

 (. 1)ملحق 

 المستوٌات المعٌارٌة للمقٌاس 19 - 3

( والذي من خالله ٌتم الحصور على منحنى  استخدم الباحث منحنى التوزٌع الطبٌعً )كاوال
التوزٌع االعتدالً للبٌانات المعتمدل على طبٌعة العٌنة وعددها ومد  مناسبة االختبارات لهذه العٌنة ,فكلما 

. وقد (2)زاد حجم العٌنة وكانت االختبارات مناسبة اقتربنا عند توزٌع البٌانات من شكر المنحنى االعتدالً 
( 2تكون هناك خمال مستوٌات لمقٌاال االحتراف وتقسم الدرجات المعٌارٌة الى ) وقد اختار الباحث ان

وحدل معٌارٌة  4,4( درجة ,فان المستو  الواحد =  3درجات ,والدرجات المعٌارٌة المعدلة تتكون من )
 ( . 3درجة معٌارٌة معدلة وكما مبٌن فً الجدور ) 44=

 

 

                                                           
  424,ص 4111القاهرل ,دار الفكر العربً ,, 4,ج 4,ط القٌاال والتقوٌم فً التربٌة الرٌاضٌةمحمد صبحً حسانٌن : (4)
 .  80,ص 4141,اربٌر , 4,ط االحصاء واالختبارفً المجار الرٌاضًلؤي غانم الصمٌدعً : (4)
 .  93,ص 4117,بغداد , الطرق االحصائٌة فً التربٌة الرٌاضٌةعلً سموم:مبادئ  (0)
 . 014ـ  011,ص 4111,دار الفكر العربً,القاهرل , اضٌة وعلم النفالالقٌاال فً التربٌة الرٌمحمد حسن عالوي ومحمد نصر الدٌن : (4)
,الموصر ,دار الكتب للطباعة والنشر  الرٌاضٌة التطبٌقات واستخدامات الحاسوب فً بحوث التربٌةودٌع ٌاسٌن محمد وحسن محمد عبد : (4)
 . 432, ص  4999,
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 ( 6جدول )
فً الدوري العراقً من خالل  المعٌارٌة والدرجات الخام لمقٌاس االحتراف لالعبً كرة القدمٌبٌن الدرجات والمستوٌات 

 التشرٌعات والقوانٌن

 الدرجة الخام للمقٌاس الدرجة المعٌارٌة المستوٌات الدرجة فً المنحنى

 31-42 65 – 59 جٌد جدا 4,56

 31 -36 56 – 65 جٌد 24,52

 26- 39 44 – 56 متوسط 49,86

 18 - 25 32ـ -44 مقبول 24,52

 فما دون -15 29 – 32 ضعٌف 4,56

 

 التطبٌق النهائً للمقٌاس  11 - 3

بعد اكتمار كر متطلبات واجراءات البناء والتقنٌن فقد اصبح المقٌاال جاهزا للتطبٌق وقد بلغت 
 ( .41مجموع فقراته )

( على عٌنة التطبٌق والبالغ عددها 8)ملحق حٌث قام الباحث بتطبٌق المقٌاال بصورته النهائٌة 
وبعد تحلٌر اجابات عٌنة التطبٌق النهائً 4140/ 4/ 42ولغاٌة 4144/ 44/ 41(العبا للفترل من  411)

للمقٌاال فقد تم حساب الدرجة النهائٌة لحاصر جمع الدرجات التً حصر علٌها المجٌب من العٌنة على 
تمثر رأٌه فً االحتراف لالعبً كرل القدم فً الدوري العراقً الفقرات اذ اصبح لكر العب درجة خاصة 

 (.0من خالر التشرٌعات والقوانٌن )ملحق 

 الوسائل االحصائٌة 12 - 3

الوسائر ( للمعلومات االحصائٌة وبرنامج اكسر  للحصور على spssاستخدم الباحث نظام )
 االحصائٌة االتٌة :

 ـ مربع كاي.4

 ـ النسبة المئوٌة.4

 بار)ت(للعٌنات المستقلة.ـ اخت0

 ـ الوسط الحسابً. 1

 ـ االنحراف المعٌاري. 2

 ـ معامر االرتباط )سبٌرمان (. 3

 ـ الدرجة المعٌارٌة الزائٌة والتائٌة. 7
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 -عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها : -4

 من خالل التشرٌعات والقوانٌن وتحلٌلها ومناقشتها عرض نتائج مستوٌات مقٌاس األحتراف1 - 4

 (1جدول )
 ٌبٌن نتائج مستوٌات مقٌاس األحتراف من خالل التشرٌعات والقوانٌن والنسبة المئوٌة لها .

 النسبة المئوٌة عدد الالعبٌن المستوٌات الدرجات الخام الدرجات المعٌارٌة

 %19 19 جٌد جدا 31- 42 65- 59

 %15 15 جٌد 31- 36 56 - 65

 %45 45 متوسط 26 -39 44 - 56

 %15 15 مقبول 18- 25 32 - 44

 %12 12 ضعٌف فما دون- 15 29 - 32

( ان مستو  جٌد جدا فً مجار التشرٌعات والقوانٌن لمقٌاال االحتراف لالعبً 7ٌبٌن الجدور)          
-03( ومستو  جٌد بٌن )07-14كرل القدم فً الدوري العراقً من خالر التشرٌعات والقوانٌن تحدد بٌن )

فما  -48( ومستو  ضعٌف بٌن )49-42( ومستو  مقبور بٌن )43-01( ومستو  متوسط بٌن )04
دون(,وٌبٌن اٌضا العدد والنسبة المئوٌة لالعبٌن وحسب مستوٌات مجار التشرٌعات والقوانٌن لمقٌاال 

%(,اما الذٌن اشروا على 41( وبنسبة مئوٌة )41االحتراف فالذٌن اشروا على مستو  جٌد جدا هم )
( وبنسبة مئوٌة 12%( ,اما بالنسبة للمستو  متوسط هم )48( وبنسبة مئوٌة )48مستو  جٌد هم )

%(,اما بالنسبة للمستو  ضعٌف هم 42( وبنسبة مئوٌة ) 42%(,اما بالنسبة للمستو  مقبور هم )12)
 ( ٌوضح ذلك .4% ( والشكر )44( وبنسبة مئوٌة )44)

 

 (1شكل )
 ٌوضف توزٌع الالعبٌن حسب مستوٌات مقٌاس االحتراف من خالل التشرٌعات والقوانٌن

 

ٌر  الباحث ان سبب وجود المستوٌٌن )جٌد جدا وجٌد( فً مستوٌات مجار التشرٌعات والقوانٌن 
ٌعود ذلك الى ان الهٌئات االدارٌة واعٌة فً وضع البنود الخاصة فً عقود الالعبٌن خالر فترل التفاهم 

حقوق والواجبات وابرام هذه العقود من خالر رجار القانون بما ٌضمن حق الطرفٌن قانونٌا من جانب ال
لالعبٌن المحترفٌن مما ٌجعر الهٌئة االدارٌة تتحمر المسؤولٌة بعد االتفاق وهذا ما ٌؤكده نبٌه عبد الحمٌد 

("العقد الشكلً هو ما ال تكفً االرادل البرامه وترتٌب اثاره وانما ٌجب توافر شكر معٌن 4119العلقامً )
من القانون المدنً وعقود االحتراف 4404مادل كوثٌقة اوتحرٌره فً ورقة رسمٌة...طبقا لنص ال

 .(4")الرٌاضً لالعب 

                                                           
 .  414,ص 4119,مركز الكتاب للنشر,القاهرل ,4ط كرل القدم الدولٌة وتفسٌراتها القانونٌة لوائح أحتراف نبٌه عبد الحمٌد العلقامً وأخرون: (4)
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وٌعزو الباحث سبب وجود المستو  )متوسط( الى ان بعض االحٌان عند ابرام العقود القانونٌة 
الطرفٌن عن تنفٌذ  ونص فقراتها فان ذلك ٌعود على الطرفٌن بالفائدل اال انه فً بعض االحٌان ٌتخاضا

بعض بنود هذه العقود وهذا بالتالً ٌعود على احد الطرفٌن الخسارل المادٌة وخاصة لالعبٌن اذ ٌجب 
التزامهم التزاما حرفٌا فً بنود العقود من انتظام واستمرارٌة فً الحضور للوحدات التدرٌبٌة والمنافسات 

("كً ٌتحقق 4113ش والسعدنً خلٌر السعدنً )الرٌاضٌة وهذا ما ٌؤكده كمار الدٌن عبد الرحمن دروٌ
االحتراف الرٌاضً ٌجب ان ٌتصف النشاط الرٌاضً باالنتظام واالستمرار وان ٌكون النشاط الرٌاضً 
المتخصص هو مصدر الرزق الرئٌسً لالعب ,بر ٌلزم فوق ذلك ان ٌكون هناك عقد احتراف مبرم بٌن 

 .(4")ئح االحتراف الالعب والنادي وهذا ما تنص علٌه دائما لوا

وٌعزو الباحث سبب وجود المستوٌٌن )مقبور وضعٌف( فً مستوٌات مجار التشرٌعات والقوانٌن 
الى ان تلك الهٌئات االدارٌة فً االندٌة الرٌاضٌة ال تبٌن وال توضح نقاط البنود الخاصة بعقود االحتراف 

ٌجعر االمورمبهمة من هذا الجانب بالنسبة وعدم الرجوع الى الجهات ذات العالقة البرام هذه العقود مما 
لالعبٌن وهذا ٌدخلهم فً متاهات قانونٌة بسبب تلك الهٌئات غٌر الواعٌة بالنتائج السلبٌة لهذا الجانب وهذا 

("تعتبر التشرٌعات والقوانٌن هما الركٌزل االساسٌة للعمر 4141ما اكده مجدي ٌسر  حلمً عٌاد,)
راءات وضمان سالمة العاملٌن..فً اطار مؤسسً كما انه التطبٌق وشرعٌته وتاكٌدا على صحة االج

الواقعً لحسن سٌر العمر وتحدٌد الواجبات وصٌانة الحقوق الخاصة باالفراد والجماعات والمؤسسات 
..مستمدا ذلك من الدستوروالقوانٌن والتشرٌعات المؤثرل على وضع اللوائح والقرارات الخاصة بالقطاع 

 . (4)جهاته التنفٌذٌة للعمر بهذا القطاع "االهلً بمختلف تو

 -االستنتاجات والتوصٌات :-5

 -االستنتاجات :-5-1

 .بناء مقٌاال االحتراف لالعبً كرل القدم فً الدوري العراقً من خالر التشرٌعات والقوانٌن 

  ًمن توزعت عٌنة البحث على خمسة مستوٌات لمقٌاال االحتراف لالعبً كرل القدم فً الدوري العراق
 خالر التشرٌعات والقوانٌن وهً المستوٌات )جٌد جدا,جٌد,متوسط,مقبور,ضعٌف(.

  ان الهٌئات االدارٌة لالندٌة الرٌاضٌة لها اثر واضح وفعار على العمر فً االحتراف الرٌاضً لالعبٌن
 ومن خالر النتائج التً توصر الٌها الباحث .

 سٌاقات الصحٌحة التً تعتمد فً االحتراف الرٌاضً.عدم اتباع الهٌئات االدارٌة لالندٌة الرٌاضٌة ال 

 االتٌة:من خالر االستنتاجات المستخلصة ٌتقدم الباحث بالتوصٌات  -التوصٌات : 5-2

 اعتماد مقٌاال االحتراف لالعبً كرل القدم فً الدوري العراقً من خالر التشرٌعات والقوانٌن.  .4
الخاصة باالحتراف الرٌاضً لالعبٌن فً مختلف عموم ضرورل المعرفة الواضحة وتثبٌت بنود العقود  .4

 القطر.
العمر على توفٌركافة المستلزمات واالدوات التً تستخدم فً العملٌة التدرٌبٌة والمالعب والمتطلبات  .0

 ووسائر الراحة لالعبٌن المحترفٌن.
لطرفٌن االلتزام التام بدفع قٌمة العقود والرواتب الشهرٌة وحسب االتفاق المبرم بٌن ا-1 .1

 )النادي,الالعب(.

                                                           
 . 28,صمصدر سبق ذكرهكمار الدٌن عبد الرحمن دروٌش والسعدنً خلٌر السعدنً : (4)
,كلٌة التربٌة رسالة ماجستٌرمصرٌة,مجدي ٌسري حلمً عٌاد:رؤٌة مستقبلٌة لالحتراف االداري باالندٌة الرٌاضٌة ال مجدي ٌسر  حلمً عٌاد : (4)

 . 44,ص4141الرٌاضٌة للبنٌن ,جامعة حلوان,
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 المصادر العربٌة
 ,رسالة السعدنً خلٌر عبد الغنً السعدنً :دراسة تحلٌلٌة لنظام احتراف العبً كرل القدم بجمهورٌة مصر العربٌة

 . 4111,كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن ,جامعة حلوان,ماجستٌر
 رسالة االقتصادي لالحتراف الرٌاضً فً بعض االنشطة الرٌاضٌة الجماعٌة, احمد فاروق عبد القادر موسى:العائد

 . 4111,كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن ,جامعة حلوان ماجستٌر
  4114,مطبعة القاهرل,مصر, 4,ط : االجتماع الرٌاضًاخالص محمد ومصطفى حسٌن . 
 :4990نً,االردن ,,مكتبة الكنا 4,ط اساسٌات البحث العلمًاحمد عودل وفتحً ملكاوي . 
 4989,مطبعة االنجلو المصرٌة ,القاهرل , : مدخر البحث التربويرجاء محمد ابو العال 
  : 4111,دار الفكر العربً ,القاهرل  4,ط القٌاال والتقوٌم التربوي والنفسًصالح الدٌن محمود             . 
  كلٌة التربٌة ,ابن رشد ,جامعة  رسالة ماجستٌراالعدادٌة,علً مهدي كاظم : بناء مقٌاال مقنن لمفهوم الذات لطلبة المرحلة,

 . 4991بغداد ,
 : ً4992,   4,ط عقد احتراف العب كرل القدم ـ مفهومه ـ طبٌعته القانونٌة ـ نظامه القانونًعبد الحمٌد عثمان الحفن. 
 : 4118,القاهرل  مناهج البحث العلمً ,الشركة العلمٌة للتسوٌق والتورٌداتعدنان عوض. 
  : 4987,بغداد ومطبعة وزارل التربٌة  0,ط علم النفال التربويعبد الجلٌر ابراهٌم واخرون. 
 ---------------- 4984,مطبعة جامعة الموصر,الموصر,  : االختبارات والمقاٌٌال النفسٌة. 
 :4987,مكتبة النهضة االسالمٌة, 4,ط مبادئ االحصاء فً التربٌة الرٌاضٌة وعلم النفالعبد الرحمن عدال. 
  4117,بغداد , الطرق االحصائٌة فً التربٌة الرٌاضٌةعلً سموم: مبادئ. 
  : ًمركز  4, طاالحتراف فً كرل القد)المفهوم ـ الواقع ـ المقترح (كمار الدٌن عبد الرحمن دروٌش والسعدنً خلٌر السعدن,

 .4113الكتاب للنشر ,القاهرل ,
 : 4117,مركز الكتاب للنشر,القاهرل , 1,ط التربٌة الرٌاضٌة القٌاال واالختبارفًلٌلى السٌد فرحات . 
  : 4141,اربٌر , 4,ط االحصاء واالختبارفً المجار الرٌاضًلؤي غانم الصمٌدعً وأخرون . 
 ,التربٌة الرٌاضٌة  ,كلٌةرسالة ماجستٌرمجدي ٌسري حلمً عٌاد:رؤٌة مستقبلٌة لالحتراف االداري باالندٌة الرٌاضٌة المصرٌة

 . 4141للبنٌن ,جامعة حلوان,
  : 4981,مكتبة النهضة العربٌة,القاهرل , القٌاال النفسً التربويمحمد عبد السالم احمد  . 
 ------------:4984,مكتبة النهضة المصرٌة,القاهرل , , القٌاال النفسً والتربوي. 
 : دار الفكر العربً  بٌة الرٌاضٌة وعلم النفال الرٌاضًالقٌاال فً الترمحمد حسن عالوي ومحمد نصر الدٌن رضوان,

 .4987,القاهرل ,
 ------------:4111, دارالفكر العربً,القاهرل , القٌاال فً التربٌة الرٌاضٌة وعلم النفال. 
 : 4111,دارالفكر العربً,القاهرل, 4,ج 4,ط القٌاال والتقوٌم فً التربٌة الرٌاضٌةمحمد صبحً حسانٌن .  
 مركز الكتاب للنشر,القاهرل 4ط لوائح أحتراف كرل القدم الدولٌة وتفسٌراتها القانونٌةحمٌد العلقامً وأخرون:نبٌه عبد ال,

,4119 . 
  ً4111, بغداد ,  : دلٌر االبحاث لكتابة االبحاث فً التربٌة الرٌاضٌةنور الشوك ورافع صالح فتح . 
 : ة ,دار الكتب ستخدامات الحاسوب فً بحوث التربٌة الرٌاضٌالتطبٌقات االحصائٌة واودٌع ٌاسٌن محمد وحسن محمد عبد

 .4999للطباعة والنشر ,الموصر ,
 (1ملحق )

 أسماء فرٌق العمل المساعد

 مكان العمل االسم ت

 العب دولً سابقا نادي زاخوا سعٌد محسن 1

 العب دولً ـ نادي النجف مصطفى ناظم 2

 العب دولً نادي اربٌل جالل حسن 3

 نادي المٌناء جبارصفاء  4

 نادي النجف حسٌن محً 5

 نادي كربالء حٌدر طالب 6

 نادي المٌناء سالم مطلب 1

 رئٌس االتحاد الفرعً لكرة القدم فً القادسٌة كامل زغٌر 5

 رئٌس لجنة الفرات االوسط لخماسً كرة القدم / القادسٌة إسماعٌلمحمد عبد السادة  8
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 (2ملحق )
 والمختصٌن الذٌن عرض علٌهم المقٌاس بصٌغته االولٌةٌبٌن أسماء الخبراء 

 مكان العمل األختصاص اللقب العلمً واالسم ت

 جامعة بغداد / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة األدارة والتنظٌم أ.د أسعد عبد العزٌز 1

 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة األدارة والتنظٌم أ.د نصٌر قاسم خلف 2

 جامعة بغداد/كلٌة التربٌة الرٌاضٌة األدارة والتنظٌم حسن ناجً محمود أ.د 3

 جامعة بغداد/كلٌة التربٌة الرٌاضٌة األدارة والتنظٌم أ.د طارق عبد الرحمن محمود 4

 جامعة االنبار/كلٌة التربٌة الرٌاضٌة تدرٌب رٌاضً/كرة قدم أ.دموفق اسعد محمود 5

 جامعة القادسٌة/ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة تدرٌب رٌاضً/كرة قدم أ.د عبدهللا حسٌن الالمً 6

 جامعة بابل / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة علم النفس الرٌاضً /كرة قدم أ.د عامر سعٌد الخٌكانً 1

 جامعة بغداد / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة تعلم حركً / كرة قدم أ.د قاسم لزام صبر 5

 جامعة القادسٌة/ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة الرٌاضًالتدرٌب  أ.د عادل تركً حسن 8

 جامعة بابل / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة التدرٌب والقٌاس أ.د محمد جاسم الٌاسري 19

 جامعة البصرة / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة األختبارات والقٌاس أ.د مصطفى عبد الرحمن محمد 11

 جامعة البصرة/ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة تدرٌب  رٌاضً/كرة القدم أ.د ذو الفقار صالف 12

 جامعة القادسٌة/ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة االختبارات والقٌاس أ.م.د حازم موسى عبد 13
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 ( 3ملحق )  
 جامعة القادسٌة       

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
 الدكتوراه الدراسات العلٌا /

 م / المقٌاس بصٌغته النهائٌة
 السٌد الالعب ............................................................. المحترم

 تحٌة طٌبة.
قٌاس االحتراف لالعبً كرة القدم من خالل التشرٌعات والقوانٌن فً  )): ٌروم البحث أجراء دراسة الدكتوراه 

كنت من المعنٌٌن بهذا البحث ٌرجى قراءل فقرات المقٌاال  بكر دقة وموضوعٌة والتأشٌر بعالمة ولما  ((الدوري العراقً 
(شاكرٌن تعاونكم لتطوٌر الحركة الرٌاضٌة.مع   ( أمام الفقرل التً تشعر بانها )متحقق ـ متحقق الى حد ما ـ غٌر ) متحقق

 فائق الشكر واألمتنان.

 مثار توضٌحً

 غٌر متحقق لى حد مامتحقق ا متحقق الفقرات ت

    توجد لجان تهتم بدراسة السٌرة الذاتٌة لالعب المحترف 1

    توجد الئحة لوكالء الالعبٌن المحترفٌن. 2

    )االم (والتً ٌشتهر بها الالعب  لدٌنا قانون احتراف داخلً ٌطبق لٌحافظ على حقوق الفرق 3

 الغراض البحث العلمً فقط .ان المعلومات التً تقدمها تكون  :مالحظة

  

 الباحث 

 نبٌل حسٌن عباس

 االسم :

 اسم النادي :
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 4141دد الثانً/ مجلة المثنى لعلوم التربٌة الرٌاضٌة                                                                        المجلد الثانً / الع
 

  ...........االحتراف لالعبً كرة القدمقٌاس                                                      واخرانعبد الجبار سعٌد أ.د

 مقٌاس االحتراف لالعبً كرة القدم فً الدوري العراقً من خالل التشرٌعات والقوانٌن

 غٌر متحقق متحقق الى حد ما متحقق الفقرات ت

    لدٌنا قانون احتراف داخلً ٌطبق لٌحافظ على حقوق الفرق )االم (والتً ٌشتهر بها الالعب  1

2 
ان قانون االنتقال لالعبٌن المحترفٌن فً العراق تعطٌهم الحق فً االنتقال الي ناد دون الرجوع للنادي )االم 

 ( الذي صرف علٌه اموال ورعاٌة .
   

3 
قد تدرجوا فً مدارس الفئات العمرٌة كً ٌستفٌدوا منهم فً المستقبل وال  ٌحتم على االندٌة وجود العبٌن

 ٌتم الذهاب لشراء الالعبٌن االجانب.
   

    توجد لجان تهتم بدراسة السٌرة الذاتٌة لالعب المحترف. 4

    ط .توجد ضوابط تمنع االندٌة من التعاقد مع حراس مرمى اجانب وذلك لمنف الفرصة للحراس المحلٌٌن فق 5

    توجد الئحة لوكالء الالعبٌن المحترفٌن. 6

    توجد ضوابط تحدد قٌمة العقود كحد اعلى وكحد ادنى لالعبٌن وكذلك الرواتب. 1

5 
% (اذا 59هناك ضوابط تبٌن انه للنادي الحق فً الغاء عقد الالعب او تخفٌض نسبة العقد الى نسبة )

 ( شهر . 6زادت فترة العالج عن )
   

8 
توجد ضوابط تبٌن ان الالعب ٌلتزم بالمشاركة فً جمٌع انشطة النادي سواء الرسمٌة او الغٌر رسمٌة 

 )الودٌة (بشرط ان ال تتعارض هذه المشاركة مع مشاركة منتخب بالده.
   

    ٌوجد قانون ٌبٌن عقوبات الالعبٌن فً حالة عدم التزامهم ببنود العقد المبرم بٌن النادي والالعب. 19

    ٌلتزم الالعب لصالف النادي ممارسة لعبة كرة القدم بصفة العب محترف خالل فترة عقده . 11

    ٌتعهد الالعب بالتواجد فً االماكن والمعسكرات عند ابالغه من قبل النادي . 12

    والنفسٌة.ٌتعهد الالعب بتنفٌذ البرامج الموضوعة من قبل االجهزة الفنٌة واالدارٌة والطبٌة  13

14 
توجد ضوابط ٌتم من خاللها فسخ عقد الالعب بسبب حكم قضائً علٌه او ٌشطب من االتحاد العراقً 

 المركزي لكرة القدم .
   

 (4ملحق )
 الدرجات الخام والدرجات المعٌارٌة والمعٌارٌة المعدلة لمقٌاس األحتراف من خالل التشرٌعات والقوانٌن

 الدرجة التائٌة الزائٌةالدرجة  الدرجة الخام

42 2,88 18,8 

41 2,15 11,5 

49 2,56 15,6 

38 2,35 13,5 

35 2,14 11,4 

31 1,82 68,2 

36 1,11 61,1 

35 1,48 64,8 

34 1,25 62,5 

33 1,96 69,6 

32 9,55 55,5 

31 9,63 56,3 

39 9,42 54,2 

28 9,21 52,1 

25 -9,995 48,8 

21 -9,21 41,5 

26 -9,43 45,1 

25 -9,64 43,6 

24 -9,56 41,4 

23 -1,91 38,3 

22 -1,28 31,1 

21 -1,59 34,8 

29 -1,12 32,5 

18 -1,83 39,6 

15 -2,15 25,5 

11 -2,36 26,3 

16 -2,51 24,2 

15 -2,18 22,96 

14 -3,99 29 

 


