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 ممخص ال

 عالػ العسالقة الذخكات ودخمت الستجاولة السرطمحات مؼ الخياضة صشاعة مرطمح اصبح
 التجارية اإلعالنات مقجمة في الخياضة أبطال وأصبح قبل مؼ متاحة تكؼ لػ ةججيج أسؽاق لفتح الخياضة
مقؽمات مكياس  وتقشيؼ بشاءوىجف البحث الى  ،والتسؽيل بالتدؽيق يدسى ما وظيخ الخياضي واالعالم

السشيج الؽصفي باالسمؽب السدحي  ؽن واتبع الباحث ،القجم بكخة العخاقي الجوري  نخبة لالعبي االحتخاف
( ناديا فيسا كانت العيشة بعجد 20العبا  مؼ اصل )(  750وتالف مجتسع البحث مؼ )  جة السذكمة،لسعال

 عجموكانت اىػ االستشتاجات  ( انجية  وتػ االختيار بالطخيقة العذؽائية العبا10( العبا مؼ اصل )150)
 تطخأ التي لمتعجيالت خةالسدتس الستابعة في حيؼ اىػ التؽصياتالرحيح  بالذكل االستثسار االنجية اعتساد

 .االحتخاف  يخز ما كل عمى

 االحتراف، كرة القدمالكممات المفتاحية: 

Building and legalizing a scale of the elements of 

professionalism for elite Iraqi football league players 

Nabeel Hssan Abass           yass majeed dahash            Zina Hadi Abass  

Abstract 

The term “sports industry” became one of the common terms, and giant 

companies entered the world of sports to open new markets that were not 

available before, and sports champions became at the forefront of commercial 

advertisements and sports media, and the so-called marketing and financing 

appeared. The two researchers followed the descriptive approach in the survey 

method to address the problem The research community consisted of (750) 
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players out of (20) clubs, while the sample was (150) players out of (10) clubs. 

It covers everything related to professionalism. 

Keywords: professionalism, football 

 

 التعريف بالبحث : -1

 مقدمة البحث وأىميتو:-1-1

ودخمت الذخكات العسالقة عالػ  اصبح مرطمح صشاعة الخياضة مؼ السرطمحات الستجاولة 
فتح أسؽاق ججيجة لػ تكؼ متاحة مؼ قبل وأصبح أبطال الخياضة في مقجمة اإلعالنات التجارية الخياضة ل

 التدؽيق والتسؽيل.بوظيخ ما يدسى واالعالم الخياضي 

أىػ الخياضات عمى السدتؽى العالسي ومؼ أكثخ الخياضات شعبية في العالػ ومشح  تعجولعبة كخة القجم      
أصبحت مؼ و كانت مجخد ىؽاية فيي اليؽم تعتبخ لقسة عير الالعبيؼ  في تطؽر مدتسخ مح وىي نذأتيا
وتخرز الرحافة واألجيدة السخئية والدسعية مداحة  االحتخافلمبمجان التي تطبق نعام  االقترادركائد 

  زمشية كبيخة ليا.

تخف مؼ خخ ،يدتمدم ان يتخح الالعب السحآأي نذاط  احتخافالخياضي شأنو شان  االحتخافن إ         
يعتسج عميو  ا  مادي ا  مسارستو لمعبة كخة القجم ميشة يباشخىا برفة مشتعسة ومدتسخة وذلغ بيجف تحقيق عائج

نتعام ن يترف الشذاط الخياضي باإلأحتخاف الخياضي بيج انو ال يكفي لتؽافخ معشى اإل وسيمة لمعير،
حتخاف مبخم إن يكؽن ىشاك عقج أ ن يكؽن مرجر الخزق الخئيدي لالعب ،بل يمدم فؽق ذلغأو  ستسخارواإل

 .حتخافبيؼ الالعب والشادي وىحا ما تشز عميو دائسا لؽائح اإل

 الجوري  نخبة لالعبي االحتخاف مقؽمات مكياس وتقشيؼ بشاءتجمت أىسية البحث كؽنيا تشاولت و 
 القجم. بكخة العخاقي
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 مذكمة البحث 1-2

 الكتخونيا مع عجد مؼ الالعبيؼيت جخ أالتي  ءاتلمقالمجوري العخاقي وا يؼة الباحثمتابعمؼ خالل     
لحى  ، مقؽمات االحتخافمؼ جانب خاصة نجية التي يمعبؽن ليا مع األوجج أن ىشاك مذكالت تؽاجييػ 

 ىحه السقؽمات والرعاب التي تؽاجييا.الخؽض في ىحه السذكمة لمؽقؽف عمى  ؽن الباحث ىأرت

 أىداف البحث  1-3

 . .القجم بكخة العخاقي الجوري  نخبة لالعبي فاالحتخا مقؽمات التعخف عمى -1

 القجم بكخة العخاقي الجوري  نخبة لالعبي مكياس مقؽمات االحتخافبشاء  -2

 مجاالت البحث4 -1

 .القجم بكخة  الشخبة العخاقيوري جال ؽالعب السجال البذخي: 1-4-1

     2021/   2  /  27    -   2021  /   2 /   3   : السجال ألدماني 1-5-2

 القجم.بكخة العخاقي  وري جالانجية  مالعب السجال السكاني : 1-5-3

 -مشيجية البحث وإجخاءاتو السيجانية :-3

  -منيج البحث :-3-1

 السشيج الؽصفي باالسمؽب السدحي وذلغ لسالئستو وطبيعة السذكمة السطخوحة. ؽن استخجم الباحث

 :مجتمع البحث وعينتو -2- 3

( العبا مؼ  750ىػ العبؽ انجية الشخبة بكخة القجم والبالغ عجدىػ ) تػ تحجيج مجتسع البحث و 
( 10( العبا مؼ اصل )150والبالغ عجدىػ ) ( نادي ، وقج تػ اختيار العيشة بالطخيقة العذؽائية20اصل )

 ( العبا.50( العبا، وعيشة التطبيق )100انجية، لتربح عيشة البشاء )
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 ووسائل جمع المعمومات .جيزة المدتخدمة دوات واألاأل 3 - 3

 جيدة السدتخجمة .دوات واألاأل 1- 3- 3

 جياز البتؽب  - 1

 حاسبة الكتخونية يجوية  - 2

 وسائل جسع السعمؽمات والبيانات . 3-2 - 3

 بالؽسائل التالية : انؽ الباحث ستعانألقج 

 السخاجع والسرادر العخبية - 1

  االستبيان - 2

 السقابالت الذخرية -3

 كة السعمؽمات الجولية )االنتخنيت (شب - 4

 

 ؽات بشاء مكياس اإلحتخاف الخياضي:خط  3-4

اعداد الريغة االولية لممقياس: 3-4-1  

ؼ عمى مجسؽعة مؼ الجراسات والبحؽث واالدبيات الخاصة بسؽضؽع البحث اذ يمؼ خالل اطالع الباحث
( خبيخا حؽل مجى صالحيتيا 10لبالغ عجدىػ )( فقخة وتػ عخضيا عمى مجسؽعة مؼ الخبخاء وا10)حجدت 

( وبعج ان تػ جسع االستسارات تبيؼ ان جسيعيا ترمح مؼ خالل 1مؼ عجميا وكسا مبيؼ في الججول )
 .(3،84( = ) 1( وعشج درجة حخية )0،05( تحت مدتؽى داللة )2استخجام اختبار )كا
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(1) ججول  

 يبيؼ صالحية فقخات السكياس

2مربع كا الداللة  ت الفقرات اراء الخبراء 
 موافق غير موافق

يمتمك النادي مراكز صحية جيدة  9 1 6,4 معنوي 
 وقاعات رياضية تمبي الطموح

1 

 2 وجؽد وسائل نقل مخيحة لمجسيع 8 2 3,6 معنوي 
تتطمع ادارات االندية بذكل  11 1 11 معنوي 

مدتمر كل ما يخص االحتراف 
 وسبل تطوره

3 

 4 توفير الوسائل واالجيزة التدريبية 9 1 6,4 معنوي 
الوحدات التدريبية موضوعة  8 2 3.6 معنوي 

بذكل عممي ومرتبة بذكل 
 نظامي

5 

 6 وجود مالعب خاصة باالندية 8 2 3,6 معنوي 
وجود لجان ادارية وفنية ذات  11 1 11 معنوي 

 قدرة ومدتوى فكر عالي
7 

وجود وسائل الراحة لالعبين  11 1 11 معنوي 
صة المحترفينوخا  

8 

االلتزام بفترات تدجيل الالعبين  9 1 6,4 معنوي 
 وخاصة المحترفين

9 

تأمين حداب جاري مع احد  11 1 11 معنوي 
 المرارف

11 
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صالحية الفقرات : 3-4-2  

القدرة التميزية:3-4-2-1  

(:المجموعتان الطرفيتان ) االتداق 3-4-3-1-1  

يدية لفقخات السكياس استخجمت الباحثتان السجسؽعتان الطخفيتان اذ تحققت لغخض التعخف عمى القجرة التس 
الباحثتان مؼ قجرة الفقخة عمى التسييد باستخجاميسا ىحا االسمؽب مؼ خالل عيشة البشاء البالغ 

 االتي:مؼ خالل العبا (100عجدىا)

 تختيب الججات الكمية تختيبا تشازليا-1
%(مؼ االستسارات التي 27التي حرمت عمى الجرجات الجنيا و) %( مؼ االستسارات27تحجيج ندبة )-2

 .العبا( 27ؼ مجسؽعتيؼ قؽام كل مشيسا )يحرمت عمى الجرجات العميا وبحلغ تكؽنت لمباحث
( فقخة مؼ خالل استخجام اختبار 10تػ حداب معامل التسييد لجسيع فقخات السكياس البالغة )-3

ؤشخ لسجى صالحية الفقخات مؼ خالل مقارنتيا بالكيسة الججولية )ت(لمعيشات السدتقمة والتي اعتبخت كس
بالحقيبة  ن ؽ الباحث قج استعانو ( ، 0005( ومدتؽى داللة )52( عشج درجة حخية )2001البالغة )

 (.1بالججول ) مبيؼعشج تحميل البيانات الستعمقة بتحميل الفقخات وكسا  (spss)االحرائية 
 

 ( 1جدول )                                       
 يبين القوة التميزية لفقرات المقياس 

 

 

 ت

السجسؽعة     السجسؽعة العميا الفقخات
 الجنيا

القؽة 
 التسيدية 

 الجاللة

   ع س ع س

 جيجة صحية مخاكد الشادي يستمغ 1
 الطسؽح تمبي رياضية وقاعات

 معشؽي  4068 0038 2040 0035 2070
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 معشؽي  7030 0016 2040 0020 2060 لمجسيع مخيحة نقل وسائل وجؽد 2

 مدتسخ بذكل االنجية ادارات تتطمع 3
 تطؽره وسبل االحتخاف يخز ما كل

 معشؽي  3060 0034 2050 0031 2074

 معشؽي  5066 0045 2035 0030 2048 التجريبية واالجيدة الؽسائل تؽفيخ 4

 بذكل مؽضؽعة التجريبية الؽحجات 5
 نعامي بذكل ومختبة عمسي

 معشؽي  4065 0049 3050 0066 3033

 معشؽي  6077 0030 3049 0043 3053 باالنجية خاصة مالعب وجؽد 6

 قجرة ذات وفشية ادارية لجان وجؽد 7
 عالي فكخ ومدتؽى 

 معشؽي  7042 0029 2043 0020 2057

 وخاصة لالعبيؼ الخاحة وسائل وجؽد 8
 السحتخفيؼ

 معشؽي  3022 0042 2018 0044 2022

 الالعبيؼ تدجيل بفتخات تداماالل 9
 السحتخفيؼ وخاصة

 معشؽي  4076 0033 3019 0067 3025

 احج مع جاري  حداب تأميؼ 10
 السرارف

 

 معشؽي  5085 0027 2026 0055 2046

 2001=52(=2-27+27( =)2-( ودرجة حخية )ن+ن0005الكيسة التائية الججولية عشج مدتؽى داللة )

  االتداق الداخمي:2 -3-4-3-1
 . ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس -1
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باط البديط) بيخسؽن (بيؼ درجة كل فقخة والجرجة الكمية وبعج اتسام ن باستخخاج معامل االرتؽ الباحث قام
السعالجات االحرائية مؼ خالل استخجام معامل االرتباط واستخخاج الشتائج مؼ خالل )ر( السحتدبة 

( ومؼ خالل 98( وعشج درجة حخية )0005(تحت مدتؽى داللة)00205مقارنة بجرجة )ر( الججولية البالغة)
 ( يبيؼ ذلغ.2اي فقخة والججول ) ذلغ لػ تدتبعج

 (2جدول )                                     
 يبين معامل ارتباط درجة كل فقرة بالمجموع الكمي لممقياس       

 
 معامل ارتباط ت
1 00677 
2 00590 
3 0897 
4 00611 
5 00578 
6 00487 
7 00678 
8 00578 
9 00786 
10 00897 

 
 00205=98=2-100(=2-( ودرجة حخية )ن0005الججولية عشج مدتؽى داللة )قيسة )ر( 

 
المؤشرات العممية لممقياس:3-4-4  

 تػ استخجام الرجق والثبات والسؽضؽعية
التطبيق النيائي لممقياس: 3-4-5  

 وقج بمغت العبا( 50بعج ان تػ بشاء السكياس بالرؽرة الشيائية تػ تطبيقة عمى عيشة التطبيق البالغة)
 ( فقخة .10مجسؽع فقخاتة )
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الوسائل االحرائية:     3-4-6  
 استخجمت الباحثتان الؽسائل االحرائية التالية:

 االنحخاف السعياري  -1
 معامل االرتباط البديط بيخسؽن  -2
 الؽسط الحدابي -3
 اختبار) ت( لمعيشات السدتقمة-4
 2مخبع كا -5
 
عرض النتائج وتحميميا ومناقذتيا.-4  

رض نتائج مقياس القمق وتحميميا ومناقذتيا.ع4-1  

(3)جدول  

سكياسال فقخات عمى البحث عيشة افخاد الجابات التكخارات يبيؼ  

 

 الفقرات

متحقق الى  متحقق
 حدا ما

المجموع  غير متحقق
 التقديري 

الوسط 
 مرجح

الوزن 
 لندبي

التدم
 سل

     العدد العدد العدد

1 28 12 11 118 2,36 78,66 4 

2 31 9 11 119 2,38 79,33 3 

3 25 13 12 113 2,26 75,33 6 

4 16 14 21 96 1,92 64 11 

5 18 17 15 113 2,16 68,66 9 
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6 33 11 7 121 2,52 84 2 

7 21 13 12 98 1,96 65,33 8 

8 28 11 12 116 2,32 77,33 5 

9 22 12 16 116 2,12 71,66 7 

11 35 11 5 131 2,6 86,66 1 

 

%( 86066 -64( يتبيؼ ان الشدبة السئؽية لفقخات مكياس تخاوحت ما بيؼ )3ل عخض الججول)مؼ خال
 عمى %(86066 (السختبة االولى وبشدبة)السرارف احج مع جاري  حداب تأميؼحيث حققت فقخة)

 في تشدل ورواتبيػ الالعبيؼامؽال  تكؽن  بحيث حدابات ومشتدبييا لالعبييا يكؽن  ان االنجية
االمؽال  تدتثسخ البشؽك أن مؼ السعخوف أن إذ البشغ الحي تػ التعاون معو في ؽجؽدةالس حداباتيػ

.في سحب االمؽال عشج الحاجة الييا  امكانية الالعبيؼ والسشتدبيؼ  الى السؽدعة عشجىا باالضافة
 السالعب وجؽد%(84 ( بالسختبة الثانية وبشدبة )باالنجية خاصة مالعب وجؽدحيؼ جاءت الفقخة)

 بذكل التجريبي الكادر يحسميا التي الشعخية االمؽر لتطبيق وذلغ ججا ضخوري  نادي بكل ةالخاص
 كحلغ،  الكاشفة االضؽاء فييا وتتؽفخ نعامية السالعب ىحه تكؽن  ان ولكؼ مؼ السفتخض  عسمي

 مقاعج تكؽن  وان،  أريحية بكل الجساىيخ لجخؽل ومتشؽعة كبيخة مجاخل لمسالعب تكؽن  ان
 ذلغ يشعكذ سؽف لمسالعب مؽاصفات ىكحا تتؽفخ عشجما وبالتالي،  مستازة صفاتبسؽا الجسيؽر

 االخخى  الفخق  قبل مؼ عمييا مباريات اجخاء مؼ االنجية تتسكؼ وكحلغ الجساىيخي  الحزؽر عمى
 نقل وسائل وجؽد.اما التدمدل الثالث كان مؼ نريب الفقخة ) مؼ الشاحية السادية ميػ جانب وىؽ

 تؽفيخ في دور ليا الشادي يستمكيا خاصة سيارة وجؽد أن %(79033 بشدبة )( و لمجسيع مخيحة
 ذلغ يشعكذ مسا ونفديا بجنيا لالعبيؼ االريحية يعطي وكحلغ الشقل نفقات تقميل خالل مؼ االمؽال

وىحا مؼ االمؽر السيسة ججا لكي يكؽن الالعب في اتػ   والسباريات التجريب  في االفزل بتقجيػ 
 الشادي يستمغ.اما التدمدل الخابع فقج جاءت الفقخة )افزل جانب نفدي ومعشؽي  الجاىدية وفي
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 االحتخاف مقؽمات مؼ %(78066( وبشدبة )الطسؽح تمبي رياضية وقاعات جيجة صحية مخاكد
 السدتمدمات كافة تؽفيخ خالل مؼ السجروسة بذكل عمسي وحزاري  الخطط وضعالجيجة 

 القجم كخة لالعبي تقام التي التجريبية بالؽحجات الخاصة بالسالع وتجييد الستاحة واالمكانيات
لالحتخاف  السشاخ تؽفخ ان يسكؼ خالليا مؼ التي الرحية والسخيحة االجؽاء خمق الى باالضافة

 وخاصة لالعبيؼ الخاحة وسائل وجؽد.اما التدمدل الخامذ فقج جاءت الفقخة ) بكافة مجاالتو
 مؼ ايجابيا ذلغ يشعكذ لالعبيؼ الخاحة وسائل تتؽفخ عشجما %(77033 ( وبشدبة )السحتخفيؼ

 والدفخ االجتساعية الخحالت مثل االدارية والييئة الشادي قبل مؼ تطخح التي االفكار تقبل حيث
 وإنجازاتيػ الالعبيؼ عؼ الجراية والسعخفة وكحلغ التخفييية القاعات وعسل الدياحية السشاطق الى

 مع لمتؽاصل الالعبيؼ قبل مؼ االستعسال كثيخ اصبح لحيوا الشادي في االنتخنيت وتؽفيخ
 االحتخاف يخز ما كل مدتسخ بذكل االنجية ادارات تتطمع.في حيؼ جاءت الفقخة ) معجبييػ

 التي االنجية مؼ نادي كل يزػ ان يجب %(75033( بالتدمدل الدادس وبشدبة )تطؽره وسبل
 ان ويجب التعاقجات عسميات عؼ ولةمدؤ  تكؽن  متخررة عمسية ادارة االحتخاف نعام تطبق
 تجار وان واالقتراد القانؽن  ورجال الخياضي الشذاط في الستخرريؼ خبخاء عزؽيتيا في تزػ

. اما التدمدل واستثساري وبالتالي الحرؽل عمى االمؽال والتي تعتبخ عرب الحياة تجاري  بسفيؽم
( وبشدبة السحتخفيؼ وخاصة الالعبيؼ تدجيل بفتخات االلتدامالدابع فقج جاءت الفقخة )

 العب الي واليجؽز الذتؽية والثانية الريفيةاالولى   الالعبيؼ لتدجيل فتختيؼ ىشاك%(70066)
 إضافة يجؽز وال االتحاد الى السخسمة الشادي كذؽفات في مدجال يكؼ لػ ما السباراة  في السذاركة

 لجان وجؽدمؼ نريب الفقخة ) .اما التدمدل الثامؼ فقج كاناالنتقال  فتخات في اال العب أي
 في لجان ىكحا تؽاجج ضخورة%(65033( وبشدبة )عالي فكخ ومدتؽى  قجرة ذات وفشية ادارية

 االنجية في سؽاء الالعبيؼ تجاه االحتخافي عسميا خالل مؼ وميػ كبيخججا دور مؼ ليا لسا االنجية
التالي االرتقاء بسدتؽياتيػ وب الالعبيؼ حياة تفاصيل بادق عارفة ستكؽن  النيا االتحاد في او

 عمسي بذكل مؽضؽعة التجريبية الؽحجات. اما التدمدل التاسع فقج جاءت الفقخة )والحفاظ عمييا
 الججول والسجرب االدارية الييئة تعخف ان يجب  %(84( وبشدبة )نعامي بذكل ومختبة

الخطط  عؽن يز ذلغ ضؽء وفي الجولية االستحقاقات ومؽاعيج السدابقات تؽاريخ الستزسؼ
 عؼ غيابو وفتخات تؽاججه وايام الالعب مذاركات عجد عؼ التجريبية أفكارىػ ويبشؽن  الرحيحة
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 الؽحجة تطبيق يسكؼ وبحلغ االستخاتيجية مؼ الجانب الفشي واالداري  يببشؽن  ذلغ ضؽء وفي الشادي
 واالجيدة الؽسائل تؽفيخالعاشخ فقج جاءت الفقخة) .اما التدمدلالرحيحة العمسية التجريبية
تؽفخ االجيدة التجريبية مؼ االمؽر البالغة االىسية والزخوية في ميجان  %(64 ( وبشدبة )التجريبية

ساحات التجريب لكي يتسكؼ السجرب مؼ ايرال كل ما يجؽل في فكخه لالعبيؼ وكحلغ مؼ تطؽيخ 
ية او الؽدية  . قابمياتيػ البجنية والحىشية ومعخفة الخطط التي سؽف تطبق في السباريات الخسس  

 

االستنناجات والتوصيات: -5  

االستنتاجات: 5-1  

-استشتجت الباحثتان مايمي:  

.عجم اعتساد االنجية االستثسار بالذكل الرحيح  -1  

السالعب تحتاج الى عشاية واىتسام كبيخ الدامتيا-2  
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 فمقؽمات االحتخام/ استبيان مكياس 

 الديج......................................... السحتخم
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