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المستخلص
يهدف البحث الى اعداد استتتتةارل القةادل التحيةةة لحيام كرل الستتت  ،وتحديد معايةر الستتتتةارل
القةادل التحيةةة لحيام كرل الست  ،واستتعة الةنهج الوصتي باألست و الةستح والدراستا الةعةاري ،
وتحدد مجتةع البحث من الحيام العام ون الةعتةدون والةستج ون ي ستجال االتحاد الةرك ل ليرل الست
ي العراق والبالغ عددهم ( )84حيم ،موزعةن ع ى الدرجا التحيةةة الثالث (الدولة  ،االولى ،الثانة )،
واختةر عةن البحث بطريق الحصتتر المتتام  ،وتيونت استتتةارل القةادل التحيةةة من ( )21يقرل يةث ن
( )6ابعاد وه (ال ةاق والصتتتح العام  ،التعاون وااللت ام ،مةيانةية التحيةم ،ادارل الةبارال ،تمتتتخةص
االخطتا  ،تمتتتتخةص الةختاليتا ) ،وتم تقةةم القةتادل التحيةةةت لحيتام كرل الستتتت ت من قبت الةراقبةن الينةةن
ل ةباريا وعددهم ( )5مراقبةن ،واستتخرجت خةست مستتويا معةاري ل عةن  ،ومن النتائج الت خرج بها
البحث ان استتتةارل القةادل التحيةةة اتبتت صتتالحةتها وقدرتها ع ى تقةةم مستتتو القةادل التحيةةة لحيام
كرل الست  ،ومن التوصتةا الت خرج بها البحث اهةة اعتةاد لجن الحيام الةرك ي بيرل الست الستتةارل
القةادل التحيةةة الةعدل من قب الباحثةن لتقةةم ادا حيام كرل الس .
الكلمات المفتاحية  :معايير ،القيادة التحكيمية ،حكام كرة السلة.
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Abstract
The research aims to create a referee leadership form and determine the
criteria for the referee leadership form for basketball referees. This research uses
a descriptive approach using the survey method and normative studies. The
research community was determined by the working referees who are accredited
and registered in the records of the Central Basketball Federation in Iraq, whose
number is (84) referees distributed among the three refereeing points
(international, first, and second). The research sample were chosen by a
comprehensive inventory method, and the referee’s leadership form consisted of
(21) vertebrae representing (6) dimensions, namely (fitness, public health,
cooperation and commitment, arbitration mechanics, match management,
diagnosing errors, and diagnosing violations). The arbitration leadership of
basketball referees were evaluated by the (5) technical observers of the matches.
Five standard levels were extracted from the sample. Among the results that the
research came out with is that the referee’s leadership form proved its validity
and ability to assess the referee’s ability level of leadership for the basketball
referees. One of the recommendations that came out of the research is the
importance of the adoption of the referee’s leadership form prepared by
researchers by the Central Basketball Referees Committee to evaluate the
performance of basketball referees.
Keywords: Standards, Refereeing leadership, basketball referees.

: التعريف بالبحث1
: المقدمة1-1
تةة القةتادل بتاحتاللهتا ميتانت جةتدل لتد البتاحثةن والةعنةةن ي الةجتاال العتامت ومنهتا الةجتال
 وانَ القةادل، إذ تعد القةادل إحد الركائ األستتتتاستتتتة الةهة لنجاف الحيم ي قةادتا ل ةبارال، الرياضتتتت
التحيةةة تظهر من خالل أستالة عدل ولي منها ينج ي تحقة األهداف وبحست الةواقا الت يتعام
ع
 ان،يضتتال عن تةتعا بةعريتا ي استتتخدام ها سأل األستتالة الت تستته مهةتا وتحق نجاحا
،معها الحيم
نجاف التحيةم هو نجاف الةبارال بصتتورل عام وهاا يعتةد ع ى الجوان الةعرية والبدنة والنيستتة والت
 وإلخراج الةبارال،تؤتر بمتتي مبا تتر ع ى قرارا الحيم والت ت ع دورا كبةر ي اتجاأل ستتةر الةبارال
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بالصتورل الةط وب يج ان يةت الحيم خصتائص او مجةوع من الستةا الت يحتاجها لةضتةن نجاحا
ي قةادل الةبارال بأحستتن ما يةين ،ومنها الستتةطرل والثق بالنيو والمتتجاع والقاب ة ع ى التيةا وعدم
التردد ي اتخاذ جةةع القرارا والخبرل والثقاي والتحصتتة الع ة لي تيون العدال حاضتترأل بةن اليرق
الةتنايس .
وتحت لعب كرل الس ت ميان متقدم بةن االلعا الرياضتتة يه تعد تان االلعا الجةاعة تتعبة
وانتمارا ع ي معظم ب دان العالم ومن بةن االلعا الت تؤدل الى اتارل حةاس الالعبةن والجةهور ،وال
ان لعة ة التحيةم االتر اليبةر لالرتقا بةستتتتو هاأل ال عب يهو يعد الركة ل االستتتاستتتة ي الةنايستتتا
الرياضتة  ،إذ ال قصتور ي مستتو التحيةم ستوا كان ينةا ع او إداريا ع قد يتستب بيوز يري وضتةا جهد
اليري االخر ،ولعب كرل الست لها عناصتر استاستة منها الحيام الاين يمتي ون العنصتر االستاست الخراج
الةبارال بالصتورل الةط وب ولديهم الست ط الةط ق لتطبة مواد القانون والحيم هو الةمترف ع ى اليعالة
الرياضتتة بحةث تقام الةنايس ت ي اقار قواعد وقوانةن ال عب الرياضتتة ولا س ت ط ي اتخاذ قرارا من
تأنها ان تيةر مجر الةبارال ،ويعد الدور الال يقوم با حيام الةباريا ستوا ي الرياضتا الجةاعة او
اليردي ركن أستتاس ت من أركان الةنايس ت الرياضتتة يال وجود لةنايس ت رياضتتة دون حيم يديرها ويقوم
بتطبة القواعد الدولة ل عب .
ومةا ستب يان أهةة البحث تيةن ي بةان القةادل التحيةةة لد حيام الست وذل لق الدراستا
عن الحيتام والت لهتا التدور اليعتال والةةة ي ادارل الةنتايستتتتا الريتاضتتتتةت والت من تتتتأنهتا االرتقتا
بةستو التحيةم.
ع
وتعد مهن التحيةم عةال صتتتعبا يخضتتتع لةستتتؤولة مهة وكبةرل ي ادارل الةباريا واخراجها
بمتتي ناج وخصتتوصتتا ي األلعا اليرقة ومنها لعب كرل الس ت والت تتةة بإيقا ستتريع ومناورا
مستتتةرل بةن الهجوم والديا قة الةبارال ،من ك ما تقدم يأن الدراستت الحالة ستتتعة ع ى االجاب عن
السؤال االت (ما هو مستو القةادل التحيةةة لد حيام كرل الس .
 1-2اهداف البحث:
 .1اعداد استةارل ل قةادل التحيةةة لد حيام كرل الس .
 .2تحديد معايةر الستةارل القةادل التحيةةة لد حيام كرل الس .
 2منهجية البحث واجراءاته الميدانية:
 1-2منهجية البحث:
استتعة الةنهج الوصتي باألست و الةستح والدراستا الةعةاري والال يتناس مع قبةع وأهداف
الدراس .
 2-2مجتمع البحث وعينته:
تحتدد مجتةع البحتث من الحيتام العتام ون الةعتةدون والةستتتتج ون ي ستتتتجال االتحاد الةرك ل
ليرل الستت لستتن ( )2021والبالغ عددهم ( )84حيم ،موزعةن ع ى الدرجا التحيةةة الثالث (الدولة
( )17حيم ،االولى ( )61حيم ،الثانة ( )6حيام) ،وتم اختةارهم جةةعا ع لةةث و عةن البحث.
 3-2تصميم استمارة القيادة التحكيمية:
بعد االقال ع ى استتةارا تقةةم ادا حيام كرل الست واجرا الةقابال المتخصتة مع الخبرا
الةتخصتتصتتةن ي مجال تحيةم كرل الستت حدد ( )6ابعاد الستتتةارل القةادل التحيةةة  ،وبعدها وضتتع
تعريا ليت بعتد وعرضتتتتهتا ع ى ( )7خبرا ومختصتتتتةن ضتتتتةن استتتتتبتانت اعتد لهتاا اليرض لبةتان
صتالحةتهةا من عدما اضتاي الى بةان االهةة النستبة لي بعد ،وحصت ت جةةع االبعاد ع ى موايق الستادل
الخبرا والةختصتةن لصتالحةتها ،إذ كانت يةها قةم ( )sigاق من ( ،)0.05واستتخرجت االهةة النستبة
لي بعد ،وبالةقارن مع الةح البالغ ( )57.14جا جةةع قةم درجا االهةة النستتتتبة بمتتتتي مقبول
ألنها اكبر من الةح  ،وبعدها تم استتخراج عدد اليقرا والبالي ( )21وتوزيعها ع ى االبعاد ويقا ع ل نستب
الةئوي لالهةة النستتبة  ،وعرضتتها ع ى الستتادل الخبرا والةختصتتةن ي تحيةم كرل الست ليرض الحيم
ع ى صتالحةتها من حةث الصتةاة ومال متها لقةاس ما اعد لا ،وح ت استتجابا الةختصتةن عن قري
استتتتتعةتال قتانون (كتا )2عنتد درجت الحريت ( )1ومستتتتتو داللت ( )0.05ل ةقتارنت بةن الةوايقةن وةةر
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الةوايقةن ،وتبةن أن جةةع يقرا االستتةارل قد حصت ت ع ى اتياق تام ي صتالحةتها ي قةاس ما اعد لا،
ليون قةة ( )sigكانت اق من ( ،)0.05وأخا بجةةع الةالحظا الت أبداها الخبرا والةختصون.
الجدول ( )1عدد الفقرات البعاد استمارة القيادة التحكيمية
عدد الفقرات
االبعاد
ت
3
 1ال ةاق والصح العام
4
التعاون وااللت ام
2
3
مةيانةية التحيةم
3
3
ادارل الةبارال
4
4
تمخةص االخطا
5
4
تمخةص الةخاليا
6
21
المجموع
 4-2قياس القيادة التحكيمية لحكام كرة السلة:
ان قةتاس القةتادل التحيةةةت ل حيم ي مبتاريتا كرل الستتتت ت اهةةت كبةرل ي نجتاف هتاأل الةبتاريتا ،
ولتحق هتاا اليرض وزعتت االستتتتتةتارا ع ى الستتتتادل الةراقبةن الينةةن ل ةبتاريتا والبتالغ عتددهم ()5
مراقبةن ينةةن ،والط منهم تقةةم القةادل التحيةةة لحيام كرل الست والبالغ عددهم ( )84حيم وحست ما
مبةن ي االستتتتةارل ل ةدل من ( )2021/8/5ولياي ( ،)2021/12/30إذ ب يت درج تقةةم ك يقرل من
(صير) الى ( )10درج .
 5-2االسس العلمية لالستمارة:
 .1صدد االسدتمارة :لحستا صتدق االستتةارل استتخدم قريق صتدق الةحتو (صتدق الخبرا ) ،من
خالل عرض ابعاد ويقرا استتةارل القةادل التحيةةة ع ى الستادل الخبرا والةختصتةن ي مجال
تحيةم كرل الس لبةان صالحةتهةا واالهةة النسبة لي بعد.
 .2ثبات االسددتمارة :استتتخدم معام اليا كرونباال الستتتخراج تبا االستتتةارل إذ ب غ معام الثبا
(.)0.975
 .3موضددوعية االس دتمارة :اليجاد موضتتوعة االستتتةارل تم تطبة االستتتةارل من قب خبةران كالع
ع ى حد وتم الحصتتتول ع ى النتائج استتتتعة االختبار التائ بةن درجا الةقومةن ،والجدول
( )2يبةن نتتائج هتاا االختبتار التال يعبر عن اتيتاق الةحيةةن ي درجتا التقويم بتاالستتتتتةتارل ،اذ
كان اليرق بةن نتائج الةحيةةن ةةر معنول مةا يدل اتياق آرا هم ع ى نتائج االستةارل.
الجدول ( )2فرو التقديرات االحصائية لنتائج المقيمين
تقديرات المقيم الثاني
تقديرات المقيم االول
قيمة
الداللة
قيمة ()t
االحصائية
المحسوبة ()sig
ع
س
ع
س
ةةر معنول
0.170 1.414 17.502 178.680 18.231 179.280
 6-2الوسائل االحصائية:
استخدمت الحقةب اإلحصائة ( )SPSSليرض معالج النتائج.
 3عرض وتحليل النتائج ومناقشتها:
 1-3عرض النتائج االحصائية الستبانة القيادة التحكيمية:
الجدول ( )3المعالم االحصائية الستمارة القيادة التحكيمية
أبعاد المقياس
ال ةاق والصح العام
التعاون وااللت ام
مةيانةية التحيةم

4

الوسط
الحسابي
23.861
32.298
23.179

الوسيط

المنوال

24
31.5
22

23
29
20

الخطأ
المعياري
0.352
0.470
0.373

االنحراف
المعياري
3.226
4.299
3.422

معامل
االلتواء
0.130
0.159
0.387
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ادارل الةبارال
تمخةص االخطا
تمخةص الةخاليا
االستمارة بالكامل

23.536
30.857
30.786
164.524

23
29
29
156

20
28
26
148

0.369
0.494
0.524
2.383

3.378
4.531
4.800
21.836

0.447
0.554
0.402
0.500

 2-3تحديد المستويات المعيارية الستمارة القيادة التحكيمية:
تم تحويت التدرجتا الختام الت حصتتتت نتا ع ةهتا من قري تطبة استتتتتةتارل القةتادل التحيةةةت ع ى
( )84حيم ،وب غ الوستتتتح الحستتتتتاب ( )164.524واالنحراف الةعةتارل ( )21.836والرقم الثتابتت
( ،)0.458واختةر خةس مستويا .
الجدول ( )4المستويات المعيارية الستمارة القيادة التحكيمية
الةنخيض
المستويات
العال جدا ع
الةنخيض
الةتوسح
العال
جدا ع
المعيارية
%4.862 %24.522 %40.962 %24.522 %4.862
النسبة المثالية
حدود الدرجة
32 - 21
44 - 33
56 - 45
68 - 57
80 - 69
المعيارية
- 102
- 206
حدود الدرجة الخام
153 - 128 179 - 154 205 - 180
127
231
صير
40
18
22
4
العدد المتحقق
صير
النسبة المتحققة
%47.619 %21.429 %26.190 %4.762
 3-3تحليل ومناقشة النتائج:
من الجدول ( )4يتبةن ان اة عةن البحث هم ي الةستتتتتو الرابع (الةنخيض) وكانت نستتتتبتا
اع ى من النستتب الةثالة الجديدل ،ومن تم الةستتتو الثان (العال ) والال كانت نستتبتا قريب من النستتب
الةثالة  ،تم الةستتتتو الثالث (الةتوستتتح) والال كانت نستتتبتا اع ى من النستتتب الةثالة الجديدل ،ومن تم
الةستتتو االول (العال جداع) والال كانت نستتبتا قريب من النستتب الةثالة  ،بةنةا انعدم وجود النستتب ي
الةستتتتو الخامو (منخيض جداع) ،وبصتتتورل عام نجد ان اة ايراد العةن انحصتتتر مستتتتواها بةن
الةخيض والعال والةتوستتتح ،ويع و الباحثةن استتتبا تباين الةستتتتويا ي القةادل التحيةةة لد عةن
البحث ي ضتتتتعا االعداد العام ل حيام ي جوان الةهارا التحيةةة قب انطالق البطول الرياضتتتتة ،
باإلضتتاي الى ق ممتتارك الحيام بالدورا الةح ة والت قد تختصتتر ع ى عدد ما يقار نصتتا عةن
البحث او اق من ذل باإلضتتتاي الى ق ممتتتارك الحيام ي الدورا الدولة والت من تتتأنها صتتتق
وإضتاي مع وما عن الةهارا التحيةةة  ،باإلضتاي الى ق ت اال تتراف ي قةادل الةباريا ألة عةن
البحث مةا يؤدل الى ضتتتعا الخبرل الياية والةعري الجةدل ألحداث الةباريا وخصتتتوصتتتا الةباريا
الستتتتريعت والقويت  ،وان الحيتام التاين يةت يون مؤهال قةتادل الةبتاريتا بةستتتتتويتا عتالةت ينعيو ع ةهم
بالمتتي االيجاب نحو التعام مع الةواقا الةخت ي بصتتورل مثالة  ،وهاا ما يةة الحيم القائد ي امتالكا
قدرا اداري وينة عالة لةواجه متط با الةباريا .
واكد (الربةع والةاجدل  )2013ان استو نجاف القائد الرياضت ان ييون م ةا بالع وم والعارف
مث االدارل الرياضة وع م االجتةا الرياض ( .الربةع والةاجدل)137 ،2013 ،
ولهتاا أ تتتتار (المتتتتةخ  )1997إن الحيم التال يتةين من قةتادل الةبتارال يعن امتالكتا اإلعتداد
الةتيام الصورل من الناحة الينة والبدنة والصحة والنيسة ( .المةخ )5 ،1997 ،
وان توير عناصتر ال ةاق البدنة لد الحيام يستاهم بقدر كبةر ي القدرل ع ى الحرك والقدرل ع ى التركة
ومتتابعت تيةةر االتجتاهتا وقبةعت ال عت وتوزيع الجهتد ع ى يترا الةبتارال بتاإلضتتتتايت الى القتدرل ع ى
التحرف واالنتقال من ميان الى اخر بةا يساهم ي القةادل الصحةح ل ةبارال.
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ويمتتةر ان تواير القدرل البدنة الجةدل من ستترع ورد يع وتيةر اتجاها لد الحيم يستتاهم ي
تحقة الةردود الجةد ل ةبارال ويحق القدرل ع ى رؤي جةةع االحداث الت تحدث خالل الةبارال وصتتدور
القرارا الصحةح دون وجود اعتراض( .زين )13 ،2002
وان العةت والةتتابعت مع ال مال الحيتام كيري واحتد يولتد االنستتتتجتام التتام بةنهم بتاالضتتتتايت الى
االستتتقرار النيس ت ل حيم بةا يستتاهم ي تحقة القرار الصتتائ تجاأل الةواقا وتحقة النجاف ل حيام كي
الوصول بالةبارال الى بر االمان.
إذ يمتتةر (العبادل والجوارل  )2012ان وجود اتصتتال تتام وواضتت ومتواي ل حيام خالل
الةبارال يعد مقوما ع اساسا ع لنجاف الةبارال وقةادتها بصورل جةدل.
وير (ابو ح ةة  )2004 ،ان ياع ة االتصتال تستاعد ع ى السترع والدق ي انجاز االعةال مع
تيعة دور القةادل داخ الةجةوع من خالل التنظةم الجةد مع الةساهة ي ريع الحال الةعنوي لأليراد.
وير الباحثةن ان مةيانةي حرك الحيم تعتةد ع ى الحرك الصتتحةح واختةار الةيان الةناستت
والصت تحة ل وقوف والال يةث أيضت ت زاوي رؤي لد الحيم بةا يناست ت ايقا الةبارال ومن تم إعطا
القرارا الصائب وقةادل الةبارال بصورل س ةة وبأق أخطا مةين .
وير (الخول  )1999أن الةةيانةية تعتةد ع ى الةعري الرياضتة الت عريها القاموس الدول
ل تربة " أنها مصتتتتط عام يعبر عن العة ةا الخاصتتتت باإلدراف ،واالكتمتتتتاف ،والتعرف ،والتخة ،
والتقتدير ،والتييةر ،والتع م ،والتتاكةر ،الت من خاللهتا يحصتتتت اليرد ع ى الةعتارف واليهم االدراك أو
التيسةر تةةة ا ع لتها متن العة ةا االنيعالة .
وير البتاحثةن ان الحيتام التاين يتةة ون بتالعتدالت والن اهت ي تطبة مواد القتانون واالحستتتتاس
بأهةة الةبارال والتعام بمتجاع مع الةواقا الةحرج اتنا الةبارال يحاي ع ى ستةر الةبارال والستةطرل
ع ةها ويعط االقةئنان ل يرقةن قب بد الةبارال مع عدم وجود أل اعتراضتتتا ع ى القرارا التحيةةة
الت تصدر منهم.
ويمتتةر ( تترارل  )1998الى ضتترورل ان يةت الحيم القدرل العالة ع ى الستتةطرل ع ى احداث
الةبتارال بةتا يتةتا تتتتى مع القواعتد التدولةت الةنظةت لقتانون ال عبت  ،وان الحيم التال يةت ت الخبرل اليتايةت
والقتدرل الع ةتا من الةعريت والةع ومتا الةرتبطت بطبةعت التحيةم والةنتايستتتت يعط المتتتتجتاعت ي اتختاذ
القرارا الةنتاستتتتبت ي الوقتت الةنتاستتتت والتال يحق مبتدأ العتدالت ل يريقةن وال يتحق ذلت اال من خالل
القدرل العالة ي السةطرل ع ى الةبارال.
وير الباحثةن ان تمتخةص االخطا والةخاليا بصتورل صتحةح ي أتنا الةبارال تعط الحيم
القتدرل اليتايةت ي اتختاذ القرارا الصتتتتائبت ويتديعتا ي ذلت الجرأل اليتايةت إلصتتتتدار األحيتام ،وإن ت ت
القرارا الةستتتندل إلى اليهم الواضتت لةواد القانون تؤدل الى تع ي الرضتتا والقبول واإل تتادل عند ك
الةهتةةن ي لعب كرل الس .
 4االستنتاجات والتوصيات:
 1-4االستنتاجات:
 .1استتتةارل القةادل التحيةةة اتبتت صتتالحةتها وقدرتها ع ى تقةةم مستتتو القةادل التحيةةة لحيام كرل
الس .
 .2استخراج الدرجا والةستويا الةعةاري لحيام كرل الس ي القةادل التحيةةة .
 .3ظهر النتائج ان اة عةن البحث تةرك ي الةستو الرابع (الةنخيض ،العال  ،الةتوسح).
 2-4التوصيات:
 .1اهةة اعتةاد لجن الحيام الةرك ي بيرل الستت الستتتتةارل القةادل التحيةةة الةعدل من قب الباحثةن
لتقةةم ادا حيام كرل الس .
 .2اهتةام لجن الحيام الةرك ي بيرل الستت باالعداد البدن والةعري والنيستت ل حيام من اج ادارل
الةبارال بالمي الةط و .
 .3عقد لقا ا دوري مع الحيام ل تعرف ع ى الصعوبا والةماك الت تواجههم والسع الى ح ها.
 .4اقام دورا صق ل حيام لتع ي الجوان البدنة والةعرية والنيسة .
 .5اهةة اعتةاد لجن الحيام الةرك ي بيرل الستت ل ةعايةر الت تم التوصتت الةها ي عة ة تصتتنةا
الحيام.

6

https://www.steps-journal.com/jshss/vol1/iss3/110
DOI: 10.55384/2790-4237.1174

Jawad et al.: Determining criteria for refereeing leadership among basketball referees

 .6ضتتترورل اجرا الة يد من الدراستتتا ع ى حيام االلعا اليرقة وخاصتتت حيام كرل الستتت ي
الجوان النيسة والبدنة والةعرية .
المصادر
 .1ابو ح ةة  ،يائ حسن ( :)2004الحديث ي االدارل الرياضة  ،عةان ،دار وائ ل نمر والتوزيع.
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 .8المتتتةخ  ،ستتتعد منعم ( :)1997تصتتتةةم مقةاس لتقويم أدا حيام كرل القدم ،مج الرايدين ل عوم
الرياضة  ،الةج د ( ،)3العدد (.)7

 .9صتتتال  ،دنةا نجال ر تتتةد ( :)2021العالق بةن مستتتتو الق ومستتتتو تركة االنتباأل لد حيام
االتحاد اليردستتتتان ليرل الستت  ،مج ع وم التربة الرياضتتتة  ،جامع باب  ،الةج د ( ،)14العدد
(.)1
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 .12عةستتتى ،ةيار ستتتعد ( :)2011اتر الدورا التحيةةة ي تقويم أدا حيام كرل القدم ،مج ع وم
التربة الرياضة  ،جامع باب  ،الةج د ( ،)4العدد (.)4
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االبعاد
اللياقة
والصحة
العامة

ت

العبارات

1
2

يةتاز االدا ب ةاق بدنة عالة قة مدل الةبارال
يرك انتباها ع ى الة ع قب واتنا الةبارال
يةتتاز بستتتترعت رد اليعت وتيةر االتجتاأل واالنطالق عنتد
تيةر جه ال ع
العة مع الحيام االخرين كيري واحد بةا يولد االنستتجام
التام بةنهم
متابع ال مال الحيام بةن الحةن واالخر
االلت ام بالوصول قب موعد الةبارال
االلت ام بارتدا ال ل الرسة الةصرف با
سرع اقالق الصايرل ي الوقت الةناس
التوقع الةناس إليقا ال ع وتيةر جهتا
يستعة ا ارا الةد بمي واض ومتس س
تطبة مواد القانون مع الحياظ ع ى جةالة ال ع
االحساس والتقدير ألهةة الةبارال
المجاع والتةاس ي التعام مع الةواقا الحرج
القدرل ع ى تمخةص الخطأ واميانة احتسابا من عدما
الدق ي معري الةتسب بالخطأ
القدرل ع ى تمخةص االخطا الينة وسو الس وف وعدم
االه ة
القدرل ع ى اعطا ا ارل االخطا بصورل صحةح
القدرل ع ى تمخةص الةخاليا
القدرل ع ى اعطا ا ارل الةخالي بصورل صحةح
التداخ ي اليرل يوق مستو الح ق
الدق ي احتسا التوقةت ل حاال ومنها 3تا5،تا8،تا
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