
 مقارنة لمدالت الموضوعية لألخطاء القانونية لمفرق العربيةدراسة تحميمية 

 )المغرب، الجزائر، العراق(

 6891المشتركة فى بطولة العالم لكرة القدم بالمكسيك 

 6891الجزائر

 د/ محمود بسيونى
 اإلسكندرية -أبو قير -كمية التربية الرياضية لمبنين

 د/ باسم فاضل
 جزائرجامعة ال -أستاذ كرة القدم المساعد

 

 يهدف هذا البحث إلى : 

   ابلللللع   مطبيعلللللط ء اطلللللتك ءاتللللل  لعتببةلللللت ءا لللللع  ءاععبيلللللط  للللل  بط الللللط ءاعلللللتاتحليللللل
 .  6891بتامبسيك ءاقدم 

   مقتعنلللللط  اطلللللتك ءا لللللع  ءاععبيلللللط ملللللر ء اطلللللتك ءاتللللل  لعتببةلللللت ءا عيللللل  ء ع نتينللللل
 ءاحتئز عل  ءابط اط. 

   اطللللللللتك  ء  تللللللللعء  عللللللللل  ء سللللللللبتر ءاتلللللللل   د  لالللللللل  لعتبللللللللتر  لللللللل   ء ءاتعللللللللع
 ءاحل   ءامنتسبط التغلر عليةت. 

 وتفترض هذه الدراسة: 

   ءاععبيللللللللط ءام للللللللتعبط  لللللللل  ءابط اللللللللط  تعتبللللللللر  اطللللللللتك اةللللللللت  طبيعللللللللط  ن ءا للللللللع
 مت تبةط. 

  ءاتللللللل  لعتببةلللللللت ءا لللللللع  ءاععبيلللللللط  للللللل   للللللل   ءابط الللللللط تع لللللللر  ن معظلللللللم ء اطلللللللتك
ءد مةللللللللت  سللللللللبتر سلللللللليب ا  يط تعلللللللل د بتادع للللللللط ء  الللللللل  لالللللللل  سلللللللل ك ء عللللللللدظمع

 ءان س . 



   بللللللللين طبيعللللللللط  اطللللللللتك ءا للللللللع  ءاععبيللللللللط  دينتميبتةللللللللت  ي  للللللللد لاللللللللت    لللللللل  ع
 ت زيعةلللللللت ءالللللللدءال     اطلللللللتك ءا عيللللللل  ء ع نتينللللللل  ءاحلللللللتئز علللللللل  ءابط الللللللط  للللللل  

 ءاد ع ء     ء د ءع ءانةتئيط. 

تللللللللللم ترللللللللللميم لسللللللللللتمتع  م حظللللللللللط م  لللللللللل عيط ات عيلللللللللل  ءابيتنللللللللللت  مللللللللللن  
ي    لللللللع   للللللل ء ءابحللللللل  علللللللل   عبللللللل  ءامبتعيلللللللت  مبت لللللللع     مسللللللل لط  لللللللعيط  يلللللللد

ءا للللع  ءاععبيللللط ءام للللتعبط  لللل  بط اللللط ءاعللللتام   بللللتن مت سللللط  عمللللتع ءا عبللللين عللللل  
سلللللللنطم.  85سللللللنطم  ئءاعللللللعء  85  56سللللللنطم  ئءامغلللللللعر  89  61ءاتلللللل ا  ئءا زءئللللللع 

 سنط. 85  65تن مت سط  عمتع  عبيط  مت ءا عي  ء ع نتين   ب

 أظهرت نتائج الدراسة: 

 عبيللللللط   ت للللللع  بللللللين لسللللللتادءم ءاقلللللل   ب سللللللل ر  لللللل  ءالعللللللر ءالللللل    ن ءا للللللع  ءاع
يحتلللللللتي لاللللللل  ايت لللللللط بدنيلللللللط عتايلللللللط  ءاعنللللللل  ءاللللللل   يلللللللعتبط بتا  ءنلللللللر ء ن عتايلللللللط 

 ءاسلبيط. 

  ن  نلللللتك  لللللع  بلللللين ءاطمللللل   ءاعلللللت ز  ءاطمللللل   ءاقلللللتدع   ءا لللللع  بينةملللللت يبملللللن 
اتللللللعء  ء د ءع   ءا رلللللل   لالللللل  ءامعءبللللللز ء    الللللل   لللللل  ءاقللللللدع  عللللللل  ء ن للللللتز  ء 

    ءابط اط ب     دع ممبن من ء اطتك  ءااستئع. 

   لالللللل       لللللل ء ء مللللللع يلللللل د ءا للللللع  ءاععبيللللللط نللللللتك م ةلللللل م اللللللتط  عللللللن  للللللدعء
ء حسلللللللتد ءا لللللللديد  ء حبلللللللتط عنلللللللد ءاتعلللللللع      زيملللللللط  حتللللللل   اللللللل  بتنللللللل  

    زئيط. 

   عللللن تبلللل ين مدعسللللط بع يللللط اترللللط بةللللت     نتقتاةللللت بللللع  ءاقللللدم بعيللللد  مللللت زءالللل
يلللللللط لاللللللل   الللللللع  ملللللللتزء  ات لللللللعت الملللللللدعبين  ءاملللللللدءعد ءاتللللللل  ملللللللن مدعسلللللللط بع  

 ينتم ن لايةت  ممت ي قد ت طتبر ءالعر ءامميز. 



  ل تقللللتد ءا للللع  ءاععبيللللط  سللللتعءتي يط ءاتنللللت د ط يلللل  ءامللللد    ةلللل  تعطلللل  بلللل  مللللت
عنلللللد ت  للللل  ء د ءع ء  اللللل   اللللليد عنلللللد م ملللللت تعطيللللل  حتللللل   اللللل  لنتقلللللل  لاللللل  

 لللللد بلللللين ء سلللللتعدءد الب لللللت   للللل  ءالللللد ع ء    ء د ءع ءاتتايلللللط   يعبلللللد حتالللللط ءاتنت
  ء ستس م    ءاد ع ءاثتن . 

 


