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  :ملخص العربيال
إن لعبة كرة القدم من األلعاب الریاضیة التي أظهرت تطورات واضحة  في مستویات الحكام وخصوصًا        

بعد التطورات الواضحة على مستوى الالعبین واللعبة بشكل عام وبالتالي فان الحكام لهم نصیب واضح من 
تالي إلى تطور مستوى اللعبة وتمتع انجاح لعبة كرة القدم إذ أن نجاح الحكام في قیادة المباریات یؤدي بال

الجماهیر وتحقیق مبدأ العدالة والمساواة وكذلك عدم ضیاع جهود المدربین واإلداریین والالعبین ، وعلیه تجلت  
أهمیة البحث من خالل تحسین القرارات المتخذة وسرعتها ودقتها بإتباع مناهج خاصة تزید من معرفة الحكام 

  العقلیة التي لها الدور المهم في خبرة الحكم لكونه قائد ریاضي وتسهم في تطویر العملیات
  :مشكلة البحث

وطریقة اعتمادهم في قیادة المباریات ) الدرجة الثانیة(هناك قلة اهتمام في تطویر حكام كرة القدم           
الهتمام بالمواهب وقلة إشراكهم في دورات تاهیلیة وتطویریة تساعد على رفع مستوى التحكیم بصورة عامة وا

التحكیمیة بصورة خاصة وهذا ما أدى إلى عدم الدقة في اتخاذ القرارات لدى حكام كرة القدم وبالتالي اثر على 
مما تسبب في الكثیر ) الالعبین والمدربین واإلداریین(مستوى اللعبة بصورة عامة وأضاع بشكل مباشر جهود 

دقیقة التي تولد الضغوط على الحكام ومحصلتها تدني المستوى من االنتقادات والشكوك حول القرارات غیر ال
  .التحكیمي

    :أهداف البحث 
لتطویر دقة القرارات التحكیمیة من خالل مواقف اللعب المختلفة لدى حكام الدرجة  استخدام وسائل حدیثة  )1

 .الثانیة بكرة القدم
  .التحكیمیة واألداء لدى عینة البحثالتعرف على تأثیر الوسائل المستخدمة  في بعض القرارات  )2



  :فروض البحث
  الحكام على اتخاذ القرار الصحیح وجود تأثیر ایجابي في استخدام الوسائل المستخدمة في تطویر قابلیات  )1
في االختبارات القبلیة والبعدیة في ) الضابطة والتجریبیة(وجود فروق ذات داللة إحصائیة للمجموعتین  )2

 .ولصالح االختبارات البعدیةدقة اتخاذ القرارات 
في االختبارات البعدیة في دقة اتخاذ ) الضابطة والتجریبیة(وجود فروق ذات داللة إحصائیة للمجموعتین  )3

 .القرارات ولصالح المجموعة التجریبیة
 الضابطة(استخدم الباحث المنهج التجریبي لمالءمته لطبیعة المشكلة وبتصمیم المجموعتین المتكافئتین      

- 2010(وحددت عینة البحث لحكام الدرجة الثانیة بمحافظة البصرة المشاركین في التحكیم للموسم) والتجریبیة
حكما ، وبعد إجراء التكافؤ من حیث االختبارات ومستوى األداء ، حددت أدوات ) 20(والبالغ عددهم ) 2011

ة والبعدیة ، ، كذلك التجربة االستطالعیة البحث واألجهزة المستخدمة في البحث ، فضال عن االختبارات القبلی
بغیة التعرف على صالحیات اإلجراءات التنظیمیة واإلداریة وبعد ذلك استخدام الوسائل اإلحصائیة المناسبة 

  .لغرض معالجة البیانات بالشكل الذي یخدم البحث
  :االستنتاجات والتوصیات: الباب الخامس

حققت أهداف البحث وفروضه ومن  استنتاجاتالباحث الى  في ضوء محتوى مناقشة نتائج البحث توصل
  :أهمها

التي استخدمها الباحث ساهمت في زیادة المعرفة لدى الحكام وبالتالي تطویر ) المعرفیة-الذهنیة(الوسائل  - 1
 .قابلیات الحكام على اتخاذ القرار الصحیح

قابلیات الحكام ومستوى ادائهم خالل قیادتهم ان للمنهج المنظم والعلمي المدروس تاثیرًا ایجابیًا في تطویر  -1

  :أما أهمیة التوصیات للمباریات 

  . اعتماد المنهج المقترح الذي طبق على مستویات مناظرة لمستوى عینة البحث - 1
 . اعتماد الوسائل واألجهزة والمصادر العلمیة في زیادة خبرة الحكام - 2
  
 
  
  
  
  



  :الملخص االنكلیزي
((The impact of the use of the means (of mind - knowledge) to develop 

the accuracy of the decision in accordance with Article (12) of the 
Code of football referees in the second division in the province of 

Basra football)). 
                                                                        

Research presented by the researchers:     
 A. M. D. Montatherr Majid Ali 
 Amjad Abdul Hassan Shaker 

   Faculty of Physical Education, University of Basrah 
                                   
       The game of football from the sports that have shown the developments 
evident in the levels of the referees and especially after the developments in 
the clear on the level of the players and the game in general, and therefore, 
the rulers they share is clear from the success of the game of football as the 
success of the rulers to lead the games thus leading to the development 
level of the game and the enjoyment of the masses achieving the principle 
of justice and equality, as well as non-loss efforts of coaches, administrators 
and players, and it demonstrated the importance of research by improving 
the decisions taken and the speed and accuracy to follow special courses 
increase the knowledge of the rulers and contribute to the development of 
the mental processes that have important role in the experience of 
government for being a leader of sports. 
Research problem: 
          There is lack of interest in the development of football referees 
(second class) and how their dependence on driving games and the lack of 
participation in training sessions and developmental help to raise the level of 
arbitration in general and attention to talent arbitration in particular, and this 
is what led to inaccuracies in the decisions of football referees and therefore 
impact at the level of the game in general, and missed the direct efforts of 
the (players, coaches and administrators), causing a lot of criticism and 
doubts about the decisions that generate inaccurate pressure on the rulers 
and the low-level-sum award. 
Research objectives: 
1) the use of modern methods for the development of the accuracy of 
arbitral decisions by playing different positions of the rulers of the second 
division football. 
2) identify the impact of the methods used in some of the awards and the 
performance of the research sample. 
Hypotheses: 
1) the existence of a positive effect in the use of the means used in the 
development of capabilities of the referees make the right decision. 



2) the existence of statistically significant differences for the two groups 
(control and experimental) in the tests before and after the accuracy of 
decision-making and in favor of a posteriori tests. 
3) the existence of statistically significant differences for the two groups 
(control and experimental) in a posteriori tests in the accuracy of decision-
making and in favor of the experimental group. 
 research methodology and procedures of the field: 
     The researcher used the experimental method for its relevance to the 
nature of the problem and the determination of the two groups Almtkavitin 
(control and experimental) and identified the research sample to the rulers of 
the second division in Basra province of participants in the arbitration of the 
season (2010-2011), who are (20) judgment, and after equivalence in terms 
of tests and the level of performance, identified research tools and devices 
used in the research, as well as tests before and after, as well as 
exploratory experiment in order to identify the powers of the regulatory, 
administrative, and then use statistical methods appropriate for the purpose 
of data processing, which serves as the research. 
Part V: Conclusions and Recommendations: 
In light of the content discuss the results of research, the researcher has 
achieved the objectives of the conclusions to the research and homework is 
the most important: 
1 - means (mental - cognitive) used by the researcher contributed to the 
increase of knowledge among the rulers and thus develop the capabilities of 
the referees make the right decision. 
2 - The approach of the systematic and scientific considered a positive 
impact in the development of capabilities of the rulers and the level of their 
performance during their leadership of the games the importance of the 
recommendations: 
1 - Adoption of the proposed approach which was applied to the levels 
corresponding to the level of the research sample. 
2 - the adoption of methods and devices and increase in sources of scientific 
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   المقدمة وأهمیة البحث  1-1
كافـــة ومنهـــا المجـــال امتـــاز العصـــر الحـــدیث بـــالتطورات العلمیـــة والتقنیـــة الســـریعة فـــي مجـــاالت الحیـــاة       

الریاضــي الــذي یتطلــب إجــراء الكثیــر مــن الدراســات والبحــوث مــن اجــل الوصــول إلــى حــل المشــكالت التــي ترافــق 
وقـــد ظهـــر هـــذا التطـــور كنتیجـــة فعلیـــة لكثیـــر مـــن . األلعـــاب الریاضـــیة التـــي تســـتوجب حـــًال علمیـــًا وعملیـــًا لهـــا 

من ضمنها لعبة كرة القـدم التـي نالـت نصـیبًا وافـرًا مـن هـذهِ المتغیرات التي طرأت على غالبیة األلعاب الریاضیة و 
أو علـــى ) البدنیـــة والمهاریـــة والخططیـــة والنفســـیة(التطـــورات مـــن خـــالل رفـــع  مســـتوى االداء والقـــدرات لالعبـــین 

 التعدیالت على قانون اللعبة وقدرات الحكام في إدارة المباریات والتـي انعكسـت بالتـالي علـى انجـاح اللعبـة بصـورة
  .عامة 

إن لعبـة كـرة القـدم مــن األلعـاب الریاضـیة التـي یكــون لحكـم كـرة القـدم دورًا رئیســیًا فـي انجاحهـا وخصوصـًا بعــد    
التطــور الحاصــل علــى مســتوى الالعبــین واللعبــة بشــكل عــام وبالتــالي فــان الحكــام لهــم نصــیب واضــح مــن انجــاح 

إذ أن اللعـب الحــدیث وتطـور امكانیـات الالعبــین  لعبـة كـرة القــدم مـن خـالل تطبیــق القـانون بشـكل صــحیح وعـادل
والمــدربین وخطــط اللعــب یتطلــب تطــویر قابلیــات الحكــام فــي قیــادة المباریــات ممــا یــؤدي بالتــالي إلــى نجــاح اللعبــة 

  .وتمتع الجماهیر وتحقیق مبدأ العدالة والمساواة وكذلك عدم ضیاع جهود المدربین واإلداریین والالعبین 
الحكم والحكام المسـاعدین والحكـم الرابـع مـن خـالل قـدرتم علـى اتخـاذ القـرارات الصـحیحة أثنـاء  وتظهر أهمیة    

ان التفكیــر العملــي "الــى ) 1982(حیــث یشــیر كــل مــن المنــدالوي ومحجــوب .مجریــات اللعــب والمنافســة المختلفــة
افـــة المـــواد والضـــوابط وذلـــك بتطبیـــق قـــانون اللعبـــة الـــذي یشـــتمل علـــى ك  )1(" مبنـــي علـــى ســـرعة اتخـــاذ القـــرارات

واألسالیب التي تساعد على القدرة على قیادة المباریات والمحافظة على سالمة الالعبـین وتحقیـق المتعـة والعدالـة 
لكل األطراف بما في ذلـك  المشـاهدین لـذلك علـى الحكـام متابعـة التطـور الحاصـل فـي اللعبـة ومتابعـة التعـدیالت 

وهــذه تحتــاج الــى حكــام لــدیهم خبــرة ودرایــة .دارة المباریــات بصــورة أفضــل التــي تطــرأ علــى قــانون اللعبــة وذلــك إل
  .عالیة بقانون اللعبة والمواقف المختلفة التي تظهر خالل سیر المباراة 

وتكمـن أهمیـة البحـث مــن خـالل تحسـین القـرارات المتخــذة وسـرعتها ودقتهـا مـن خــالل اشـراكهم فـي دورات تطــویر 
فـة الحكـم التــي لهـا الـدور المهــم فـي خبـرة الحكـم لكونــه یمتلـك صـالحیات تطبیــق معـدة وفـق منـاهج  تزیــد مـن معر 

القانون من اجـل ضـبط مجریـات المبـاراة لیحقـق مبـدأ السـالمة والعدالـة والمسـاواة كونـه یعـد أهـم الركـائز األساسـیة 
  .لنجاح المباراة إذ انه مخول باتخاذ القرارات بشكل حاسم وقطعي ال مجال فیه ألي اعتراض 

  
  
  
                         :مشكلة البحث 1-2
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دورًا مهمــا فــي قیـــادة المباریــات بشــكل أفضـــل ) الــذهني والمعرفـــي (إن إلعــداد وتطــویر حكــام كـــرة القــدم   
فكلما كان إعـداد الحكـام جیـدًا ومتكـامًال كوحـدة متكاملـة لكافـة جوانـب اإلعـداد كانـت هنـاك كفـاءة ومسـتوى متقـدم 

  .ء القرارات الصحیحة والدقیقة التي تساعد في إنجاح مباریات كرة القدم في القدرة على إعطا
وحكــم  1991فــي العــراق كونــه حكــم اتحــادي منــذ عــام ) الدرجــة الثانیــة(ومــن خــالل متابعــة الباحــث لحكــام      

ومشــترك بعــدة دورات تحكیمیــة محلیــة ودولیــة وشــارك فــي تحكــیم مباریــات الــدوري  1996درجــة اولــى منــذ عــام 
وطریقـــة اعتمـــادهم فـــي قیـــادة ) الدرجـــة الثانیـــة (العراقـــي الحـــظ هنـــاك قلـــة اهتمـــام فـــي تطـــویر حكـــام كـــرة القـــدم 

المباریــات وقلــة إشــراكهم فــي دورات تاهیلیــة وتطویریــة تســاعد علــى رفــع مســتوى التحكــیم بصــورة عامــة وتطــویر 
المواهب التحكیمیة بصورة خاصـة وهـذا مـا أدى إلـى عـدم الدقـة فـي اتخـاذ القـرارات لـدى حكـام كـرة القـدم وبالتـالي 

ممـا تسـبب فـي ) الالعبین والمدربین واإلداریـین(أضاع بشكل مباشر جهود اثر على مستوى اللعبة بصورة عامة و 
الكثیــر مــن االنتقــادات والشــكوك حــول اتخــاذ القــرارات غیــر الدقیقــة التــي تولــد الضــغوط علــى الحكــام ومحصــلتها 

ة تدني المستوى التحكیمي مما یؤدي الى ضعف المستوى الفنـي للمباریـات ومـن هنـا تتجلـى مشـكلة البحـث فـي قلـ
تركیـز الحكـام فـي دقـة اتخـاذ القـرارات لـذلك تطلـب القیـام الدراسـة بإدخـال بـرامج خاصـة تسـاعد فـي تطـویر قــدرات 
حكـام الدرجــة الثانیــة وقــدرتهم علــى اتخــاذ القــرار الــدقیق خـالل المباریــات لــذا تطلــب وضــح الحلــول المناســبة علــى 

   .  وفق المنهج العلمي لتجاوز الواقع وتحقیق الطموح 
    :أهداف البحث  1-3
من ) 12(لتطویر دقة القرارات التحكیمیة في بعض حاالت المادة  ) معرفیة-ذهنیة(استخدام وسائل  - 1

 .قانون اللعبة لدى حكام الدرجة الثانیة بكرة القدم
 .التعرف على تأثیر الوسائل المستخدمة  في بعض القرارات التحكیمیة لدى عینة البحث - 2
  :فروض البحث 1-4
في االختبارات القبلیة والبعدیة في دقة ) الضابطة والتجریبیة(فروق ذات داللة إحصائیة للمجموعتین وجود -1

  .اتخاذ القرارات ولصالح االختبارات البعدیة
في االختبارات البعدیة في دقة اتخاذ ) الضابطة والتجریبیة(وجود فروق ذات داللة إحصائیة للمجموعتین -2

 .التجریبیة القرارات ولصالح المجموعة
  : مجاالت البحث 5ـ  1
 . 2011-2010حكام الدرجة الثانیة في محافظة البصرة العاملین للموسم  :المجال البشري 1ـ  5ـ  1
   18/7/2011لغایة  1/12/2010من المدة :المجال ألزماني  2ـ  5ـ  1
لریاضــي وقاعــة اللجــة البصــرة الریاضــي ونفــط الجنــوب اویشــمل مالعــب نــادي : المجــال المكــاني 3ـ  5ـ  1

  .االولمبیة في البصرة وقاعة كلیة التربیة الریاضیة في جامعة البصرة 
  : الدراسات النظریة -2



  :حكم كرة القدم  2-1
الحكم هو الشخص الذي تتوفر فیه شروط خاصة به والمتضمنة اجتیازه لالختبارات المقررة البدنیة   

اعتماده من قبل االتحاد المعني وعند ذلك یصنف إلى فئة أو درجة من والفنیة وفي ضوء تلك االختبارات یتم 
  )1(.درجات الحكام على وفق أحكام وتعلیمات خاصة 

إن الحكم هو أعلى سلطة إداریة في الملعب في أثناء المباراة التي یكلف بقیادتها ، إذ یقوم بتطبیق   
تنافسین ، من أجل إخراج المباراة بشكل نظیف مواد قانون اللعبة بصورة صحیحة وعادلة بین الفریقین الم

وعادل ، وجمیل بشكلها العام في تطبیق القانون وممتع بعطاء الالعبین والمساواة في تطبیق القانون على 
شارة الحكم المساعد تتوقف نتیجة المباراة .الفریقین  ٕ وال یحق ألي شخص مهما تكن . ألنه على صافرة الحكم وا

   )2(.ال الهیئة التحكیمیة في أثناء المباراةصفته التدخل في أعم
) قیصر(المسؤول األول في المباراة وهو " وقد أعطى ضیاء المنشئ مفهومًا للحكم إذ یصفه بأنه   

الملعب وهو المعني بتطبیق أسس وقوانین اللعب وتنفیذها بالمستوى األمثل من الدقة والمحایدة واللیاقة من كافة 
  ،)3("لمعنویة لالعب والمشاهد الظروف مع دعم الروح ا

هو أعلى سلطة قضائیة في الملعب في أثناء المباراة التي یكلف بقیادتها على ید اتحاد (  ویعتبر الحكم  
أو منظمة ریاضیة ، إذ یقوم بتطبیق مواد قانون اللعبة بصورة صحیحة وعادلة بین الفریقین المتباریین من اجل 

عام في تطبیق مواد القانون إخراج المباراة بشكل نظیف لخلوها من أیة خشونة أو خطا ، وهي جمیلة بشكلها ال
وممتعة بعطاء الالعبین والمساواة في تطبیق القانون على الفریقین ، إذ تتوقف نتیجة الفریق على صافرة الحكم 

شارة مساعده ، وال یحق ألي شخص مهما تكن صفته التدخل في أعمال الهیأة التحكیمیة في أثناء المباراة ٕ ) وا
)4( 

  :لتطویر الحكم  المتطلبات األساسیة  1-1 -2
عند العمل لبناء أو تطویر أي شيء ال بد من وضع أساس لهذا العمل ولكل عمل هناك متطلبات          

عدادها لتطویر هذا العمل ، ولتطویر التحكیم هناك متطلبات أساسیة یجب مراعاتها ومن هذه  ٕ یجب وضعها وا
یمثل أهم ) 1(والنفسي للحكم والشكل  المتطلبات هي المعرفة بقانون اللعبة والموهبة التحكیمیة واإلعداد البدني

    :المتطلبات الخاصة بتطویر التحكیم 
  
  

  متطلبات تطویر الحكم

                                                        
 . 24ص 2002رسالة ماجستري،كلية الرتية الرياضية ، جامعة بغداد .  السمات الشخصية وعالقتها بمستوى اداء حكام كرة القدم. جاسم عباس   1
 .67ص) 1987بغداد، مطبعة التعليم العايل،: (كرة القدم والمرشد العالمي للحكاموثامر حمسن؛  ألبدري مؤيد  - 2
 299ص)  2005بغداد، القلعة للطباعة والتصحيح، : ( موسوعة كرة القدم العراقية؛  املنشئضياء  3
 .17، ص)2003، جامعة بغداد ،لطباعةلدارالنشر (،تحكيم كرة القدم بين تطبيق القانون وحركة الحكمسعد منعم الشيخلي،  - 4

 النفسي اإلعداد المعرفة



  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )1( الشكل 

  )11(یوضح متطلبات التحكیم

  :قوانین كرة القدم  2-1-2
وهي تلك المواد التي تضمن تحید شامل لجمیع (قوانین اللعبة على أنها  2007عرف عالء عبد القادر         

الحاالت والوقائع التي تحدث أثناء المباریات مما تخلق حالة من الضبط نتیجة التفسیر الموحد لقوانینها والبالغة 
تحقیق المبادئ األساسیة له والمتمثلة في المساواة سبع عشرة مادة بلغة مشتركة واحدة لكل أرجاء المعمورة ل

  )1()والمتعة والسالمة
  -:قوانین اللعبة إلى أربع مجامیع وعلى النحو اآلتي  )2("مؤید ألبدري و ثامر محسن" وقد قسم       
میدان اللعب ، الكرة ، عدد الالعبین ، معدات ( وتسمى قوانین العناصر وهي :  المجموعة االولى )1

 )الالعبین 
وتسمى بقوانین السلطة والتي منحت بموجب القانون والمتمثلة بسلطة الحكم حسب :  المجموعة الثانیة )2

ة في المادة والمتمثل"الخاضعة لسلطة حكم الساحة" وكذلك سلطة الحكم المساعد ) 5(المادة القانونیة 
 ) .6(القانونیة

وتسمى بقوانین الشروط أي الشروط الواجب توفیرها في كل من مـدة المباراة و  :المجموعة الثالثة  )3
ابتداء واستئناف اللعب و طریقة تسجیل الهدف وكذلك شروط ركالت الحرة والجزاء والمرمى والركنیة 

 ،16، 7،8،9،10،13،14،15( نونیة في كل منوشروط رمیة التماس والمتمثلة جمیعها في المواد القا
                                                        

 . 22مصدراملصدر السابق، ص. سعد منعم الشيخلي - 1
  2007رسالة ماجستري ، جامعة بغداد .   . عالء عبد القادر  - 1
  64ص) 1987،: (مصدر سبق ذكره مؤيد البدري وثامر حمسن؛ 2

 المهارات التحكيمية

  السهولة والتبسيط 
 في الشرح

 مواجهة الضغوط التدريب العملي من اجل التطوير

 قدرة اتخاذ القرار الصعب

 التصميم

 الهدوء والصبر

 الثقة بالنفس
استعمال وسائل التطبيق 

 الحديث

 ردود الفعل

 التركيز

 المواقف

 اإلقناع

 الحس التطبيقي



17      . ( 
) 11(وتسمى بالقوانین الفنیة وهي أهم مادتین في مواد اللعبة والمتمثلة في المادة : المجموعة الرابعة  )4

األخطاء وسؤ السلوك وتمثل تلك المادتین الثقل أو المحك الحقیقي لقدرات ) 12(التسلل و المادة 
الحكم المعرفیة لكل من الحكم المساعـد و حكم الساحة، ویستوجب أن یرتقي الحكم إلى مستوى فني 

المستوى الفني للمباراة، فمثلما یبدع الالعب بتقدیم قدراته المهاریة     الي لكي ال یؤثر بالنتیجة على ع
 ) .11،12(یبدع كذلك الحكم من خالل التطبیق الثابت والصحیح والموحـد لكل من المادتین 

  العملیات العقلیة وعالقتها باتخاذ القرار الصحیح 2-1-2
  العقلیةالعملیات  2-1-2-1
العملیات العقلیة هي عمیات فسیولوجیة عقلیة تحدث في الدماغ وتتفاعل مع المحیط وتحول  

المعلومات من شكل إلى شكل آخر وهي غیر مرئیة إذ أنها تلعب دور مهم في حیاة اإلنسان حیث تسهم في 
ت العقلیة إذ أن اإلنسان عملیة التعلم إذ ال یمكن أن نقوم بأي نشاط حركي أو معرفي إال عن طریق العملیا

   )2(:تمر العملیات العقلیة بخمسة مراحل )1(.یبني معارفه ونشاطه وعلومه وتفكیره من خاللها
  )المدخالت(مثیرات المحیط : المرحلة األولى      
  مرحلة تحدید المثیرات: المرحلة الثانیة      
  البحث في الذاكر: المرحلة الثالثة      
  التفاعل بین المخزون والمثیر: ابعة المرحلة الر      
نتیجة مقارنة المثیر مع المعلومات المخزونة سوف یكون هناك اختیار : تنفیذ القرار : المرحلة الخامسة      

وبعد أن یتم هذا االختیار ینتقل إلى حیز التنفیذ حیث یعتمد هذا القرار على الخبرات . الستجابة معینة ومناسبة 
ویكون التنفیذ عن طریق إشارات حسیة . ومتى ما اتخذ الفرد القرار فانه یقوم بالتنفیذ . المجال السابقة في هذا 

  . تنطلق من الجهاز العصبي المركزي مرورًا بالحبل ألشوكي والى المجامیع العضلیة المطلوب تحركها 
  

  
  
  
  

جراءاته المیدانیة -3 ٕ   :منهجیة ابحث وا

                                                        
 . 22، ص 2006، جمموعة مؤيد الفنية للطباعة  ةالديواني. أساسيات التعلم الحركي. عبد اهللا حسني الالمي  - 1
 .48ص. 2002بغداد ، مكتب الصخرة للطباعة . التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق. يعرب خيون  - 2



المنهج التجریبي ألنه أفضل المناهج وأیسرها للوصول إلى تحقیق استخدم الباحثان   :منهج البحث 3-1
  .أهداف البحث

في ) الدرجة الثانیة(تم اختیار مجتمع البحث بالطریقة العمدیة وهم حكام كرة القدم :مجتمع وعینة البحث 3-2
(  ا المئویة حكمًا من هذا المجتمع حیث بلغت نسبته) 20(بعد ذلك تم اختیار عینة عددها .محافظة البصرة 

وقد قسمت الى عینیتین االولى هي الضابطة والتي )  25( من مقدار المجتمع االصلي البالغ عدده)  80%
  .تخضع لمنهاج االتحاد المركزي لكرة القدم والتجریبیة التي تخضع للمنهج المقرح من قبل الباحثان 

  :تجانس و تكافؤ عینة البحث  3-2-2  
إلى العامل التجریبي ، یجب أن ) الضابطة والتجریبیة(إرجاع الفروق بین العینتین لكي یتسنى للباحثان   

  .تكون المجموعتان متجانستین ومتكافئتین في جمیع المتغیرات عدا المتغیر التجریبي
الذي اظهر تجانس أفراد العینة قبل ) معامل االختالف(ولغرض إیجاد تجانس أفراد العینة فقد تم استخدام   

، وكانت قیمة معامل االختالف ) الضابطة والتجریبیة(ع بتطبیق التجربة الرئیسیة على مجموعتي البحث الشرو 
ذا % 1كلما قرب معامل االختالف من (ایجابیة حیث ) 2(كما مبین في الجدول رقم     ٕ یعد التجانس عالیًا وا

  یظهر التجانس بین أفراد عینة البحث ) 2(والجدول . )1()یعني أن العینة غیر متجانسة% 30زاد على 
  ) 2( جدول 

  یبین تجانس عینة البحث

  المتغیرات
  )الضابطة والتجریبیة(عینة البحث 

 َ   معامل االختالف  ع  س
  9.065  6.11  67.4  الوزن
  2.92  5  171  الطول

 8.37  0.35 4.18  العمر التحكیمي
ولكي یتمكن الباحثان من أن یعزوا ما یحدث من فروق فردیة في نتائج االختبارات البعدیة إلى تأثیر      

في ) الضابطة والتجریبیة(للتأكد من تكافؤ المجموعتین ) t(العامل التجریبي فقد لجأ إلى استخدام اختبار 
متغیرات البحث كافة ، والذي أظهر عدم وجود فروق معنویة بین المجموعتین مما یشیر إلى تكافؤ المجموعتین 

  .) 3(في تلك المتغیرات وكما مبین في بالجدول ) الضابطة والتجریبیة(
  
  

  ) 3( الجدول
  في دقة اتخاذ القرار) ابطة والتجریبیةالض(یوضح تكافؤ عینة البحث 

                                                        
 161، ص1999، جامعة املوصل، كلية الرتبية الرياضية دار الكتب للطباعة والنشر، واستخدام الحاسوب في بحوث التربية الرياضيةالتطبيقات اإلحصائية : وديع ياسني وحسن حممد) 1



 المتغیرات ت
) ت(قیمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

 المحسوبة
) ت(قیمة 

 ألجدولیه
الداللة 

 ع س ع س اإلحصائیة

االلتحام الطبیعي  1
 واإلهمال والتهور

4.000 1.633 3.900 1.663 0.136 

1.73 

 غیر معنوي

2 
 اإلفراط في استخدام

 غیر معنوي  0.467 2.319 4.600 1.398 4.200 القوة

السلوك المشین   3
 واللعب العنیف

 غیر معنوي 0.347 2.270 4.400 1.523 4.100

 غیر معنوي 0.777 1.349 3.400 1.523 3.900 لعب الكرة بالید  4

  0.05ونسبة خطأ ) 18(عند درجة حریة     
  :المساعدة األدوات واألجهزة والوسائل  3-3

لكي یتمكن الباحثان من انجاز تجربته البد من استعمال بعض الوسائل واألدوات التي تساعده في 
تمامه على أفضل وجه، ویقصد بأدوات البحث  ٕ كمال البحث وا ٕ   .انجاز التجربة وا

  األدوات واألجهزة   3-3-1
 میزان طبي معایر الوزن  
  جهاز لقیاس الطول  
  جهاز حاسوب نوع(Dell)  
  حاسبة یدویة نوع(Casio)  
  داتا شو(جهاز عرض (  

  :الوسائل المساعدة  3-2- 3
  .استمارة تسجیل البیانات - 1
 .استمارة استبانة - 2
 .المقابالت الشخصیة - 3
 .فریق العمل المساعد - 4
 .بعض المصادر العربیة واألجنبیة المتعلقة بموضوع البحث - 5

  
  :تحلیل المراجع 3-4-1

قام الباحثان بمسح شامل وجمع ما أمكن الحصول علیه من المؤلفات والدراسات واألبحاث      
العلمیة التي تناولت مادتي التسلل واألخطاء وسوء السلوك  ، والسیما الكتب العلمیة والنشرات التي 

القدم ویرسلها یرسلها االتحاد الدولي عن طریق األقراص اللیزریة التي یصدرها االتحاد الدولي بكرة 



لالتحادات الوطنیة والحكام الدولیین في كل أنحاء العالم  وكذلك االعتماد على المحاضرات الدولیة 
التي ألقاها المحاضرون الدولیون لدى االتحاد الدولي خالل الدورات التحكیمیة التي یقیمها االتحاد 

  .العراقي لكرة القدم وكذلك من شبكة المعلومات الدولیة 
  :استطالع آراء الخبراء  4-2- 3

من خالل التحلیل الذي قام به الباحثان والمراجعة الدقیقة لعدد من المراجع والمصادر العلمیة حول 
تحدید اهم المحاور الخاصة بحاالت االخطاء وسوء السلوك ولغرض اختیار اهم الحاالت التي یمكن اجراء 

تم توزیع استمارة استبانة لمعرفة اراء االساتذة والمختصین اختبار خاص لمعرفة دقة اتخاذ القرار لدى الحكام 
  .لتحدید بعض المحاور التي یمكن اجراء اختبار لمعرفة قدرة الحكام على اتخاذ القرار الصحیح والخبراء 

  : إعداد اختبار للحاالت التحكیمیة الخاصة بمتغیرات البحث 3-5
والتي تحتوي ) األخطاء وسوء السلوك(التحكیمیة في مادة اختبار خاص بالقرارات  قام الباحث بتصمیم

  .حالة تحكیمیة لمواقف اللعب المختلفة ) 25(على 
  :التجربة االستطالعیة  6 -3

ألنها عبارة عن دراسة تجریبیة أولیة یقوم بها الباحث على عینة "من الضروري إجراء التجربة االستطالعیة 
 )1("أسالیب البـحث وأدواته صغیرة قبل قیامه ببحثه یهدف اختبار

األخطاء وسوء (بعد ان تم تحدید االختبارات الخاصة لقیاس دقة اتخاذ القرار لدى حكام كرة القدم في مادة      
في المكان نفسه الذي ستقام  قام الباحث بإجراء تجربته االستطالعیة وبمساعدة فریق العمل المساعد) السلوك

حكام درجة ثانیة ولكن من غیر عینة ) 5(على عینة عدد أفرادها  5/3/2011خ فیه التجربة الرئیسیة بتاری
وكان الهدف من  12/3/2011البحث ، وقد أعیدت التجربة تحت الظروف المكانیة والزمانیة نفسها بتاریخ 

  :ذلك 
 .التأكد من استیعاب أفراد العینة لمفردات االختبارات   - أ

 .في البحث  معرفة مدى صالحیة األدوات المستعملة- ب
  .التأكد من صدق االختبارات المستعملة وثباتها في البحث ومدى مالئمتها ألفراد العینة   -ج
  .الوقوف على المعوقات والسلبیات جمیعها التي یمكن ان تواجه الباحث  - د

  :االختبار
تم اختیار عشرون حالة تحكیمیة التي یرسلها االتحاد الدولي لكرة القدم وتكون اجاباتها مقننة من قبل     

االتحاد حیث تم اختیار خمسة حاالت لكل متغیر من متغیرات البحث تم توزیعها وفق المونتاج الذي اعده 
ت وعدم التدرج بعرض حاالت أي توزیع الحاال(الباحثان حیث تم توزیع تلك الحاالت وفق تسلسل خاص 

                                                        
 

  .79، ص ) 1984القاهرة ، اهليئة العامة للشؤون املطابع االمريية ، (  1ط:  المعجم علم النفس والتربية الرياضيةجممع اللغة العربية ؛   (1)
  3(ملحق( 



ثانیة ثم یعطى  30حیث تعرض تلك الحاالت على الحكام ویشاهدون الحالة لمدة ) . خاصة بمتغیر معین
حیث تحسب درجة الحكم في االختبار من  لتحدید القرار الصحیح وفق استمارة االختبار) ثانیة10(الحكم 

  ) .درجات5(لكل اجابة صحیحة ) درجة100(
  :األسس العلمیة لالختبارات  –7 -3

من ) التسلل واألخطاء وسوء السلوك(بعد أن تم تحدید االختبارات الخاصة بدقة اتخاذ القرار في مادتي 
خالل ترشیح آراء الخبراء المختصین وبعد إجراء التجربة االستطالعیة قام الباحث بإیجاد األسس العلمیة في 

( ید مدى علمیة هذه االختبارات المختارة إذ أن االختبار المقنن هـوعملیة تقنین االختبارات وذلك لغرض تحد
الذي إذا ما جرب استخدامه لعینات متشابهة للعینة المراد اختیارها أثبتت درجة عالیة من المعنویة من حیث 

  .)1()الصدق والثبات والموضوعیة تحت الظروف واإلمكانیات المتاحة نفسها
  :ثبات االختبارات 3-7-1

انه لو أعید تطبیق االختبار على األفراد أنفسهم فانه یعطي النتائج نفسها أو (د بثبات االختبارات یقص
عادة تطبیقه جدیرة باإلتباع في البحوث (ویؤكد تاكمان . 22)نتائج مقاربة ٕ ان طریقة تطبیق االختبار وا

ایام ) 7(الختبارات وبفاصل زمني قدره لذلك تم اعتماد طریقة إعادة االختبار إلیجاد معامل ثبات ا )3()التجریبیة
وتم إعادة االختبارات نفسها في یوم السبت  2/2004/ 28اذ تم تطبیق االختبارات في یوم السبت المصادف

  .    7/3/2004المصادف
ثم قام الباحث بحساب معامل االرتباط البسیط بیرسون بین درجات كل اختبارین وكانت قیمة االرتباط 

  .یؤكد ان االختبارات جمیعها تتمتع بدرجة عالیة عالیة وهذا ما 
  

  :صدق االختبار    2  -3-7
وللتأكد من صدق االختبارات تم إتباع طریقة  )1()إذا كان یقیس ما اعد لقیاسه فقط(یعد االختبار صادقًا 

صدق المحتوى وذلك بعرضها على الخبراء والمختصین المذكورین سلفًا والذین اجمعوا على صدق 
إذ یمكن حساب صدق االختبار بعرضه على عدد من (االختبارات في قیاس القدرات المراد قیاسها 

                                                        
  5(ملحق( 

ص ) 1987بغداد ، مطبعة جامعة بغداد ، (  1ط:  االختبارات والقياس ومبادئ اإلحصاء في المجال الرياضيقيس ناجي وبسطويسي امحد ؛   (1)
139 .  

ان ، دار الفكر للطباعة والنشر عم(    1، ط  االسس العلمية والطرق االحصائية لالختبارات والقياس في التربية الرياضية.مروان عبد احلميد ابراهيم  2
  .  61ص ) 1999والتوزيع ، 

3 Takman . Brucew ; conducational research . 2nd edition : ( Newyork . Harcourt Brace Jovanvich . 
1987) p.162 . 

 .422، ص )  1995الرياض ، مكتبة العبيكان ، (  1، ط المدخل الى البحث في العلوم السلوكية. صاحل بن محد العساف  1



ار فإذا اتفق الخبراء أن هذا االختبار یقیس السلوك الذي المختصین والخبراء في المجال الذي یقیسه االختب
   )2()وضع لقیاسه ، فان الباحث یستطیع االعتماد على حكم الخبراء

  :موضوعیة االختبارات 3-7-3
التحرر من التحیز والتعصب وعدم إدخال العوامل الشخصیة فیها ، وعدم الموضوعیة في " ویعني بها      

تصف قدرات الفرد كما هي موجودة (إذ أنها  )3(". ر في صدقه وبالتالي في ثباتهالبحث یؤدي إلى التأثی
ولما كانت االختبارات المعتمدة واضحة ومفهومة وبعیدة عن التقویم الذاتي للمقوم . )2() فعًال ال كما نریدها

د التعلیمات كما تم تحدی) .الدرجة(إذ أن التسجیل یتم باعتماد عدد مرات اإلجابة الصحیحة والخاطئة 
الخاصة باالختبار بوضوح وتثبیت الشروط الواجبة في أثناء اإلجابة فضًال عن كون فریق العمل المساعد 
من ذوي االختصاص في التحكیم والتربیة الریاضیة وبذلك تعد االختبارات المعتمدة ذات موضوعیة عالیة 

  .)5() ن یصححهاتعطي في جمیع الحاالت نفس الدرجات بغض النظر عن مـ(إذ انها 
  :إجراءات البحث المیدانیة  3-8

قبل البدء بإجراء االختبارات القبلیة قام الباحثان بإعطاء وحدتین تعلیمیتین تعریفیة  وذلك لتعلیم الحكام 
على طریقة أداء االختبار وكیفیة أداء االختبار ومراحل أداء االختبار وكیفیة اإلجابة على الحاالت 

وقد تم شرح ) ضابطة وتجریبیة(الباحث بتنظیم عینة البحث حیث قسمت إلى مجموعتین التحكیمیة وقام 
عطاء أمثلة على طریقة اإلجابة في استمارة االختبار  ٕ   .وعرض كیفیة إجراء االختبارات القبلیة وا

  المنهج المقترح   1 -3-8
توافرة والمستوى العام للعینة مستندًا في اعد الباحث المنهج المقترح ألفراد عینة البحث مراعیًا اإلمكانیات الم  

إعداده إلى األسس العلمیة والى بعض المصادر والمراجع العلمیة فضًال عن آراء بعض المختصین االكادیمیین 
في مجال التحكیم واالختبارات والقیاس فضًال عن مساعدة المشرفین واستشارتهم والى خبرة الباحث الشخصیة 

المنهج المقترح على الشمول في تطویر وتحسین كل القدرات المتعلقة بدقة اتخاذ القرار في مجال التحكیم وركز 
ومن ثم فان الهدف الرئیس للمنهج هو إعداد ) في بعض حاالت مادة االخطاء وسوء السلوك(لدى الحكام 

حكام كرة القدم الحكام والوصول بهم ألعلى مستوى ممكن من األداء ألتحكیمي وتطویر دقة اتخاذ القرارات لدى 
م ولغایة یوم األربعاء الموافق  26/3/2011تم تطبیق المنهج في یوم السبت الموافق . المشمولین بالمنهج

وحدات تدریبیة في ) 3(وحدة تدریبیة وبواقع) 24(م حیث اشتمل منهج المجموعة التجریبیة على 18/5/2011
یوم طبق من قبل أعضاء من لجنة الحكام الفرعیة وعدد ) 54(مدته ) السبت واالثنین واألربعاء(األسبوع ألیام 

أما المجموعة الضابطة فكانت تطبق مفردات المنهج الموضوع من قبل . من الحكام المتقاعدین ذوي الخبرة
                                                        

 . 164ص ) 1988عمان ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، (  1ط :  )اساليبه  –ادواته  –مفهومه ( البحث العلمي ) . واخرون (ذوقان عبيدات  2
يد)  3  .44، ص2000، عمان، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، 1ط. اسس البحث العلمي: مروان عبد ا
   .  97، ص )  مصدر سابق( مروان عبد احلميد ؛ ) 2(

5)Thaless R.H ; general and social psychology : ( London University tutorial press . 1950 ) p.350 



یوم ) 54(والذي مدته 26/3/2011لجنة الحكام الفرعیة في محافظة البصرة والذي بدأ في یوم السبت الموافق 
وقد طبق امن قبل لجنة الحكام الفرعیة في ) السبت واالثنین واالربعاء(ت تدریبیة اسبوعیًا وبواقع ثالث وحدا

محافظة البصرة ، وقد خضعت المجموعتان لإلشراف المباشر من قبل الباحث بمساعدة فریق العمل وكذلك 
  . أسابیع ) 8(لجنة الحكام الفرعیة في محافظة البصرة ، إذ استغرق المنهج 

شتمل المنهج في عدد من الوحدات على جزئین رئیسیین في التدریب األول الجزء النظري والثاني كما ا     
  الجزء العملي الذي یأتي بعد النظري مباشرة

إذ احتوت الوحدات على استخدام الوسائل الحدیثة في العرض والشرح والتحلیل والمناقشة والتدریب على عدد  
میة التي ترسل من االتحاد الدولي لكرة القدم إلى االتحادات الوطنیة والحكام كبیر من المواقف والحاالت التحكی

دوري النخبة العراقي ، الدوري الممتاز العراقي ، دوري (وكذلك التي حصلت في مباریات كرة قدم محلیة 
باریات وكذلك الم) الدرجة األولى ، دوري الشباب في محافظة البصرة ، دوري الناشئین في محافظة البصرة 

، مباریات دوري أبطال أوربا ، بعض الدوریات العالمیة كالدوري  2010مباریات من كاس العالم (العالمیة 
من خالل إجراء التعدیالت ) االسباني واالیطالي واالنكلیزي ، مباریات كاس أبطال آسیا واالتحاد األسیوي 

،  Adobe Premiere Elements (ور المناسبة لها ببرامج المونتاج الخاصة بتقطیع األفالم والص
CyberLink PowerDirector 7 Deluxe  ، Ulead video studio  ( وقد تم تحلیل الحاالت

التحكیمیة من قبل الخبراء في مجال التحكیم من الحكام المتقاعدین ولجنة الحكام التي قام الباحث بجمعها 
صون بتحلیل تلك الحاالت واعطاء القرار الصحیح بها وعمل المونتاج الخاص بها  والتي قام الخبراء والمخت

وكذلك تم تحلیل بعض ) الداتاشو(في هذه المباریات من خالل عرض الحاالت التحكیمیة على جهاز العرض 
المباریات المحلیة بصورة مباشرة من خالل مشاهدة المباریات وتحلیل الحاالت التحكیمیة التي تحصل في 

وكذلك ) التسلل واألخطاء وسوء السلوك(ل الحاالت التي حصلت خاللها من حاالت المباریات وعرضها وتحلی
تم إجراء تدریبات خاصة داخل الملعب للتعرف على كیفیة اتخاذ القرار الصحیح في الحاالت التحكیمیة 

ستخدام المختلفة اذ تطرق الباحث خالل الوحدات االولى من المنهج الى شرح قانون اللعبة وبأسالیب حدیثة وا
یصال المعلومات ٕ ثم تطرق الباحث خالل المنهج وباستخدام الوسائل الحدیثة . وسائل حدیثة للعرض والشرح وا

الى اهم متغیرات البحث وطریقة إیصال المعلومات للحكام وكیفیة اتخاذ القرار المناسب والصحیح في تلك 
ووتطرق الباحث الى بعض االسئلة . الت الحاالت وكیفیة التعامل في مواقف اللعب المختلفة مع تلك الحا

  .واالجوبة النظریة واالجابة علیها من خالل جهاز العرض او اإلجابة من خالل استمارة لإلجابة 
  :عرض وتحلیل ومناقشة النتائج  -4

التي حصل علیها الباحثان من جراء ) الدرجات الخام(من خالل المعالجات اإلحصائیة للبیانات 
وما أفرزته من ) أي بعد تطبیق المنهج المقترح(وكذا الالحقة ) قبل تنفیذ المنهج المقترح(ولیة اختباراتهما األ

نتائج ، سیقوم الباحث هنا في عرض هذه النتائج بوضعها في جداول وأشكال بیانیة تسهل مالحظة الفروق 



یق أهداف البحث والتحقق من رنة بینها ومن ثم تحلیلها  ومناقشتها ومن ثم تفسیر مؤشراتها طبقًا لتحقاوالمق
" ولكي یتمكن الباحث من تحقیق أهداف البحث ارتأى عرض النتائج على جداول وأشكال بیانیة ألنها . فروضه

  )1("تقلل من احتماالت الخطأ في المراحل التالیة في البحث وتعزز األدلة العلمیة وتمنحها القوة
  :ة القدم عرض نتائج دقة اتخاذ القرار لدى حكام كر  1 – 4

لمعرفة الفروق بین األوساط الحسابیة لالختبارات القبلیة  للعینات المتناظرة) t(لقد تم استعمال اختبار 
والبعدیة لكل مجموعة على انفراد للتحقق من تأثیر المنهج المقترح الموضوع في دقة اتخاذ القرارات ، كما تم 

الفروق بین األوساط الحسابیة لالختبارات البعدیة بین  لمعرفة للعینات غیر المتناظرة) t(استعمال اختبار 
المجموعتین وذلك لمعرفة فیما إذا كانت هنالك فروق حقیقیة بین المجموعتین وأیهما أفضل في التأثیر في دقة 

  .ثم تمت مناقشة هذه النتائج بطریقة علمیة مدعومة بالمصادر والمراجع العربیة واألجنبیة.اتخاذ القرار
  عرض نتائج اختبارات المتغیرات القبلیة والبعدیة للمجموعة الضابطة وتحلیلها ومناقشتها                 1 – 1 – 4

  )1(الجدول 
المحسوبة والداللة اإلحصائیة ) t(یوضح األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واألخطاء المعیاریة وقیم 

  مجموعة الضابطةلنتائج االختبارات القبلیة والبعدیة لل

  المتغیرات  ت
  االختبار البعدي  االختبار القبلي

الخطأ 
  المعیاري

) T(قیمة 
  المحتسبة

الداللة 
األوساط   اإلحصائیة

  الحسابیة
االنحرافات 
  المعیاریة

األوساط 
  الحسابیة

االنحرافات 
  المعیاریة

  معنوي 3.074 0.423 1.686 5.200 1.663 3.900  اإلهمال والتهور  1

اإلفراط في   2
  استخدام القوة

  معنوي 2.325 0.731 1.337 6.300 2.319 4.600

3  
اللعب العنیف 
  معنوي 2.512 0.517 1.767 5.700 2.270 4.400  والسلوك المشین

  غیر معنوي 1.137 0.615 1.449  4.100 1.349 3.400  لعب الكرة بالید  4

  )1.833(تساوي ) 9(حریة ودرجة ) 0.05(الجدولیة تحت مستوى داللة ) t(قیمة  
نتائج اختبار حاالت األخطاء وسوء السلوك لمتغیرات البحث  في االختبارین القلبي والبعدي ) 1(یبین الجدول 

  للمجموعة الضابطة وقد أظهرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة  ، 
وبانحراف معیاري له ) 3.900( اذ بلغ الوسط الحسابي لحاالت اإلهمال للمجموعة في االختبار القبلي

)  1.686(وبلغ االنحراف المعیاري له ) 5.200(، أما في االختبار البعدي فبلغ الوسط الحسابي  )1.633(بلغ
وهي )0.423(وخطا معیاري ) 3.074( المحسوبة بلغت) t(تبین أن قیمتي ) t(وبعد معالجة ذلك باختبار 

                                                        
  . 35ص1974) احلرية للطباعةبغداد، دار : (عبد علي نصيف وحممود السامرائي) ترمجة(.طرق اإلحصاء في التربية الرياضية. رودي شتملر )1(



وهذا یدل على أن ) 0.05(ونسبة خطأ ) 9(عند درجة حریة ) 1.833(الجدولیة البالغة ) t(أكبر من قیمة 
  .بین االختبارات القبلیة والبعدیة ولصالح االختبارات البعدیة  ذو داللة إحصائیةهناك تأثیرًا 

أما في حاالت اإلفراط في استخدام القوة فقد بلغ الوسط الحسابي للمجموعة في االختبار القبلي       
وبلغ ) 6.300(، أما في االختبار البعدي فبلغ الوسط الحسابي  )2.319(عیاري له بلغوبانحراف م) 4.600(

) 2.325( المحسوبة بلغت) t(تبین أن قیمتي ) t(وبعد معالجة ذلك باختبار )  1.337(االنحراف المعیاري له 
ونسبة خطأ ) 9(عند درجة حریة ) 1.833(الجدولیة البالغة ) t(وهي أكبر من قیمة )0.731(وخطا معیاري 

بین االختبارات القبلیة والبعدیة ولصالح االختبارات  ذو داللة إحصائیةوهذا یدل على أن هناك تأثیرًا ) 0.05(
  .البعدیة 

) 4.400(اما في حاالت اللعب العنیف والسلوك المشین فقد بلغ الوسط الحسابي للمجموعة في االختبار القبلي 
وبلغ االنحراف ) 5.700(، أما في االختبار البعدي فبلغ الوسط الحسابي  )2.270(ي له بلغوبانحراف معیار 

وخطا ) 2.512( المحسوبة بلغت) t(تبین أن قیمتي ) t(وبعد معالجة ذلك باختبار )  1.767(المعیاري له 
) 0.05(سبة خطأ ون) 9(عند درجة حریة ) 1.833(الجدولیة البالغة ) t(وهي أكبر من قیمة )0.517(معیاري 

  .بین االختبارات القبلیة والبعدیة ولصالح االختبارات البعدیة  ذو داللة إحصائیةوهذا یدل على أن هناك تأثیرًا 
) 3.400(أما في حاالت لعب الكرة بالید فقد بلغ الوسط الحسابي للمجموعة في االختبار القبلي       

وبلغ االنحراف ) 4.100(تبار البعدي فبلغ الوسط الحسابي  ، أما في االخ)1.349(وبانحراف معیاري له بلغ
وخطا ) 1.137( المحسوبة بلغت) t(تبین أن قیمتي ) t(وبعد معالجة ذلك باختبار )  1.449(المعیاري له 

) 0.05(ونسبة خطأ ) 9(عند درجة حریة ) 1.833(الجدولیة البالغة ) t(وهي أقل من قیمة )0.615(معیاري 
  .بین االختبارات القبلیة والبعدیة  ذو داللة إحصائیةوهذا یدل على أن هناك عدم وجود تأثیر 

  
  
  
  
  
  :عرض نتائج اختبارات القبلیة والبعدیة لمتغیرات البحث للمجموعة التجریبیة وتحلیلها  2 – 1 – 4

  )2(الجدول 
المحسوبة والداللة اإلحصائیة ) t(نحرافات المعیاریة واألخطاء المعیاریة وقیم یوضح األوساط الحسابیة واال

  لنتائج االختبارات القبلیة والبعدیة للمجموعة التجریبیة

  المتغیرات  ت
الخطأ   االختبار البعدي  االختبار القبلي

  المعیاري
) t(قیمة 

  المحتسبة
الداللة 
االنحرافات االوساط االنحرافات االوساط   االحصائیة



  المعیاریة  الحسابیة  المعیاریة  الحسابیة
 معنوي 4.630 0.777 1.577 7.600 1.633 4.000  االهمال والتهور  1
 معنوي 4.977 0.703 1.159 7.700 1.398 4.200  االفراط في استخدام القوة  2
 معنوي 6.530 0.520 1.433 7.500  1.523  4.100  اللعب العنیف والسلوك المشین  3
 معنوي 5.635 0.619  0.966 7.400 1.523 3.900  لعب الكرة بالید  4

  )1.833(تساوي ) 9(ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة تحت مستوى داللة ) t(قیمة 
نتائج اختبار حاالت األخطاء وسوء السلوك لمتغیرات البحث  في االختبارین القلبي ) 2(یبین الجدول          

التجریبیة وقد أظهرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة  ، إذ بلغ الوسط والبعدي للمجموعة 
وبانحراف ) 4.000(الحسابي للمجموعة في االختبار القبلي لحاالت اإلهمال والتهور في االختبار القبلي 

المعیاري له  وبلغ االنحراف) 7.600(، أما في االختبار البعدي فبلغ الوسط الحسابي  )633ز1(معیاري له بلغ
وخطا معیاري ) 4.630( المحسوبة بلغت) t(تبین أن قیمتي ) t(وبعد معالجة ذلك باختبار )  1.577(
وهذا ) 0.05(ونسبة خطأ ) 9(عند درجة حریة ) 1.833(الجدولیة البالغة ) t(وهي أكبر من قیمة )0.777(

  .یة والبعدیة ولصالح االختبارات البعدیة بین االختبارات القبل ذو داللة إحصائیةیدل على أن هناك تأثیرًا 
أما في حاالت اإلفراط في استخدام القوة فقد بلغ الوسط الحسابي للمجموعة في االختبار القبلي       

وبلغ ) 7.700(، أما في االختبار البعدي فبلغ الوسط الحسابي  )1.398(وبانحراف معیاري له بلغ) 4.200(
) 4.977( المحسوبة بلغت) t(تبین أن قیمتي ) t(وبعد معالجة ذلك باختبار )  1.195(االنحراف المعیاري له 

ونسبة خطأ ) 9(عند درجة حریة ) 1.833(الجدولیة البالغة ) t(وهي أكبر من قیمة )0.703(وخطا معیاري 
بین االختبارات القبلیة والبعدیة ولصالح االختبارات  ذو داللة إحصائیةوهذا یدل على أن هناك تأثیرًا ) 0.05(

  .البعدیة 
) 4.100(اما في حاالت اللعب العنیف والسلوك المشین فقد بلغ الوسط الحسابي للمجموعة في االختبار القبلي 

وبلغ االنحراف ) 7.500(، أما في االختبار البعدي فبلغ الوسط الحسابي  )1.523(وبانحراف معیاري له بلغ
وخطا ) 6.530( المحسوبة بلغت) t(تبین أن قیمتي ) t(وبعد معالجة ذلك باختبار )  1.433(المعیاري له 

) 0.05(ونسبة خطأ ) 9(عند درجة حریة ) 1.833(الجدولیة البالغة ) t(وهي أكبر من قیمة )0.520(معیاري 
  .ة والبعدیة ولصالح االختبارات البعدیة بین االختبارات القبلی ذو داللة إحصائیةوهذا یدل على أن هناك تأثیرًا 

) 3.900(أما في حاالت لعب الكرة بالید فقد بلغ الوسط الحسابي للمجموعة في االختبار القبلي       
وبلغ االنحراف ) 7.400(، أما في االختبار البعدي فبلغ الوسط الحسابي  )1.523(وبانحراف معیاري له بلغ

وخطا ) 5.653( المحسوبة بلغت) t(تبین أن قیمتي ) t(الجة ذلك باختبار وبعد مع)  0.966(المعیاري له 
) 0.05(ونسبة خطأ ) 9(عند درجة حریة ) 1.833(الجدولیة البالغة ) t(من قیمة  كبروهي أ)0.619(معیاري 

  .بین االختبارات القبلیة والبعدیة ولصالح االختبارات البعدیة ذو داللة إحصائیةوهذا یدل على أن هناك تأثیر 



  :عرض نتائج اختبار البعدیة للمجموعتین الضابطة والتجریبیة لمتغیرات البحث وتحلیلها  4-1-3
  )3(جدول 

ات المحسوبة والداللة االحصائیة لنتائج اختبار متغیر ) t(یبین االوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیم 
  البحث البعدیة للمجموعتین الضابطة والتجریبیة

  المتغیرات  ت
  المجموعة التجریبیة  المجموعة الضابطة

) t(قیمة 
  المحتسبة

الداللة 
االوساط   االحصائیة

  الحسابیة
االنحرافات 
  المعیاریة

االوساط 
  الحسابیة

االنحرافات 
  المعیاریة

 معنوي 3.286 1.577 7.600 1.686 5.200  االهمال والتهور  1
 معنوي 2.501 1.159 7.700 1.337 6.300  االفراط في استخدام القوة  2
 معنوي 2.502 1.433 7.500 1.767 5.700  اللعب العنیف والسلوك المشین  3
 معنوي 5.5992  0.966 7.400 1.449 4.100  لعب الكرة بالید  4

  )1.734(تساوي  )18(ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة تحت مستوى داللة ) t(قیمة 
نتائج االختبارات البعدیة لمتغیرات البحث للمجموعتین الضابطة والتجریبیة حیث یبین ) 3(یبین الجدول     

الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة ولصالح المجموعة 
  التجریبیة حیث بلغ الوسطان الحسابیان للمجموعتین في 

 1.686(واالنحرافان المعیاریان لهما على التوالي ) 7.600،  5.200( حاالت االهمال والتهور على التوالي  
الجدولیة ) t(وهو اكبر من قیمة ) 3.286(وجد انه یساوي ) t(وبعد معالجة هذه النتائج باختبار ) 1.577، 

یدلل على وجود داللة إحصائیة بین مما ) 18(ودرجة حریة ) 0.05(تحت مستوى داللة ) 1.734(البالغة 
  .المجموعتین ولصالح المجموعة التجریبیة 

، 6.300( اما في حاالت االفراط في استخدام القوة بلغ الوسطان الحسابیان للمجموعتین على التوالي 
) t(ر وبعد معالجة هذه النتائج باختبا) 1.159،  1.337(واالنحرافان المعیاریان لهما على التوالي ) 7.700

) 0.05(تحت مستوى داللة ) 1.734(الجدولیة البالغة ) t(وهو اكبر من قیمة ) 2.501(وجد انه یساوي 
  .مما یدلل على وجود داللة إحصائیة بین المجموعتین ولصالح المجموعة التجریبیة ) 18(ودرجة حریة 

،  5.700( وعتین على التوالي اما في حاالت اللعب العنیف والسلوك المشین بلغ الوسطان الحسابیان للمجم
) t(وبعد معالجة هذه النتائج باختبار ) 1.433،  1.767(واالنحرافان المعیاریان لهما على التوالي ) 7.500

) 0.05(تحت مستوى داللة ) 1.734(الجدولیة البالغة ) t(وهو اكبر من قیمة ) 2.501(وجد انه یساوي 
  .ة إحصائیة بین المجموعتین ولصالح المجموعة التجریبیة مما یدلل على وجود دالل) 18(ودرجة حریة 

) 7.400،  4.100( اما في حاالت لعب الكرة بالید بلغ الوسطان الحسابیان للمجموعتین على التوالي 
وجد انه ) t(وبعد معالجة هذه النتائج باختبار ) 0.966،  1.449(واالنحرافان المعیاریان لهما على التوالي 



ودرجة حریة ) 0.05(تحت مستوى داللة ) 1.734(الجدولیة البالغة ) t(وهو اكبر من قیمة ) 5.992(یساوي 
  .مما یدلل على وجود داللة إحصائیة بین المجموعتین ولصالح المجموعة التجریبیة ) 18(
  :مناقشة نتائج اختبارات متغیرات البحث   4-1-5

حصلت فیه فروق ذات )   1( نجد ان الجدول رقم )   4،  3،  2،  1(  من خالل ما تبین في الجداول 
  داللة إحصائیة بین االختبارین القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في بعض متغیرات 

فروقًا ذات داللة إحصائیة بین االختبارین القبلي والبعدي )  2(  وفي الوقت نفسه نجد في الجدول رقم   
وجدت فروف ذات داللة احصائیة في جمیع متغیرات البحث مما یدلل على تاثیر للمجموعة التجریبیة حیث 

الوسائل المستخدمة من قبل الباحثان في تطویر قدرات الحكام على اتخاذ القرار الصحیح فالمعلومات 
االثر والتدریبات العملیة وطریقة العرض والتوضیح وطریقة المناقشة التي اعتمدت خالل المنهج المقتر كان لها 

االیجابي في تطویر قابلیات الحكام وزیادة المعرفة والخبرة لدیهم إن نموذج الوحدات التعلیمیة وتنظیمها وطریقة 
تبویب تلك الوحدات من حیث الزمن المخصص لها من خالل استمراریة أدائها ونوعیة المعلومات التي تعطى 

له األثر الواضح في تطور نتائج االختبار البعدي  خاللها والتطبیق العملي للحاالت داخل میدان اللعب كان
المعرفة الریاضیة أحد المعالم المهمة لتنمیة مدارك الحكم لكونها تعبر عن وجه ثقافي "لحاالت التسلل حیث ان 

حضاري تمیزه من اآلخرین فأن من الواجب على الحكم أن یعرف قبل أن یمارس التدریب إن الیمكن جعلها 
   )1("خاصا أو طارئا فهو یشكل مطلبا مهما لهأمرا هامشیا أو 

فیوضح المعالم االحصائیة للمجموعتین في االختبار البعدي ووجود فروق ذات داللة احصائیة ) 3(اما الجدول 
ولصالح المجموعة التجریبیة مما یدل على ان للوسائل المستخدمة من ) الضابطة والتجریبیة(بین المجموعتین 

اضح في تطویر قابلیات الحكام على اتخاذ القرارات الصحیحة اثناء قیادتهم للمباریات ویرى قبل الباحثان اثر و 
الباحثان ان العملیة المنظمة في ایصال المعلومات للحكام بصورة منتظمة ومتابعة ومراجعة قراراتهم اثناء 

دته لتلك المباراة هو اهم المباریات التي یقومون بتحكیمها وتحلیل االخطاء التي وقع بها الحكم اثناء قیا
تلك "إن عملیة التدریب هي )2( )قاسم حسن حسین(االسباب التي تساهم في تطویر قابلیات الحكم اذ یذكر 

العملیة المنظمة المستمرة التي تكسب الفرد معرفة أو مهارة أو قدرة أو أفكار الزمة ألداء عمل معین أو بلوغ 
داف تنظیمیة والتكیف مع العمل وما تقدم للفرد من معلومات معینة هدف محدد فضال عن انه منهج لتحقیق أه

  "أو مهارات أو اتجاهات ذهنیة الزمة في وجهة النظر التنظیمیة لتحقیق أهداف المؤسسة
  :االستنتاجات والتوصیات -5

                                                        
 610ص)1983املؤمتر العلمي الرابع،جامعة حلوان،(2ج:بناء اختبار معرفي في سباحات المسافات لطلبة كلية التربية الرياضية بالقاهرةحممود عبد الفتاح عثمان؛ )1(
 178صمصدر سبق ذكره؛قاسم حسن حسني؛) 2(



  :االستنتاجات 1- 5
عرضها وتحلیلها ومناقشتها توصل في ضوء المعالجات االحصائیة لنتائج اختبارات دقة اتخاذ القرار والتي تم 

  :الباحث الى االستنتاجات االتیة
التي استخدمها الباحث ساهمت في زیادة المعرفة لدى الحكام وبالتالي )الذهنیة المعرفیة(الوسائل العلمیة  - 1

 .تطویر قابلیات الحكام على اتخاذ القرار الصحیح
في تطویر قابلیات الحكام ومستوى ادائهم خالل قیادتهم ان للمنهج المنظم والعلمي المدروس تاثیرًا ایجابیًا   - 2

 .للمباریات 
 .یمكن استخدام الوسائل المستخدمة للحكام الدولیین وحكام الدرجة االولى والثانیة والثالثة  - 3
هنالك تطور ملحوظ على افراد المجموعة التجریبیة من خالل افضلیة النتائج التي ظهرت قیاسا بأفراد  - 4

 . طةالمجموعة الضاب
  :التوصیات  - 2
  . التي طبقت على مستویات مناظرة لمستوى عینة البحث) المعرفیة- الذهنیة(اعتماد استخدام الوسائل  - 1
 . اعتماد الوسائل واألجهزة والمصادر العلمیة في زیادة خبرة الحكام - 2
 . إجراء دراسات مشابهة على فئة أخرى من الحكام وباستعمال االختبارات نفسها - 3
االهتمام بمرحلة االعداد الخاص للحكام من خالل التاكید على اهمیة كل قدرة والترابط فیما بینهما عند  - 4

 . تنفیذ مفردات المنهاج 
 :المصادر

 22، صتحكیم كرة القدم بین تطبیق القانون وحركة الحكم . سعد منعم الشیخلي . 
  رسالة ماجستیر،كلیة التریة .  ة القدمالسمات الشخصیة وعالقتها بمستوى اداء حكام كر . جاسم عباس

 –ادواته  –مفهومه ( البحث العلمي ) . واخرون (ذوقان عبیدات  . 2002الریاضیة ، جامعة بغداد 
 . 164ص ) 1988عمان ، دار الفكر للنشر والتوزیع ، (  1ط :  )اسالیبه 

 بغداد، : (ومحمود السامرائيعبد علي نصیف ) ترجمة(.طرق اإلحصاء في التربیة الریاضیة. رودي شتملر
  . 35ص1974) دار الحریة للطباعة

  الریاض ، مكتبة العبیكان ، (  1، ط المدخل الى البحث في العلوم السلوكیة. صالح بن حمد العساف
1995  ( ،  

  2005بغداد، القلعة للطباعة والتصحیح، : ( موسوعة كرة القدم العراقیةضیاء المنشئ ؛  (  
 2006الدیوانیة ، مجموعة مؤید الفنیة للطباعة . أساسیات التعلم الحركي. مي عبد اهللا حسین الال . 
  رسالة  .دراسة الجانب المعرفي لبعض مواقف حكام كره القدم وعالقته بقوانین اللعبة .  عالء عبد القادر

 2007ماجستیر ، جامعة بغداد 



  1982بغداد ، مطبعة بغداد . المدخل في علم التدریب . قاسم المندالوي ووجیه محجوب  ، 
  بغداد (  1ط:  االختبارات والقیاس ومبادئ اإلحصاء في المجال الریاضيقیس ناجي وبسطویسي احمد ؛

  )1987، مطبعة جامعة بغداد ، 
  1987بغداد، مطبعة التعلیم العالي،: (كرة القدم والمرشد العالمي للحكاممؤید ألبدري  وثامر محسن؛(. 
  القاهرة ، الهیئة العامة للشؤون (  1ط:  المعجم علم النفس والتربیة الریاضیةمجمع اللغة العربیة ؛

  ) . 1984المطابع االمیریة ، 
  1ط  : القیاس في التربیة وعلم النفس الریاضي. محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدین رضوان  )

 ) 2000القاهرة ، دار الفكر العربي ، 
 بناء اختبار معرفي في سباحات المسافات لطلبة كلیة التربیة الریاضیة محمود عبد الفتاح عثمان؛

 )1983المؤتمر العلمي الرابع،جامعة حلوان،(2ج:بالقاهرة
 2000، ، عمان، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع1ط. اسس البحث العلمي: مروان عبد المجید.  
 جامعة التطبیقات اإلحصائیة واستخدام الحاسوب في بحوث التربیة الریاضیة: ودیع یاسین وحسن محمد ،

  . 1999الموصل، كلیة التربیة الریاضیة دار الكتب للطباعة والنشر، 
  2002بغداد ، مكتب الصخرة للطباعة . التعلم الحركي بین المبدأ والتطبیق. یعرب خیون. 
 : ( London University tutorial press  general and social psychologyThaless R.H ; 

.1950 ) p.350 ( 
  

  )1(ملحق 
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  جامعة البصرة            
  الماجستیر- الدراسات العلیا/كلیة التربیة الریاضیة

  ت األخطاء وسوء السلوك كمؤشر الختبار حكام كرة القدم استمارة استبانه لتحدید أهم المتغیرات لحاال
  المحترم ………………………………األستاذ الفاضل

  …تحیة طیبة 
 -ذهنیة (تاثر تأثیر استخدام وسائل  أجراء بحثه الموسوم / یروم طالب الماجستیر امجد شاكر عبد الحسن 

لدى حكام  الدرجة الثانیة في محافظة لتطویر دقة القرار في بعض حاالت االخطاء وسوء السلوك ) معرفیة 
  البصرة بكرة القدم



ونظرا لما یتطلبه البحث العلمي من االستعانة بآراء الخبراء والمختصین في مجال اختصاصهم لالستفادة 
العلمیة، نكون شاكرین لو أبدیتم المساعدة في تحدید أهم تلك المتغیرات لمادة التسلل ومادة األخطاء وسوء 

  .تي یمكن أن یعتمدها الباحث كمؤشرات الختبار حكام كرة القدم السلوك  ال
إزاء الحالة التي ترى فیها ان الحكام یختلفون في اتخاذ القرار فیها خالل (       ) ضع عالمة     

  .المباریات 
  .القدمیرجى إضافة أي متغیر أخر غیر مدرج في القائمة وترى وجوب توافره عند اختبار حكام كرة : مالحظة 

  تقبلوا فائق الشكر والتقدیر
  یوجد اختالف في توحید القرار  )الحاالت(المتغیر   ت
   االلتحام الطبیعي واإلهمال والتهور  1

   العرقلة والدفع والقفز على الخصم  2

   اإلفراط في استخدام القوة  3

   األخطاء التي یرتكبها حارس المرمى  4

   المرمىاألخطاء التي ترتكب ضد حارس   5

   السلوك العنیف واللعب العنیف  6

   لعب الكرة بالید  7

   السحب  8

   التحایل  9

    تطبیق مبدأ إتاحة الفرصة  10

    منع تسجیل إصابة  11

   البصق على الخصم واستخدام األلفاظ البذیئة  12

    االعتراض على قرار الحكم  13
  )2(ملحق 

  متغیرات البحثیبین اسماء المختصین والخبراء  لمعرفة 
  االختصاص  األسم  اللقب العلمي  ت
  حكم دولي سابق/تدریب كرة قدم   سمیر مهنا الربیعي  د.م  1
  تدریب كرة قدم حكم دولي سابق  عزیز كریم وناس  د.م  2



  تدریب كرة قدم حكم دولي سابق  عالء عبد القادر  م.م  3
  تدریب كرة قدم حكم دولي سابق  محمد كاظم عرب  م.م  4
  علم نفس حكم درجة اولى  لفتة حمید سلمان  م.م  5
  حكم دولي سابق  سامي محمد ناجي  بكلوریوس تربیة ریاضیة  6
  حكم دولي سابق محاضر اسیوي  طارق احمد علي    7
  حكم دولي سابق محاضر اسیوي  عادل القصاب    8
  حكم دولي سابق مدرب حكام  نجم عبود  بكلوریوس تربیة ریاضیة  9
  دولي سابق مدرب حكامحكم   احمد خضیر    10

  )3(ملحق رقم 
  یوضح أسماء فریق العمل المساعد

  
 المهنة االسم

  حكم درجة اولى/جامعة البصرة /د كلیة العلوم .م.أ  لفتة حمید سلمان
 حكم درجة اولى/ طالب ماجستیر جامعة البصرة فرج عبد الجلیل

 متقاعدحكم درجة أولى / بكلوریوس تربیة ریاضیة  رشید حمید غضبان
 حكم درجة أولى متقاعد/ بكلوریوس تربیة ریاضیة  علي متعب مهلهل
 حكم درجة أولى متقاعد/ بكلوریوس تربیة ریاضیة  بدر ناصر عبود

 حكم درجة أولى متقاعد/ بكلوریوس تربیة ریاضیة  حمید حنون مویش
  حكم درجة أولى/ بكلوریوس تربیة ریاضیة   عبد الوهاب صادق سلمان

  حكم درجة أولى متقاعد/ بكلوریوس تربیة ریاضیة   شاكر شنانأحمد 
  

  استمارة االختبار لحاالت األخطاء وسوء السلوك
 جامعة البصرة

  كلیة التربیة الریاضیة
  الدراسات العلیا

  
  ....تحیـــــــة طیبــــــــــــة 



  :عزیزي الحكم 
في المكان الذي (       )  بعد مشاهدة الحالة التحكیمیة یرجى اإلجابة أمام تسلسل الحالة  ووضع عالمة  

 )القرار الفني والقرار اإلداري(تعتقد انه القرار الصحیح 
 .مـــــــــــــــــــــع التقدیـــــــــــــــــر 

  

  ت
 القرار اإلداري  القرار الفني

حرة غیر   مباشرةحرة   ضربة جزاء
  مباشرة

 استمرار اللعب
  )ال شي(

 كارت أصفر
  )إنذار(

 كارت أحمر
  )طرد(
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