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 بناء مقٌاس الكفاءة النفسٌة الختٌار حكام كرة القدم  
 

 رأفت عبد الهادي الكرويم.د 
 جامعة القادسٌة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 مستخلص البحث

الباب األول  وشمل المقدمة و أهمٌة البحث وتم التطرق فٌها إلى التقدم الحاصل فً مجال التربٌة الرٌاضٌة 
التعرف وأهمٌة الحالة النفسٌة فً تقدم الفعالٌات الرٌاضٌة السٌما كرة القدم . أما أهمٌة البحث فتكمن فً 

عها فً مقٌاس لمساعدة االتحادات فً على المحددات النفسٌة المطلوب توفرها فً حكم كرة القدم  ووض
التعرف على المحددات النفسٌة المطلوب توفرها فً حكم كرة  فهماإما هدفا البحث  عملٌة اختٌار الحكام .

أما مجاالت البحث :  فهً  المجال البشري / حكام بناء وتطبٌق مقٌاس الختٌار حكام كرة القدم . و . القدم
أما   0202/  02/2إلى  0202/   2/ 02لنخبة العراقً  أما المجال الزمانً كرة القدم  المشتركٌن بدوري ا

أما الباب الثالث فشمل منهج البحث حٌث استخدم  .مالعب و مرافق األندٌة المشمولة بالبحثالمجال المكانً 
الباحث المنهج الوصفً وكذلك تضمن عٌنة البحث واألدوات المستخدمة  و خطوات بناء المقٌاس و 

 اءات تقنٌنه والوسائل اإلحصائٌة . إجر
أما الباب الرابع فتضمن عرض وتحلٌل ومناقشة النتائج حٌث تم عرض النتائج على شكل جداول ومن ثم تم 

 تحلٌلها ومناقشتها . 
المقٌاس النفسً مصمم بشكل علمً و أما الباب الخامس فتضمن االستنتاجات والتوصٌات وكان أهمها .

 رة القدم . ٌصلح الختٌار حكام ك
عدم إهمال الجانب النفسً فً عملٌة اختٌار الالعبٌن حسب مراكز اللعب فً كرة أما التوصٌات /  فأهمها 

اعتماد المقٌاس  فً عملٌة اختٌار حكام  كرة القدم . إجراء اختبارات نفسٌة دورٌة لحكام كرة القدم  والقدم . 
مشابهة و خاصة فً الفعالٌات التً تعتمد بطبٌعتها إجراء بحوث  وفً كل موسم للتعرف على مستوٌاتهم .

 على مراكز  اللعب . 
 

Building psychological scale for choosing soccer referees 
PH. D . raafat A. AlKJroy 

The importance of research lies in identifying the psychological determinants required to 
be provided in the referee of football and put them in a measure to help the federations 
in the process of selecting referees This study aims to :  Identifying the psychological 
determinants required to be provided in the referee of soccer.and  Building and 
application psychological scale for choosing soccer referees.Research areas: the 
domain of the human / football referees take party in Iraqi Elite League The spatial area 
/ stadiums of clubs and facilities covered by research The temporal area from 20/4/2013 
to 25/5/2013 .Methodology of research in third chapter we Find approach where the 
researcher used the descriptive method as well as the research sample included the 
tools used and the scale-building steps and codified procedures and statistical methods.  
Conclusions :psychological measure scientifically designed and fit to choose football 
referees.Recommendations : Do not neglect the psychological aspect in the process of 
selecting players by position to play in football.and Adoption of the measure in the 
selection process for football referees. and periodically psychological tests for football 
referees in each season to get to know their levels.and conducting similar research, 
especially in the events that are inherently dependent on playing position.  
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 المقدمة و أهمٌة البحث : 1 – 1
المختصون فً المجال الرٌاضً بعلم النفس كونه من العلوم المهمة لتحقٌق النجاح  إهتمام بدا واضحا    

فصار ال ٌخلو فرٌق من مختص نفسً وفً جمٌع الفعالٌات الرٌاضٌة  و من هذه الفعالٌات هً فعالٌة كرة 
 ألمور النفسٌة القدم إذ تلعب الحالة النفسٌة للحكام  دور كبٌر فً قٌادة المبارٌات من خالل تضافر جملة من ا

 كرة القدم  . الكفاءة النفسٌة لحكام الختٌارو تكمن أهمٌة البحث فً تصمٌم مقٌاس 
 مشكلة البحث :  2 – 1

من خالل االطالع على مصادر كرة القدم ومن خالل استفسار الباحث ومقابلة بعض من مسؤولً االتحادات 
اختٌار الحكام  تتم عن طرٌق إجراء االختبارات الفرعٌة و االتحاد المركزي لكرة القدم  وجد إن عملٌة 

 البدنٌة و النظرٌة  وإهمال االختبارات النفسٌة رغم تأكٌد المصادر على أهمٌة الحالة النفسٌة للحكم .
 لذا ارتأى الباحث بناء مقٌاس نفسً الختٌار حكام كرة القدم  .   
 أهداف البحث : 1-3

 ٌهدف البحث إلى :    
 .حكم كرة القدم المحددات النفسٌة المطلوب توفرها فًالتعرف على  – 0
 بناء وتطبٌق مقٌاس الختٌار حكام كرة القدم .  – 0
 مجاالت البحث :  4 – 1
 – 0200المجال البشري : حكام كرة القدم  المشاركٌن فً دوري النخبة العراقً بكرة القدم للموسم  – 0 

0202  
 المجال المكانً :  – 0 
   0202/  2/  02لغاٌة     0202/ 2/ 02الزمانً : المجال  – 2 
  
 الدراسات النظرٌة: – 2
  1مصادر الضغط على حكم كرة القدم  : 1 – 2
تتعدد مصادر الضغط على حكم كرة القدم , فبعضها نسبً أي ٌؤثر على حكم وال ٌؤثر على اآلخر ,  

وأمكن بالمالحظة رصد بعض هذه المصادر أثناء مشاهدة المبارٌات او إدارتها و باستطالع رأي عٌنة من 
 الحكام , توصلنا الى هذه المصادر : 

 أنت ) الحكم نفسه ( – 0 
 الزمٌل ) مساعد الحكم ( – 0 
 قواعد اللعب ) القانون (– 2 
 مجرٌات أحداث المباراة – 2 
 الالعبون – 2 
 الجهاز الفنً و اإلداري – 6 
 الجمهور – 7 
 اإلعالم – 8 
 لجنة الحكام ) مراقب المباراة (– 9 
   األمن– 02 
 
 
 
 

                                                           
 .  09, ص 0229, دار الكتاب الحدٌث , القاهرة ,  0, ط االعداد النفسً لحكام كرة القدمنبٌل ندا :  -  0
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 منهجٌة البحث و إجراءاته المٌدانٌة : – 3
 : البحثمنهج  1 – 3
لمالئمته لطبٌعة المشكلة  و الدراسات المعٌارٌةالمسح  ًاستخدم الباحث المنهج الوصفً باألسلوب   

 المطروحة 
 

 مجتمع وعٌنة البحث : 2 – 3
 – 0200اشتمل مجتمع البحث على حكام كرة القدم المشاركٌن فً دوري النخبة العراقً لكرة القدم للموسم 

( حكم فٌكون المجموع الكلً  22( حكم و حكام الدرجة االولى البالغ عددهم )  80والبالغ عددهم )   0202
 ( حكم    000) 

 أما عٌنة البحث فكانت كما ٌلً :
 %( من المجتمع األصل 07.22( حكما  وبنسبة )22* عٌنة البناء و التقنٌن و بلغ عددها ) 

 %( من المجتمع األصل 70.97( حكما  وبنسبة  ) 80* عٌنة التطبٌق فقد بلغ عددها ) 
 

 األدوات و الوسائل  المستخدمة فً البحث : 3 – 3
* صمم الباحث استمارة استبٌان لتحدٌد صالحٌة فقرات المقٌاس وتم عرضها على الخبراء  االستبٌان : – 0

 والمختصٌن .  
 المقابالت الشخصٌة . – 0
 المصادر و المراجع العلمٌة . – 2
 استمارات االستبٌان . – 2
 استمارات تفرٌغ النتائج . – 2
 أقالم رصاص و أقالم جاف . – 6
 فرٌق العمل المساعد  – 7
 

 تحدٌد فقرات المقٌاس : 2–4–3
ع و ما عمل الباحث على تحدٌد الفقرات لمقٌاس المحددات النفسٌة  باالعتماد على المصادر و المراج   

تذكره من السمات النفسٌة التً تؤثر حكم كرة القدم  فضال  عن مراجعة الباحث لعدد من المقاٌٌس ذات 
العالقة مع مراعاة ان تكون الفقرات معبرة عن مواقف موجودة فعال  فً اللعب وخارجه لكً ٌسهل على 

وبذلك فقد اعد الباحث فقرات الحكم تصور الحالة وإعطاء صورة حقٌقٌة عن إمكانٌاته فً تلك المواقف 
 ( فقرة وهً على شقٌن باتجاه البعد وعكس اتجاه البعد .22المقٌاس بشكل أولً وكان عددها ) 

 صالحٌة فقرات المقٌاس : 4-3–3
عرض الباحث المقٌاس بشكله األولً على الخبراء والمختصٌن فً مجال علم النفس  صالحٌة الخبراء :

( صلحال تصلح ( و)للتعرف على صالحٌة فقرات المقٌاس عن طرٌق استبٌان ٌحتوي على اختٌارٌن هما ) ت
 ىوبعد جمع االستمارات من الخبراء والمختصٌن استخرج الباحث قٌمة مربع كا لكل فقرة للتعرف عل

  .رات التً تصلح للبقاء فً المقٌاس النفسً ورفع الفقرات التً سقطت الفق
 

 القدرة التمٌٌزٌة : 1–3–4–3
 االتساق الداخلً  : 1–1–3–4–3 

لغرض تحدٌد مدى التجانس بٌن الفقرات لقٌاس ما وضعت من اجله استخدم الباحث معامل االتساق     
 الداخلً :
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 :  رجات الفقرات التً تنتمً الٌهبالمجموع الكلً لدعالقة كل فقرة  -1
إذ تم إٌجاد عالقة كل فقرة بالمجال الذي تنتمً إلٌه من خالل إٌجاد معامل االرتباط لكل فقرة بالمجال و    

الغرض من ذلك هو معرفة هل هذه الفقرات معبرة عن هذا المجال أي أنها تمثل جانبا  من جوانب هذا 
 المجال

 ( 1جدول ) 
 ارتباط كل فقرة بالمجموع الكلً لدرجات الفقرات الذي تنتمً الٌه ٌبٌن قٌمة معامل

 نوع الداللة معامل االرتباط تسلسل الفقرات

 معنوي 0.47 1

 معنوي 0.44 2

 معنوي 0.35 3

 معنوي 0.49 4

 معنوي 0.59 5

 معنوي 0.67 6

 معنوي 0.47 7

 معنوي 0.50 8

 معنوي 0.57 9

 معنوي 0.59 11

 معنوي 0.49 11

 غٌر معنوي 028 12

 غٌر معنوي 0.26 13

 معنوي 0.67 14

 معنوي 0.69 15

 معنوي 0.54 16

 معنوي 0.54 17

 معنوي 0.44 18

 معنوي 0.58 19

 معنوي 0.53 21

 معنوي 0.53 21

 معنوي 0.58 22

 معنوي 0.59 23

 معنوي 0.61 24

 معنوي 0.41 25

 معنوي 0.52 26

 معنوي 0.43 27

 معنوي 0.54 28

 معنوي 0.58 29

 معنوي 0.56 31

 1.31(= 28ودرجة حرٌة )  1.15قٌمة ) ر( الجدولٌة عند مستوى داللة 
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   المجموعتان الطرفٌتان : 1-2–3–4–3
لغرض التعرف على القدرة التمٌٌزٌة لفقرات المقٌاس استخدم الباحث المجموعتان الطرفٌتان إذ تحقق    

 الفقرة على التمٌٌز باستخدامه هذا األسلوب إذ قام بالخطوات التالٌة :الباحث من قدرة 
% من االستمارات الحاصلة على 07% من االستمارات الحاصلة على الدرجات العلٌا و07حدد نسبة  – 0

 ( حكما  و مثلهم للمجموعة الدنٌا .00الدرجات الدنٌا إذ بلغ عدد حكام المجموعة العلٌا ) 
(  T( فقرة وذلك باستخدام اختبار ) 22تمٌٌز كل فقرة من فقرات المقٌاس البالغة ) حساب معامل  – 0

 للعٌنات المستقلة .
 (2جدول )

 ٌبٌن قٌمة )ت( للتمٌٌز بٌن المجموعتٌن الطرفٌتٌن لمقٌاس  ) الكفاءة النفسٌة للحكام(

 الداللة ت محسوبة وسط دنٌا وسط دنٌا انحراف علٌا علٌا وسط الفقرة

 معنوي 2.47 1.73 2.75 1.29 4.14 1

 معنوي 2.40 0.95 2.69 1.38 3.71 2

 معنوي 2.61 1.06 3.06 0.88 4.00 3

 معنوي 2.49 1.02 2.13 1.37 3.21 4

 معنوي 2.35 1.01 2.69 1.22 3.64 5

 معنوي 3.92 0.79 2.69 1.04 4.00 6

 معنوي 2.64 0.98 3.19 0.83 4.07 7

 معنوي 2.38 1.15 2.56 1.34 3.64 8

 معنوي 3.71 0.81 2.44 1.07 3.71 9

 معنوي 2.77 1.15 2.13 1.14 3.29 11

 معنوي 2.53 1.09 2.63 1.27 3.71 11

 معنوي 2.16 1.34 2.25 1.27 3.29 12

 معنوي 4.51 1.00 2.06 1.27 3.93 13

 معنوي 2.28 1.15 2.50 0.61 3.29 14

 معنوي 2.22 1.14 2.31 1.27 3.29 15

 معنوي 2.07 1.30 2.31 1.27 3.29 16

 معنوي 2.58 1.29 2.75 1.36 4.00 17

 معنوي 3.03 0.89 2.44 1.16 3.57 18

 معنوي 2.20 0.91 2.81 1.15 3.64 19

 معنوي 2.26 0.97 2.50 1.28 3.43 21

 معنوي 3.90 0.89 2.44 1.10 3.86 21

 معنوي 3.25 1.02 3.13 0.91 4.29 22

 معنوي 2.48 1.10 3.00 1.11 4.00 23

 معنوي 2.32 1.20 2.38 1.45 3.50 24

 معنوي 2.45 1.09 2.88 1.10 3.86 25

 معنوي 3.01 0.86 2.25 1.15 3.36 26

 معنوي 2.67 0.87 2.69 0.94 3.57 27

 معنوي 2.25 1.02 2.88 1.19 3.79 28

 2.156( = 26قٌمة ت الجدولٌة عند درجة حرٌة ) 
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 الفقرات : صدق 4–4–3
 صدق المحتوى :  1–4–4–3

" وٌعنً التأكد من أن فقرات المقٌاس تعبر تعبٌرا  دقٌقا  عما ٌراد قٌاسه عن طرٌق فحص محتوى     
  ( 0)المقٌاس لغرض تحدٌد مدى تمثٌله للموضوع الذي ٌراد قٌاسه " 

لقدم للتعرف على صدق  عرض الباحث المقٌاس على الخبراء والمختصٌن فً مجال علم النفس وكرة ا   
) تصلح ( و ) ال تصلح ( وبعد              فقرات المقٌاس عن طرٌق استبٌان ٌحتوي على اختٌارٌن هما

 لكل فقرة  . يجمع االستمارات من الخبراء والمختصٌن استخرج الباحث قٌمة مربع كا

 ثبات الفقرات : 5–4–3
والتجانس و التناسق ولكل من طرق الثبات المتعددة مٌزة فً ٌتخذ الثبات أشكال متعددة منها االتساق    

قٌاس ما وضع من اجله ومن هنا عمد الباحث إلى استخدام أكثر من طرٌقة غٌر متشابهة لقٌاس الثبات وكما 
 ٌلً :

 طرٌقة االختبار و اعادة االختبار :  1–5–4–3
وتم  0200/ 2/2ل عٌنة التقنٌن بتارٌخ لغرض قٌاس التناسق بٌن فقرات المقٌاس تم تطبٌق المقٌاس ع   

إعادة تطبٌق االختبار على نفس العٌنة بعد مرور أسبوعٌن من تارٌخ تطبٌق المقٌاس إذ ٌذكر ) محمد جاسم 
(  2 – 0الٌاسري ( أن " االختبارات النظرٌة فتكون المدة بٌن االختبارٌن ) القٌاسٌن األول والثانً ( من )

  (0) ت بطرٌقة االختبار وإعادة االختبار "أسابٌع لحساب معامل الثبا

 :  كرونباخقٌمة الفا  2–5–4–3
لغرض التعرف على االتساق الداخلً لكل فقرات المقٌاس وبحسب كل مجال من مجاالته تم استخراج    

لمجاالت المقٌاس إذ كلما كان االتساق الداخلً لفقرات المقٌاس عاٍل كلما كان الثبات   كرونباخ  قٌمة الفا
( وتذكر لجنة التألٌف و الترجمة أن 2.72عاٍل اٌضا  و تعتبر قٌمة الفا مقبولة اذا كانت تساوي او اكبر من ) 

نى النفسٌة فإن قٌما  ادنى من " اما من اجل الب( ٌمكن ان تكون مقبولة فً الدراسات النفسٌة  2.72اقل من ) 
  .   (2)( ٌمكن ان تكون مقبولة وذلك بسبب تنوع البنى التً ٌتم قٌاسها "  2,72)
 الخطأ المعٌاري  :  –
وٌقصد به " االنحراف المعٌاري للتوزٌع الطبٌعً لدرجات االختبار أي تحدٌد الفرق بٌن القٌم الحقٌقٌة و    

وإلٌجاد ثبات المقٌاس بطرٌقة قٌاس العوامل غٌر المشتركة تم حساب الخطأ المعٌاري  (2)القٌم المقدرة " 
فٌعتبر من الطرق المهمة والدقٌقة إلٌجاد الثبات وذلك ألن " الخطأ المعٌاري للقٌاس ٌعد عامال  أساسٌا  فً 

ثبات ولكنه أٌسر فهما  تقرٌر نتائج االختبارات والمقاٌٌس وتفسٌرها وهو مرتبط ارتباطا  وثٌقا  بمفهوم ال
لمستخدمً االختبارات والمختبرٌن وال ٌتأثر كثٌرا  بتشتت الدرجات على عكس الثبات الذي ٌعتمد على 

( " أن الخطأ المعٌاري للمقٌاس مؤشر من مؤشرات دقة المقٌاس  Ebel 1972كما ٌذكر)  ( 2)التشتت " 
إذ تم إٌجاد  إعادة االختبار و  ( 6)رجة الحقٌقٌة " ألنه ٌوضح مدى اقتراب درجات الفرد على المقٌاس من الد

 طرٌقة الفا وتم استخراج الخطأ المعٌاري لكل منهما 
                                                           

, دار المناهج للنشر و التوزٌع , عمان , 0, ط البحث العلمً فً التربٌة مناهجه أدواته وسائله اإلحصائٌة( محسن علً عطٌة :  (0

 . 029, ص 0202االردن  , 
 . 72, ص  0202, دار الضٌاء للطباعة , جامعة بابل ,  0محمد جاسم الٌاسري : االسس النظرٌة ألختبارات التربٌة الرٌاضٌة , ط(0 )  

 . 660, ص  0227شر و العلوم , حلب , ,شعاع للن 0, ط spssاالحصاء باستخدام ( لجنة التالٌف و الترجمة : 2 (

 0990, ترجمة هناء محسن العكٌلً , دار الحكمة  , بغداد ,: التحلٌل االحصائً فً التربٌة و علم النفس ( جورج أي فٌركسون   (2

 .  202,ص
, دار الفكر العربً  0, طالقٌاس و التقوٌم التربوي و النفسً اساسٌاته و تطبٌقاته و توجهاته المعاصرة صالح الدٌن محمود عالم :   ( 2)

 . 079, ص 0222, القاهرة , 
(6 (Ebel.R.L. : Essentials of Educational Measurement , Englewood cliffs prentice Hall , New jersey , 1972 

, p 429 .   
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 ( 3جدول ) 
 و االختبار و اعادت االختبارلقٌمة الفا 

 القٌمة المتغٌر

 1.87 االختبار و اعادته

 1.91 الفا

 
 استخراج المستوٌات للمجاالت المدروسة : 5–3

بعد استخراج الوزن النسبً لكل فقرة من فقرات المقٌاس تم إٌجاد المستوٌات  من خالل إٌجاد طول الفئة     
وذلك بطرح أعلى درجة ٌمكن أن ٌحصل علٌها الحكم فً المجال من اقل درجة ٌمكن أن ٌحصل علٌها 

 الحكم فً المجال مقسومة على عدد المستوٌات .
ن أن ٌحصل علٌها الحكم فً المجال بطول الفئة ٌمكن استخراج الفئة األقل وبعد ذلك جمع اقل درجة ٌمك   

و جمع طول الفئة مع أعلى قٌمة فً المجال السابق تم إٌجاد المستوى الثانً وهكذا إلى آخر مستوى وسٌتم 
 عرض الجداول الخاصة بالمستوٌات فً الباب الرابع  . 

 
 تطبٌق المقٌاس : 6 – 3
( حكما  و خالل الفترة ) 80لمقٌاس بصورته النهائٌة تم تطبٌقه على عٌنة التطبٌق البالغة) بعد أن تم بناء ا   
( وقد حرص الباحث أثناء تطبٌق المقٌاس على التأكٌد بضرورة  0202/  2/  02 – 0200/  2/  02

 الرابع . قراءة فقرات المقٌاس بصورة جٌدة وتوصل الباحث إلى جملة من النتائج التً سٌوضحها فً الباب
 
 الوسائل اإلحصائٌة المستخدمة فً البحث : 7 – 3
 استخدم الباحث الوسائل اإلحصائٌة التالٌة :   
 الوسط الحسابً . – 0
 النسبة المئوٌة . – 0
 مربع كاي . – 2
 ( للعٌنات المستقلة . Tاختٌار ) – 2
 معامل االرتباط البسٌط ) بٌرسون ( . – 2
 الفا كرونباخ .  – 6
 الخطأ المعٌاري .   – 7
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  ...........بناء مقٌاس الكفاءة النفسٌة                                                                م.د رأفت عبد الهادي

 عرض النتائج و تحلٌلها ومناقشتها : -4
بعد إتمام عملٌة بناء وتقنٌن وتطبٌق المقٌاس على عٌنة البحث وجمع البٌانات ارتأى الباحث عرض     

 النتائج على شكل جداول لكً ٌمكن قراءتها ومن ثم تحلٌلها و مناقشتها .

 المقٌاس وتحلٌلهاعرض نتائج مستوٌات  1 – 4
 ( 4جدول ) 

 لمقٌاس الكفاءة النفسٌة للحكامٌبٌن الدرجات الخام والدرجات المعٌارٌة والمعدلة 

 المعدلة المعٌارٌة الخام التسلسل
 المستوى

 الجٌد الوسط الضعٌف

1 97 1.19 61.88 

3
5

.3
6

0
 –

 1
5

.3
4

5
 

5
5

.3
7

4
 –

 3
5

.3
6

1
 7

5
.3

8
9

 –
 5

5
.3

7
5

 
 

2 88 -0.16 48.37 

3 97 1.19 61.88 

4 73 -2.41 25.85 

5 89 -0.01 49.87 

6 95 0.89 58.88 

7 95 0.89 58.88 

8 75 -2.11 28.86 

9 98 1.34 63.38 

11 89 -0.01 49.87 

11 84 -0.76 42.36 

12 102 1.94 69.38 

13 90 0.14 51.37 

14 94 0.74 57.38 

15 93 0.59 55.87 

16 91 0.29 52.87 

17 95 0.89 58.88 

18 94 0.74 57.38 

19 87 -0.31 46.87 

21 96 1.04 60.38 

21 90 0.14 51.37 

22 85 -0.61 43.87 

23 80 -1.36 36.36 

24 90 0.14 51.37 

25 91 0.29 52.87 

26 94 0.74 57.38 

27 96 1.04 60.38 

28 94 0.74 57.38 

29 84 -0.76 42.36 

31 90 0.14 51.37 

31 87 -0.31 46.87 

32 88 -0.16 48.37 

33 92 0.44 54.37 

34 81 -1.21 37.86 

35 87 -0.31 46.87 

36 86 -0.46 45.37 

37 96 1.04 60.38 
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38 85 -0.61 43.87 

39 90 0.14 51.37 

41 85 -0.61 43.87 

41 66 -3.47 15.35 

42 90 0.14 51.37 

43 87 -0.31 46.87 

44 90 0.14 51.37 

45 98 1.34 63.38 

46 94 0.74 57.38 

47 96 1.04 60.38 

48 99 1.49 64.88 

49 80 -1.36 36.36 

51 95 0.89 58.88 

51 86 -0.46 45.37 

52 95 0.89 58.88 

53 86 -0.46 45.37 

54 89 -0.01 49.87 

55 88 -0.16 48.37 

56 80 -1.36 36.36 

57 91 0.29 52.87 

58 93 0.59 55.87 

59 86 -0.46 45.37 

61 76 -1.96 30.36 

61 84 -0.76 42.36 

62 91 0.29 52.87 

63 92 0.44 54.37 

64 94 0.74 57.38 

65 85 -0.61 43.87 

66 88 -0.16 48.37 

67 83 -0.91 40.86 

68 86 -0.46 45.37 

69 82 -1.06 39.36 

71 85 -0.61 43.87 

71 106 2.54 75.39 

72 85 -0.61 43.87 

73 93 0.59 55.87 

74 86 -0.46 45.37 

75 87 -0.31 46.87 

76 85 -0.61 43.87 

77 98 1.34 63.38 

78 85 -0.61 43.87 

79 95 0.89 58.88 

81 77 -1.81 31.86 

81 91 0.29 52.87    
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( أما المستوى 72.289( الى ) 22.272( ٌتبٌن لنا ان المستوى جٌد ٌتراوح من )  2من خالل الجدول ) 
( الى 02.222( اما المستوى ضعٌف  فٌتراوح من ) 22.272( الى ) 22.260متوسط فٌتراوح من ) 

(22.262 ) 
 
 

 عرض نتائج النسب المئوٌة للمستوٌات  و تحلٌلها ومناقشتها :  2  – 4
 بعد إٌجاد الدرجات المعٌارٌة و المعٌارٌة المعدلة لحكام  كرة القدم تبٌن لنا النسب المئوٌة لكل مستوى  .   
 

 ( 5 جدول )
 ٌبٌن المستوٌات المعٌارٌة و الدرجات المعٌارٌة المعدلة بطرٌقة التتابع و عدد الحكام و النسب المئوٌة

 االختبارات
رة المستوٌات المعٌارٌة والنسب المقر
 لها فً منحنى التوزٌع الطبٌعً

الدرجات المعٌارٌة المعدلة 
 بطرٌقة التتابع

 النسبة المئوٌة عدد الحكام

مقٌاس المحددات 
النفسٌة لحكام 
 كرة القدم

 %6.17 5 35.361 –15.345 ضعٌف

 %61.49 49 55.374 –35.361 الوسط

 %33.33 27 75.389 –55.375 الجٌد

 
%  أما المستوى متوسط  6.07( ٌتبٌن لنا أن المستوى ضعٌف حصل على نسبة 2من خالل الجدول )    

و من النتائج أعاله ٌتبٌن لنا إن إفراد %  22.22% بٌنما حصل المستوى جٌد  62.29حصل على نسبة 
ار ٌمٌز بٌن عٌنة البحث قد توزعوا على مستوٌات االختبار و بنسب مختلفة و هذا ٌدل على إن االختب

الفروق الفردٌة إلفراد العٌنة فً عملٌة التقوٌم حٌث إن إفراد العٌنة ٌتوزعون توزٌعا  طبٌعٌا  " و ال ٌقتصر 
كما هو الحال فً القٌاس و لكنه ٌذهب إلى ابعد من ذلك فهو ٌشٌر إلى  –التقوٌم على التحدٌد الكمً للظواهر 

أي ال ٌكون كلهم أقوٌاء أو   0ها ممتازة أو جٌدة أو متوسطة " الحكم على قٌمة هذه الظواهر كأن ٌقدمها بأن
 كلهم ضعفاء  .    

 

 االستنتاجات و التوصٌات : – 5 
 االستنتاجات :   1 – 5 
 المقٌاس النفسً مصمم بشكل علمً و ٌصلح الختٌار حكام كرة القدم .  – 0
  

  التوصٌات : 2 – 5 
  -ٌوصً الباحث بما ٌلً :     

 عدم إهمال الجانب النفسً فً عملٌة اختٌار حكام كرة القدم .  – 0 
 اعتماد المقٌاس  فً عملٌة اختٌار حكام كرة القدم . – 0 
 إجراء اختبارات نفسٌة دورٌة للحكام كرة القدم فً كل موسم للتعرف على مستوٌاتهم  – 2 
 إجراء بحوث مشابهة . – 2 

  
 

                                                           
,  0989, مطابع التعلٌم العالً , جامعة بغداد ,  االختبارات و القٌاس و التقوٌم فً التربٌة الرٌاضٌةالوي و آخرون : قاسم المند - 0

 . 02ص
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 المصادر العربٌة   
 

,دار الضٌاء للطباعة و النشر و التصمٌم  ,  0, طسٌكولوجٌة كرة القدم  ( عامر سعٌد جاسم الخٌكانً :  0)
0228 . , 

 .0999، القاهرة ، دار الفكر العربً ،  دلٌل البحث العلمً( خٌر الدٌن علً احمد عوٌس : 0)
, ترجمة هناء محسن العكٌلً , دار  التحلٌل االحصائً فً التربٌة و علم النفسجورج أي فٌركسون : (2)

 ,  0990الحكمة , بغداد ,
, دار المناهج 0, ط البحث العلمً فً التربٌة مناهجه أدواته وسائله اإلحصائٌة( محسن علً عطٌة : 2)

 , . 0202للنشر و التوزٌع , عمان , االردن  , 
, دار الضٌاء للطباعة ,  0ٌة , طمحمد جاسم الٌاسري : االسس النظرٌة ألختبارات التربٌة الرٌاض( 2)

 , . 0202جامعة بابل , 
 , . 0227,شعاع للنشر و العلوم , حلب ,  0, ط spssاالحصاء باستخدام لجنة التالٌف و الترجمة : (6)
, دار  , ترجمة هناء محسن العكٌلً: التحلٌل االحصائً فً التربٌة و علم النفس جورج أي فٌركسون ( 7)

 , .  0990الحكمة  , بغداد ,
القٌاس و التقوٌم التربوي و النفسً اساسٌاته و تطبٌقاته و توجهاته صالح الدٌن محمود عالم : (8)

 , . 0222, دار الفكر العربً , القاهرة ,  0, طالمعاصرة 
, دار المعارف , بغداد ,  0, ط التصمٌم التجرٌبً و التحلٌل اإلحصائً( إبراهٌم ٌوسف المنصوري : 9) 

0967  , 
 , . 0992, دار الفكر العربً , القاهرة ,  الدفاع لبناء الهجوم فً كرة القدممفتً ابراهٌم : (02)
 

 المصادر االجنبٌة
 

 , The Macmillan , New yor ,1976  Psychological Testing) Anastasi , A. 0(
, .  

(2) Ebel.R.L. : Essentials of Educational Measurement , Englewood cliffs 
prentice Hall , New jersey , 1972 ,  

 
 
 
 

 ( 1ملحق رقم ) 
 اسماء فرٌق العمل المساعد

 
 

 
 

 مكان العمل  المهنة االسم ت

 جامعة القادسٌة / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة تدرٌسً م. عامر موسى عباس 1

 جامعة المثنى / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة تدرٌسً م. اسعد طارق احمد 2

 جامعة القادسٌة / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة حكم دولً/تدرٌسً م.م. واثق محمد عبد هللا 3
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 المالحق
 (0ملحق رقم )

 النفسٌة الختٌار حكام كرة القدم الكفاءة مقٌاس
 عزٌزي الحكم ...

بٌن ٌدٌك هذا المقٌاس ٌحتوي على مجموعة من الفقرات التً أرجو االجابة علٌها بكل صدق ومع تذكر 
 ماٌلً : 

 عدم ذكر اسمك 
 سوف تكون اجاباتك سرٌة 

 عدم ترك أي فقرة بدون اجابة 
 المقٌاس الغراض البحث العلمً 

 

 دائما   غالبا   أحٌانا   نادرا   أبدا   الفقرات ت

      اشعر بالضٌق عندما ٌكون ادائً ضعٌفا   1

      عندما اتخذ قرارا  معٌنا  اثناء قٌامً بالتحكٌم فانه ٌصعب علً نسٌانه وعمد التفكٌر به 2

      عندما اقوم بالتحكٌم فاننً استطٌع تحلٌل ما ٌحدث فً المباراة جٌدا   3

      الٌثٌر الجمهوراتخذ القرارات بشكل  4

      عندما اقوم بالتحكٌم ٌسهل علً عزل االفكار التً الترتبط بالمباراة من تفكٌري 5

6 
عندما اقوم بالتحكٌم استطٌع بسهولة عزل الضوضاء التً قد تحدث من المتفرجٌن والتركٌز 

 على ما ٌحدث فً المباراة
     

7 
الطبٌعٌة عند حدوث اشٌاء غٌر متوقعة فً ٌنتابنً القلق وٌصعب علً العودة لحالتً 

 المباراة
     

      اكون حازما  فً قراراتً اثناء المباراة 8

      عندما اقوم بالتحكٌم اصاب باالرباك عندما تحدث عدة اشٌاء بسرعة فً وقت واحد 9

      عندما اقوم بالتحكٌم اجد نفسً مشغوال  ببعض افكاري الخاصة 11

      بسهولة اختٌار الجوانب التً ارغب فً تركٌز انتباهً علٌها اثناء المباراةاستطٌع  11

12 
عندما اقوم بالتحكٌم فاننً اركز على ماٌحدث فً نفس اللحظة وال افكر فً الذي حدث قبل 

 ذلك او ما قد ٌحدث بعد ذلك
     

      اتخذ قرارات ٌمكنها تغٌٌر نتٌجة المباراة حتى فً االوقات الحرجة 13

      استطٌع ان احتفظ بهدوئً رغم مضاٌقة الجمهور لً 14

15 
استطٌع ان احتفظ بتركٌز انتباهً فً المباراة حتى اثناء بعض االعتراضات سواء من جانب 

 االعبٌن او المدربٌن
     

      اتبع المرونة فً قراراتً خشٌة إساءة الالعبٌن لً 16

      على ما سوف اقوم به فً المباراة قبل بدء قٌامً بالتحكٌم استطٌع بسهولة تركٌز تفكٌري 17

      الاخشى طرد العب او اكثر وفقا  للقانون حتى فً بداٌة المباراة 18

      الاستطٌع التحكٌم فً انفعاالتً عندما ٌهتف الجمهور ضدي 19

21 
وانسى كل ما اعانً من عندما اقوم بالتحكٌم استطٌع ان اركز انتباهً فً عملٌة التحكٌم 

 مشاكل او متاعب
     

      عندما اقوم بالتحكٌم استطٌع ان اركز انتباهً فً عملٌة التحكٌم حتى ولو كنت اشعر بالقلق 21

22 
اثناء قٌامً بالتحكٌم الاجد أي صعوبات فً االحتفاظ بتركٌز انتباهً على كل ما ٌحدث فً 

 المباراة من بداٌتها حتى نهاٌتها
     

      استطٌع التحكم فً انفعاالتً فً االوقات الحرجة فً المباراة 23

24 
عند اٌقاف المباراة لفترة من الوقت الي سبب من االسباب فاننً اجد بعض الصعوبات فً 

 استعادة تركٌز انتباهً على ما ٌحدث فً المباراة
     

 

 الباحث
 م.د رأفت عبد الهادي الكروي


