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مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 2017 ،(6)31

مدى تطبيق حكام االتحاد االردني لكرة القدم للمھارات الحياتية من وجھة نظر الحكام
المحترفين
The Extent of the Application of Referees in the Jordanian Union
Football to Life Skills from the Standpoint of Professional Referees
أحمد البطاينة و محمد مقابلة*
Ahmed Batayneh & Mohammad Maqableh
كلية التربية الرياضية ،جامعة اليرموك ،اربد ،األردن
*الباحث المراسلm.maqableh@yu.edu.jo :
تاريخ التسليم ،(2016/10/12) :تاريخ القبول(2016/12/1) :
ملخص
ھدفت الدراسة التعرف إلى مدى تطبيق حكام االتحاد االردني لكرة القدم للمھارات الحياتية
من وجھة نظر الحكام المحترفين ،وكذلك التعرف إلى الفروق في وجھات النظر بما يخص
تطبيق المھارات الحياتية تبعا لمتغير )العمر ،الموھل العلمي( ،وقد استخدم الباحثان المنھج
الوصفي وتكونت عينة من ) (35حكم كرة قدم محترف والمسجلين للموسم الرياضي )- 2014
 ،(2013وتم اختيارھم بالطريقة العمدية ،حيث قاموا باإلجابة على استبانه الدراسة التي تكونت
من ) (33فقرة موزعة على خمس مجاالت )اتخاذ القرار ،حل المشكالت ،التواصل ،الروح
القيادية ،تقدير الذات( ،أظھرت نتائج الدراسة ارتفاع في مستوى تطبيق معظم مجاالت المھارات
الحياتية قيد الدراسة ألفراد العينة ،كما أشارت نتائج الدراسة أيضا الى عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى ) (0.05≥αتعزى إلى المتغيرات )العمر ،المؤھل العملي(.
الكلمات المفتاحية :كرة القدم ،المھارات الحياتية ،الحكام المحترفين.
Abstract
The study aimed to identify the extent of the application of referees
in the jordanian union football to life skills from the standpoint of
professional referees, as well as to identify the differences in views
regarding the application of life skills depending on the variable (age,
educational qualification), and researchers used the descriptive method
and sample consisted of (35) referee of professional football and
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registered for the sports season (2014 - 2013), was selected purposively,
where they answer a questionnaire study consisted of (33) items
distributed on five areas (decision-making, problem-solving,
communication, leadership spirit, self-esteem), the results of the study
showed a rise in the level of application of most areas of life skills under
study for members of the sample, and the results of the study also
≤ indicated that there were no statistically significant differences at (α
0.05) due to the variables (age, educational qualification).
Keywords: Football, Life Skills, Professional Referees.
مقدمه
لعبة كرة القدم اصبحت تتطور كل يوم وان ھذا التطور شمل جميع جوانب اللعبه من
العبين واداريين ومدربين وحكام وامكانات ومنشئات ،حيث كانت كرة القدم قديما تلعب دون
نظر الى اي شي سواء تنظيم البطوالت والعمل على انجاح البطولة حيث لم يكن ھناك اھتمام
باللعبة حيث كانت المرافق الرياضيه تعاني مشكله كبيرة من حيث تجھيزات وأمور غيرھا مثل
مدرجات الجماھير وغرف الغيار والكرات المستخدمه في المباراة والبث التلفزيوني.
إن األلعاب الرياضية وبخاصة رياضة كرة القدم بلغت من الشھرة حدا لم تبلغه تلك
االلعاب ،كما اكتسبت شعبية كبيرة ظھرت في شدة اإلقبال على ممارستھا والتسابق على مشاھدة
مبارياتھا ،وقد مرت لعبة كرة القدم بتطورات عديدة منذ القدم إلى أن استطعنا أن نراھا في ھذه
الصورة الحديثة ونستمتع بمشاھدة مبارياتھا في المالعب أو على شاشة التليفزيون )سالم،
.(1988
تھدف كرة القدم ايضا ً الى تنمية الحب والتعاون بين الفرق وبين العبين فيما بينھم لذلك ان
لعبة كرة القدم سوف تبقى مدى الحياة ھي الرياضه التى تجمع اكبر عدد مشاھدين وذلك نتيجة
التطور الذي يحصل كل يوم على ھذه اللعبه وتطور في كرة القدم كان يحصل على جميع اجزاء
اللعبه وليس فقط على شي معين حيث كان تطور ينصب على المالعب واألدوات والالعبين
والمدربين واالداريين والحكام وكان سبب ذلك تطور ھو االھتمام الكبير في اللعبه من قبل
االتحاد الدولي وبما ان ھذا الموضوع سوف يتطرق عن الحكم الذي يعتبر ركن اساسي من
اركان اللعبه ال يمكن االستغناء عنه في لعبة كرة القدم.
فمھنة التحكيم تدخل في خانة المھن الشاقة التي تتطلب توفر ممتھنيھا على خصوصيات
ومميزات فردية ونفسية تجعلھم قادرين على قيادة المباريات بحزم وقوة شخصية ،وتكون لديھم
ملكة التواصل مع الالعبين والمدربين والمسؤولين واإلعالم والمحيط ،مستعدين في نفس الوقت
لتحمل الضغوطات النفسية التي تعترض قيادتھم للمباراة ،الشيء الذي يساعدھم على اتخاذ
قرارات صحيحة وسليمة في نفس الوقت ،وإال فقد يعرضھم التسرع وقلة الخبرة الميدانية
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  2017 ،(6)31ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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والتردد في اتخاذ القرارات إلى ضغوطات نفسية كبيرة قد تكون لھا انعكاسات سلبية على أداء
مھامھم التحكيمية داخل ميدان اللعب وربما قد تطال ذلك ليصل صداھا إلى وضعھم االجتماعي
والنفسي والصحي...الخ )بالن.(2011 ،
يضيف محمود ) (2006في الفترة األخيرة وجود مؤشر واضح على االھتمام المتزايد في
تعليم المھارات الحياتية على مختلف األصعدة وعلى مستوى العالم بھدف إكساب الحكام
المھارات الحياتية التي تساعدھم على مواجھة التحديات والتغيرات المعاصرة وليكونوا عناصر
فاعلة ومنتجة ومتكيفة مع المجتمع المحيط بھم )المباريات( ،وتختلف المھارات الحياتية التي
يحتاجھا الحكام باختالف المجتمعات واألزمنة وتختلف ھذه المھارات من حيث األھمية,
فالتحديات التي يواجھھا ويحتاجھا الحكام ليكتسبوا مھارات حياتية مختلفة تساعدھم على التكيف
مع المحيط ،والنجاح والتميز في العمل .وتكمن أھمية المھارات الحياتية في أنھا تساعد على
تطوير العالقات االجتماعية االيجابية وفن التعامل مع اآلخرين )الالعبين ،اإلداريين ،الجمھور،
األمن ،اإلعالم...الخ( ،لھذا يتطلب األمر القدرة على حل المشكالت الحياتية والتعامل معھا
بحكمة ،كما تنمي الشعور بالثقة بالنفس ،والسعادة ،والقدرة على االنجاز ،وھي تسھم في تطوير
القدرات العقلية العليا المرتبطة باالكتشاف والنقد والتحليل واإلبداع وحل المشكالت.
ويرى الباحثان بأنه ال نستطيع القول بان كل حكم يدرس قانون ويتمتع بمستوى لياقه بدنيه
عالي ھذا ھو الحكم المطلوب عند االتحادات الدوليه والقاريه والمحليه ولكن يجب على الحكم
بجانب كل ما يتتمع بھا من معرفة قانون ولياقه بدنيه ان يكون لديه بعض المھارات الحياتيه التى
يستطيع ان تساعد الحكم الى الوصول الى نجاح وتطور مستواه التحكيمي وھذه المھارات
الحياتيه التى يتتطلب من الحكم ان يتتمع بھا تحتاج الى تدريب كما ھو في نواحي االخر بمعنى
اخر انھو كيف يدرس الحكم القانون ويتدرب على الياقه البدنيه يحتاج ايظا الى تدريبات على
بعض المھارات الحياتيه التى يحتاجھا الحكم داخل الملعب وحتى يتمكن من تطبيق ھذه
المھارات بكل كفاءة حتى تساعده على اتخاذ قرارت سليمه.
ويشير الحايك ) (2006إلى أنه يجب على المسؤولين عند تطوير الالعبين أن يقوموا
بإعدادھم بطريقة تجعل الالعب أكثر مھنية وتساعدھم على مواكبة التطور وتقدم الذي يحصل
على لعبة كرة القدم وإمدادھا بما كل ما يحتاجه للتكيف والتفاعل مع لعبة كرة القدم ومن ھنا
تستطيع القول أن المھارات الحياتية عند الالعبين تختلف من العب إلى أخر فھي مجموعه من
االداءات العلمية والعقلية التي من خاللھا يستطيع الالعب مواجھة التحديات التي تواجھه إثناء
المباراة ،حيث أن الالعب يمر في المباراة بالعديد من المھارات الحياتية المختلفة في مختلف
أوقات المباراة وتكون ھذه المھارات الحياتية مختلفة بظروفھا ومشاكلھا مما تجعل الحكم مضطر
لتغلب على مثل ھذه الظروف والمشاكل وكما فرض تطور التكنولوجي الذي حدث على لعبة
كرة القدم حدوث تطور سريع على المھارات الحياتية والتي قد تحتاج إلى تخصص ومھنية عالية
وذلك لتطبيقھا بطريق الصحيحة.
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وأخيراً يرى الباحثان بأن المھارات الحياتيه كثير وكبيرة لكن على الحكم ان يعرف ما
يحتاجه داخل الملعب من ھذه المھارات ويتدرب عليه كم يتدرب على على معرفة القانون
واللياقة البدنيه حيث تعتبر مھارة حل المشكالت ومھارة التواصل واتخاذ القرار والروح القياديه
وتقدير الذات التي سوف تكون محور دراسة ھذا البحث وھل ھذه المھارات يتم تطبيقھا من قبل
الحكام في المالعب االردنية وغيرھا حيث تعتبر من اھم المھارات التى يحتاجھا الحكم في
الملعب حتى يتمكن من ادارة المباراة بكفاءة وقدرة عاليه.
اھمية الدراسة
تكمن اھمية الدراسه في انھا تھتم في فئة معينه من الفئات المھمه في لعبة كرة القدم وھي
الحكم حيث سوف تقوم ھذه الدراسه على مجتمع الحكام المحترفين في االتحاد االردني لكرة
القدم التى ظھرت في االونة االخيرة اعترضات حول بعض القرارات التى تصدر من قبل الحكام
رغم تمتع الحكام بدرجة عاليه من كفاءة وتعتبر المھارات الحياتيه لھا دور كبير في حياة الحكم
او اي شخص اخر وكون الحكم يقوم بادارة المباريات وقد تكون ھذه المباريات على اعلى
مستوى بالدوري ويشاھده الكثير من االشخاص وحتى يستطيع الحكم من التعايش مع جميع
الظروف في المباريات التى يديرھا سواء كانت مباريات سھله او صعبه ال بد ان يمتلك الحكم
مجموعه كبيرة من المھارات الحياتيه والتى تمكنه من القيام بواجباته بكفاءة عالية وذلك لھدف
خدمة الكرة االردنية التى تطورت في االونة االخيرة بشكل ملحوظ على صعيد المحلي
واالسيوي والعالمي ولھذا البد من تطور الحكام المحترفين حتى يتناسب مستواھم مع مستوى
تطور المنتخبات واالندية التى بدأت بتطبيق االحتراف بشكل واضح.
مشكلة الدراسة
نبعت كون الباحثان يعمالن في مجال التحكيم والحظا بان التدريبات البدنية والمحاضرات
ولقاءات التقويم وورش الصقل والتي تنصب حول اداء الحكم وتطبيقه للقانون في الملعب
والتعليق على بعض االخطاء التى حصلت اثناء المباراة ،فقد الحظو ومن خالل عملھم
وإحتكاكھم مع الحكام المحترفين وجدو بأن ھناك عدم اھتمام بالمھارات الحياتيه التى يجب ان
يمتلكھا الحكم والتي تساعده في ان يكون في اعلى مستوى اثناء ادارة المباريات ،فلذلك ال بد من
دراسة مدى تطبيق حكام االتحاد االردني لكرة القدم للمھارات الحياتية من وجھة نظر الحكام
المحترفين وذلك للوقوف على اھم المھارات الحياتيه التى تساعدھم في االرتقاء والوصول الى
مستوى عالي في التحكيم.
اھداف الدراسة
 .1التعرف الى مدى تطبيق حكام االتحاد االردني لكرة القدم للمھارات الحياتية )صنع القرار،
حل المشكالت ،التواصل ،تقدير الذات ،الروح قياديه(.
 .2التعرف الى اختالف وجھات نظر في مدى تطبيق حكام االتحاد االردني لكرة القدم
للمھارات الحياتية تعزى الى متغيرات )العمر ،الموھل العلمي(.
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  2017 ،(6)31ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اسئلة الدراسة
 .1ما مدى تطبيق حكام االتحاد االردني لكرة القدم للمھارات الحياتية )صنع القرار ،حل
المشكالت ،التواصل ،تقدير الذات ،الروح قياديه(؟
 .2ھل توجد فروق ذات داللة احصائيه عند مستوى الداللة  α≤0.05في مدى تطبيق حكام
االتحاد االردني لكرة القدم للمھارات الحياتية تعزى الى متغيرات )العمر ،الموھل العلمي(؟
مجاالت الدراسة
 .1المجال البشري :حكام االتحاد االردني لكرة القدم.
 .2المجال المكاني :تجمعات الحكام في مالعب كرة القدم األردنية.
 .3المجال الزماني :الموسم الرياضي ).(2013 - 2014
مصطلحات الدراسه
الحكم :ھو الشخص الذي يعمل على ادارة المباراة وتطبيق مواد القانون ويمارس سلطته
الكاملة في تطبيق القانون )سالم.(1988 ،
الحكام المحترفين :ھم الحكام المسولين عن ادارة المباريات الرسميه في الدوري والكاس
حيث يمتلكون صفات خاصه تميزھم عن بقية الحكام في الدرجات االخرى )تعريف اجرائي(.
المھارات الحياتية :ھي مجموعه من المعارف والمھارات والسلوكيات التى يمتلكھا الفرد
لتمكنه من فھم وادراك مجريات الحياه من اجل ان يحيا حياه مرضيه )الديري.(2010 ،
الدراسات السابقة
أوالً :الدراسات العربية
دراسة الحايك والسوطري والبيات ) (2008ھدفت التعرف إلى أھم المھارات الحياتية
الواجب توافرھا في مناھج كلية التربية الرياضية كما وھدفت إلى التعرف إلى درجة أھمية كل
من المھارات من وجھة نظر الطلبة تبعا لمتغيرات الجنس والجامعة .وتم اختيار عينة الدراسة
بالطريقة العشوائية من طلبة كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية )األردنية ،اليرموك،
الھاشمية ،مؤتة( في الفصل الدراسي األول 2008/2007م حيث تكونت عينة الدراسة من 433
طالبا ً وطالبة ) (231طالبة و ) (202طالبا .وأظھرت نتائج الدراسة أن ھناك اتفاق بين أفراد
العينة على أھمية دمج المھارات الحياتية في مناھج كليات التربية الرياضية بالجامعات األردنية
كما دلت النتائج على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين وجھة نظر الطالب والطالبات
في ترتيب المھارات.
دراسة عرفة )2012م( ھدفت التعرف الى مدى تضمين الدورات التدريبية التي يخضع لھا
حكام النخبة االسيويه لكرة القدم سوء حكم ساح ھاو حكم مساعد لبعض المھارات الحياتية حيث
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أجريت الدراسة على حكام الذين قاموا بإدارة المباريات االسيويه للموسم الكروي )-2011
 (2012حيث قام الباحث باختيار العينة بطريقه عشوائية وقاموا باال جابه على استبيانه التي
أعدت لھذه الدراسة حيث كانت عدد إفراد العينة العشوائية التي تم اختيارھا ھو ) (165حكم
ساحة وحكم مساعد وھدفت ھذه الدراسة ايظا إلى تعرف على اختالف وجھات نظر من قبل
الحكام األسيويين تبعا للمتغيرات )تصنيف  ،A-Bالعمر ،عدد الدورات ،المؤھل العلمي ،سنوات
الخبرة ،حكم ساح ھاو حكم مساعد( حيث توصل الباحث إلى استنتاجات إلى إن ال يوجد فروق
ذات دالله احصائيه تعزى إلى متغيرات )التصنيف ،العمر ،عدد الدورات ،الموھل العلمي،
سنوات خبرة ،حكم ساحة اوحكم مساعد( وتوصل الباحث ايضا إلى إن مستوى المھارات
الحياتية في الدورات التدريبية التي يخضع لھا الحكام األسيويين كان مستوى متوسط.
دراسة المجدالوي ) (2012ھدفت التعرف الى تقييم أداء حكام كرة القدم في محافظات
قطـاع غـزة ،ولتحقيق ذلك؛ أجريت الدراسة علي عينة عمدية قوامھا ) (23حكما ،ھم يمثلون
مجتمـع الدراسـة األصلي ،منھم ) (13حكم ساحة و) (10حكام مساعدين وھم الحكام المعتمدون
في االتحاد الفلسطيني لكرة القدم والذين شاركوا في الدوري الفلسطيني لعام )،(2011-2010
ولجمـع بيانـات الدراسـة وتحقيق أھدافھا؛ تم استخدام المنھج الوصفي ،ومقياس تقييم أداء حكام
كرة القدم ،وأظھرت نتائج الدراسة أن تقييم أداء حكام كرة القدم بمحافظات قطاع غزة كان
جيداﹰ جدﹰا؛ ويتضح أيضا ً أن المعيار المرتبط بالتعاون مع المساعدين احتل المرتبة األولى
والمعيار المرتبط بالسيطرة علـى المباراة احتل المرتبة الثانية والمعيار المرتبط باللياقة البدنية
المرتبة الثالثة والمعيار المرتبط بالدقة في اتخاذ القرار المرتبة الرابعة ،وجاءت النسبة المئوية
لالستجابة لمستوى الحكم المساعد.
ثانيا ً :الدراسات االجنبية
دراسة كل من لين ونيفيل واحمد وبالمر )(lane, Nevill, Ahmad & Balmer, 2006
ھدفت التعرف إلى العوامل التي توثر في الحكام الذين يمتلكون خبرة عاليه في اتخاذ القرار وھل
ھناك ميزة يعطيھا الحكام للفريق صاحب األرض واشتملت عينة ھذه الدراسة على ) (5حكام من
الذين يملكون خبرة عاليه في التحكيم في الدوري االسكتلندي وتم اختيار ) (5حكام بالطريقة
القصدية وتم إجراء مقابله مع الحكام الذين تم اختيارھم وكانت مدة المقابلة ) (40دقيقه حيث
توصل الباحثون إلى وجود صعوبات تواجه الحكام في اتخاذ القرار منھا )الجمھور ،الشخصية،
الخبرة(.
دراسة جوداس وآخرون ) (Goudas et at; 2006ھدفت التعرف الى اختبار تأثير
برنامج التدريب على المھارات الحياتية التي تدرس كجزء من دروس التربية الرياضية على
عينة مكونة من ) (73طالبا من طلبة الصف السابع األساسي تلقوا نسخة مختصرة من برنامج
) (Goolمصمم خصيصا لتدريس المھارات الحياتية من خالل التربية الرياضية ،اشتمل
البرنامج البدني على تمارين للقوة والمرونة والتحمل وخالل الحصة تم تطبيق البرنامج البدني
باإلضافة للمھارات الحياتية على المجموعة التجريبية وتلقت المجموعة الضابطة البرنامج البدني
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  2017 ،(6)31ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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باإلضافة لمحاضرة قصيرة بخصوص األلعاب األولمبية ،حيث تم تطبيق البرنامج لمدة شھر
) (4أسابيع بواقع حصتين كل اسبوع ،وتم تقييم المشاركين باستخدام اختبارات للياقة البدنية
والمھارات الحياتية وأظھرت النتائج تحسن في اللياقة البدنية والمھارات الحياتية.
دراسة جولد وكولينز والور وتشانج )(Gould, Collins, Lauer & Chung 2007
ھدفت التعرف الى تدريب المھارات الحياتية من خالل كرة القدم اختبرت ھذه الدراسة كيف
يطور مدربو كرة القدم في المدارس الثانوية المھارات الحياتية لدى الالعبين حيث تم إجراء ھذه
الدراسة في جامعة نورث كاليفورنيا جرين سبور وتكونت العينة من ) (10مدربين معدل
أعمارھم ) (45سنة تم اختيارھم بالطريقة القصدية من بين المدربين األكثر نجاحا حيث استخدم
المقابالت الشخصية للحصول على المعلومات ,وأظھرت النتائج أن المدربين ال يركزون في
االستراتيجيات التدريبية على األداء فقط وإنما يتم التدريب على المھارات الحياتية ،وأن الحافز
األكبر لتحقيق النصر ھو التطور الشخصي لالعبين ،كما أشارت النتائج على أنه يجب على
المدربين أن يركزوا على المھارات الحياتية مثل وضع األھداف ،واالتصال ،وإدارة الوقت،
والتحكم في العواطف ،والروح القيادية ،والذكاء االجتماعي ،وتحمل المسؤولية ،وبذل الجھد،
والعمل الجماعي ،والتقدير الذاتي.
دراسة كاردمير ) (Karademir, 2012ھدفت التعرف الى العوامل التي تؤدي إلى
االنطواء عند حكام كرة القدم وتقييم العوامل التي توثر على ذلك ،وتكونت عينة الدراسة من
) (272حكما واستخدام الباحث طريقة العشوائية في اختيار العينة وأظھرت الدراسة إلى إن أھم
العوامل التي توثر على استنزاف الحكام ھي )صنع القرار ،المؤھل العلمي ،الوضع العائلي،
ھتافات الجمھور( لذلك أوصى الباحث في ھذه الدراسة إلى تقديم الدعم النفسي للحكام
واستشارت علماء النفس المختصين ليساھموا في حل ھذه المشكالت.
التعليق على الدراسات السابقة
أشتملت ھذه الدراسات كدراسة جوداس وآخرون ) (Goudas et at, 2006ودراسة لين
ونيفيل واحمد وبالمر ) (lane, Nevill, Ahmad & Balmer, 2006للتعرف إلى العوامل
التي توثر في الحكام الذين يمتلكون خبرة عاليه في اتخاذ القرار ،ودراسة جولد وآخرون
) ،(Gould at et 2007ودراسة كاردمير ) (Karademir, 2012للتعرف الى العوامل التي
تؤدي إلى االنطواء عند حكام كرة القدم وتقييم العوامل التي توثر على ذلك ،وھناك أيضا ً بعض
الدراسات كدراسة الحايك وآخرون ) (2008التي أيدت ضرورة دمج المھارات الحياتية في
المناھج الدراسية وإن كانت في المراحل األولى أو في الدراسات العليا وذلك ألھميتھا ،ودراسة
عرفة ) (2012للتعرف الى مدى تضمين الدورات التدريبية التي يخضع لھا حكام النخبة
االسيويه لكرة القدم ،ودراسة المجدالوي ) (2012للترعف لتقييم أداء الحكام الفني داخل
المباريات ،وبعد النظر في الدراسات السابقة العربية منھا واألجنبية نجد بأنھا جميعھا تكاد تخلو
من دور المھارات الحياتية في تدريبات الحكام بشكل متخصص ,وإنما يتم التدريبات على
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القانون أو رفع اللياقة البدنية للحكام مع أن البعض يعتبر مثل ھذه المھارات مھارات مھنية،
ولكن يبقى على الحكام تعلم مھارات أخرى ھي تعود عليھم بالفائدة وبشكل كبير وواضح.
واستفاد الباحثان من خالل اإلطالع على الدراسات السابقة ما يلي:
 .1التعرف على المنھج العلمي المناسب لھذه الدراسة.
 .2التعرف على األداة المناسبة لھذه الدراسة.
 .3التعرف على كيفية اختيار عينة الدراسة.
 .4التعرف على األساليب اإلحصائية المناسبة التي يمكن استخدامھا في ھذه الدراسة.
وقد تميزت ھذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنھا من الدراسات الحديثة والتي تعنى
بموضوع المھارات الحياتية لحكام كرة القدم واشتمالھا على عينة من حكام كرة القدم المحترفين.
اجراءات الدراسة
منھج الدراسة
استخدم الباحثان المنھج الوصفي باالسلوب المسحي الشامل نظرا لمالئمته لطبيعة ھذه
الدراسه.
مجتمع الدراسه
تكون مجتمع الدراسه من جميع الحكام المحترفين في االتحاد االردني لكرة القدم ومن جميع
الدرجات والذين يديرون رسميا مباريات الرسميه في االتحاد للموسم الكروي )(2013 – 2014
وبلغ عددھم ) (35حكم.
عينة الدراسة
تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية حيث تكونت عينة الدراسه من ) (35حكم ،تم
اختيارھم بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة ،جدول ) (1يوضح توزيع أفراد العينة تبعا ً
للمتغيرات الشخصية.
جدول ) :(1توزيع أفراد العينة تبعا ً للمتغيرات الشخصية )ن=.(35
المتغير

العمر

المستوى
 30سنة فأقل
 40 -31سنة
 41سنة فأكثر
المجموع

النسبة
التكرار
المئوية
51.4
18
37.1
13
11.4
4
100.0
35
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 ...تابع جدول رقم )(1

المتغير

المؤھل العلمي

المسمى التحكيمي
عدد الدورات التي خضعت لھا من قبل االتحاد
األردني لكرة القدم

المستوى
ثانوية عامة فما دون
دبلوم
بكالوريوس فأعلى
المجموع
حكم ساحة
حكم مساعد
المجموع
 3أو أقل
أكثر من 3
المجموع

النسبة
التكرار
المئوية
34.3
12
8.6
3
57.1
20
100.0
35
48.6
17
51.4
18
100.0
35
17.1
6
82.9
29
100.0
35

يظھر من الجدول السابق ما يلي:
 .1بلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعا ً لمتغير العمر ) (%51.45للفئة العمرية
) 30سنة فأقل( ،بينما بلغت أدنى نسبة مئوية ) (%11.4للفئة العمرية ) 41سنة فأكثر(.
 .2بلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعا ً لمتغير المؤھل العلمي ) (%57.1للمؤھل
العلمي )بكالوريوس فأعلى( ،بينما بلغت أدنى نسبة مئوية ) (%8.6للمؤھل العلمي )دبلوم(.
 .3بلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعا ً لمتغير المسمى التحكيمي )(%51.4
للمسمى التحكيمي )حكم مساعد( ،بينما بلغت أدنى نسبة مئوية ) (%48.6للمسمى
التحكيمي )حكم ساحة(.
 .4بلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعا ً لمتغير عدد الدورات التي خضعت لھا من
قبل االتحاد األردني لكرة القدم ) (%82.9لإلجابة )أكثر من  ،(3بينما بلغت أدنى نسبة
مئوية ) (%17.1لإلجابة ) 3أو أقل(.
اداة الدراسه
بناء االداة
قام الباحثان بمراجعة دراسات الخاصه بالمھارات الحياتيه تتعلق بالحكام مثل دراسة عرفه
) (2012التى تحدثت عم ندى تضمين الدورات التدريبه التى يخضع لھا الحكام للمھارات
الحياتيه حيث قام الباحثان باالستعان باستبانة عرفه ) (2012وقام الباحثان في ھذه الدراسة
بتعديل على االستبانة ،والملحق رقم ) (2يبين ذلك.
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صدق االداة
تم عرض األداة على محكمين وخبراء لبيان صدق االداة وقد تم االخذ بمالحظاتھم
بالتعديالت التى حصلت حيث تكونت استبانة ھذه الدراسه بعد التعديل الذي اشار اليھا المحكمين
من خمس مجاالت وھي مجال اتخاذ القرار وشمل على ) (7فقرات ومجال حل المشكالت )(7
فقرات ومجال التواصل ) (7فقرات ومجال الروح القياديه ) (6فقرات ومجال تقدير الذات )(6
فقرات ،والملحق رقم ) (1يبين ذلك.
ثبات األداة
للتحقق من ثبات أداة الدراسة تم تطبيق معادلة كرونباخ ألفا على جميع فقرات األداة ،حيث
بلغت قيمة معامل الثبات ) (0.84وھي قيمة مقبولة ألعراض التطبيق.
متغيرات الدراسة
المتغيرات المستقلة
 .1العمر :وله ثالث مستويات 35 :فاقل 41،40 - 36 ،فاكثر.
 .2الموھل العلمي :وله ثالث مستويات :ثانويه عامه فمادون ،دبلوم ،بكالوريس فاعلى.
المتغيرات التابعة
استجابة إفراد عينة الدراسة وبيان ارائھم حول فقرات االستبانة بمجاالته المختلفة.
عرض النتائج ومناقشتھا
يتضمن ھذا الجزء عرض النتائج ومناقشتھا والتي ھدفت التعرف الى مدى تطبيق حكام
االتحاد االردني لكرة القدم للمھارات الحياتية من وجھة نظر الحكام المحترفين ،وتم عرض نتائج
الدراسة وفقاَ لما تم طرحه من أسئلة ،وھي على النحو اآلتي:
عرض ومناقشة نتائج السؤال األول :ما مدى تطبيق حكام االتحاد االردني لكرة القدم
للمھارات الحياتية )صنع القرار ،حل المشكالت ،التواصل ،تقدير الذات ،الروح قياديه(؟
لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات
أفراد العينة عن جميع مجاالت أداة الدراسة واألداة ككل ،وفيما يلي عرض النتائج:
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جدول ) :(2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن جميع مجاالت
أداة الدراسة واألداة ككل )ن=.(35
الرتبة
1
2
3
4
5

المجال
الرقم
التواصل
3
الروح القيادية
4
حل المشكالت
2
تقدير الذات
5
اتخاذ القرار
1
األداة ككل

المتوسط الحسابي
2.40
2.34
2.27
2.22
2.13
2.27

االنحراف المعياري
0.39
0.34
0.33
0.35
0.30
0.27

درجة التقييم
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يظھر من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن مجاالت
الدراسة تراوحت بين ) (2.40-2.13بدرجة تقييم مرتفعة لجميع المجاالت ،جاءت في المرتبة
األولى مجال "التواصل بمتوسط حسابي ) ،(2.40في المرتبة الثانية جاء مجال "الروح القيادية"
بمتوسط حسابي ) ،(2.34وجاء في المرتبة الثالثة "حل المشكالت" بمتوسط حسابي )،(2.27
واحتل مجال "تقدير الذات" بمتوسط حسابي ) ،(2.22وفي المرتبة الخامسة واألخيرة جاء مجال
"اتخاذ القرار" بمتوسط حسابي ) ،(2.13وبلغ المتوسط الحسابي لألداة ككل ) (2.27بدرجة
تقييم مرتفعة.
ويرى الباحثان أن ھذه النتيجة تعزى إلى أن مھارة التواصل تختص بالعالقات بين اإلفراد
في الملعب سواء كانوا مساعدين حكم أو العبين أو مدربين فھي تختص بخطوط االتصال فيما
بينھم ،كما يعزو الباحثان ھذه النتيجة إلى كثرة األساليب التي يمكن أن يستخدمھا الحكم في مھارة
التواصل من خالل التواصل اللفظي ،والتواصل غير اللفظي )لغة الجسد( ،واإلصغاء الجيد،
والتعبير عن المشاعر ،كما تعزى ھذه النتيجة إلى أن مھارة التوصل من أكثر المھارات التي
يحتاج إليھا الحكم لإلبداء المالحظات والتعليقات وتلقيھا من الحكام األخرين أو من الالعبين
ومدربين في الملعب ،لذا فإن الحكام يحرصون على استخدام ھذه المھارة خالل تواجدھم في
الملعب.
كما يعزو الباحثان أن مھارة اتخاذ القرارات جاءت في المرتبة األخيرة إلى أن ھذه المھارة
تحتاج لجمع المعلومات بطريقة واضحة لتقييم النتائج المستقبلية لإلجراءات الحالية على الذات
وعلى اآلخرين ،األمر الذي يصعب على الحكم أثناء المباريات لما فيھا من تأثيرات جانبية من
الجمھور و الالعبين ،كما يعزو الباحثان ھذه النتيجة إلى صعوبة إجراء التحليالت المتعلقة بتأثير
القيم والتوجھات الذاتية وتوجھات اآلخرين خالل فترة المباراة واتفقت ھذه النتيجة مع دراسة
)لين ونيفيل واحمد وبالمر( ) (lane, Nevill, Ahmad & Balmer, 2006التي أشارت إلى
وجود صعوبات تواجه الحكام في اتخاذ القرار منھا )الجمھور ،الشخصية ،الخبرة( ،ودراسة
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كاردمير ) (Karademir, 2012التي أشارت إلى أنأھم العوامل التي توثر على استنزاف
الحكام ھي )صنع القرار ،المؤھل العلمي ،الوضع العائلي ،ھتافات الجمھور(.
كما تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن
فقرات كل مجال من مجاالت الدراسة ،جداول ) (7-3توضح ذلك.
جدول ) :(3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن جميع فقرات
مجال "اتخاذ القرار" مرتبة تنازليا ً )ن=.(35
الرتبة

الرقم

1

6

2

5

2

7

4

2

5

4

6

3

7

1

الفقرة
الدورات التى عقدھا االتحاد االردني
ودائرة الحكم ساعدت على تطوير
مقدرتي على اتخاذ القرار في المباراة.
أعتقد أن سرعة اتخاذي للقرار بشكل
صحيح تزيد من قدرتي على السيطرة
على المباراة.
الحكم الذي يمتلك القدرة على اتخاذ
القرار بشكل صحيح ھو الحكم المتميز
عن غيره من الحكام.
أشعر أن الالعبين يعترضون على بعض
القرارات التي تسبب ضرر عليھم أثناء
المباراة.
التسرع في اتخاذ القرار تعمل على زيادة
الضغوطات لدي ومشكالت خالل
المباراة بشكل متراكم.
تزداد صعوبة اتخاذي للقرار كلما زاد
عدد الجمھور.
أعتبر قدرتي على اتخاذ القرار التحكيمي
سببا ً في ھبوط مستواي التحكيمي في
المباراة.
مجال "اتخاذ القرار" ككل

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
التقييم

2.66

0.54

مرتفعة

2.60

0.60

مرتفعة

2.60

0.69

مرتفعة

2.29

0.62

مرتفعة

2.06

0.68

مرتفعة

1.43

0.61

مرتفعة

1.29

0.57

متوسطة

2.13

0.30

مرتفعة

يظھر من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجال
"اتخاذ القرار" تراوحت بين ) ،(2.66-1.29جاءت في المرتبة األولى الفقرة )" (6الدورات
التي عقدھا االتحاد األردني ودائرة الحكم ساعدت على تطوير مقدرتي على اتخاذ القرار في
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  2017 ،(6)31ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المباراة" بمتوسط حسابي ) (2.66بدرجة تقييم مرتفعة ،بينما جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة
)" (1أعتبر قدرتي على اتخاذ القرار ألتحكيمي سببا ً في ھبوط مستواي اتحكيمي في المباراة"
بمتوسط حسابي ) (1.29بدرجة تقييم متوسطة ،وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل )(2.13
بدرجة تقييم مرتفعة.
جدول ) :(4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن جميع فقرات
مجال "حل المشكالت" مرتبة تنازليا ً )ن=.(35
الرتبة

الرقم

1

4

2

7

3

6

4

2

5

3

6

5

7

1

الفقرة
مقدرتي على حل النزاعات داخل الملعب
لھا دور كبير في فرض سيطرتي على
المباراة.
أعتقد بأن الحكم الذي لديه قدرة عالية
على حل المشكالت ھو حكم مميز عن
غيره من الحكام.
الدورات التي عقدھا االتحاد األردني
ودائرة الحكم ساعدت على تطوير
مقدرتي على حل مشكالت داخل المباراة.
أعمل على خلق فن في التعامل مع الفرق
المتنافسة.
أستخدم العالقات الجيدة بين الالعبين لحل
النزاعات داخل الملعب.
األخطاء في بداية المباراة ال تؤثر على
باقي قراراتي الالحقه.
عملي في التحكيم يوقعني في بعض
المشاكل.
مجال "حل المشكالت" ككل

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
التقييم

2.57

0.50

مرتفعة

2.49

0.61

مرتفعة

2.43

0.56

مرتفعة

2.29

0.52

مرتفعة

2.17

0.75

مرتفعة

2.03

0.75

مرتفعة

1.91

0.66

مرتفعة

2.27

0.33

مرتفعة

يظھر من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجال
"حل المشكالت" تراوحت بين ) (2.57-1.91بدرجة تقييم مرتفعة لجميع الفقرات ،جاءت في
المرتبة األولى الفقرة )" (4مقدرتي على حل النزاعات داخل الملعب لھا دور كبير في فرض
سيطرتي على المباراة" بمتوسط حسابي ) ،(2.57بينما جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة )(1
"عملي في التحكيم يوقعني في بعض المشاكل" بمتوسط حسابي ) ،(1.90وبلغ المتوسط
الحسابي للمجال ككل ) (2.27بدرجة تقييم مرتفعة.
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جدول ) :(5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن جميع فقرات
"مجال التواصل" مرتبة تنازليا ً )ن=.(35
الرتبة

الرقم

1

7

2

6

3

2

4

5

5

3

6

1

7

4

المتوسط
الحسابي

الفقرة
أعتقد بأن الحكم الذي لديه مقدره عالية
على التواصل مع اآلخرين ھو حكم متميز
عن زمالؤه.
الدورات التي عقدھا اإلتحاد االردني
ودائرة الحكام ساعدت على تطوير
مقدرتي على التواصل مع الالعبين.
أطور مفاھيمي الخاصة للتواصل مع
الحكام مساعدين داخل المباراة )اإلشارات
السرية(.
لدي القدرة على اإلطالع والتواصل مع
كل ما ھو جديد في اللعبة.
أفضل االبتسامة أحيانا في وجه الالعبين
على مواجھة غضبھم في محاولة لتھدئة
األمور.
أتحدث وأفھم أكثر من لغة لمساعدتي على
التواصل مع الالعبين.
أستخدم لغة الجسد لتوضيح بعض
القرارات بشكل جيد.
مجال "التواصل" ككل

االنحراف
المعياري

درجة
التقييم

2.77

0.43

مرتفعة

2.49

0.61

مرتفعة

2.43

0.61

مرتفعة

2.40

0.55

مرتفعة

2.37

0.73

مرتفعة

2.26

0.61

مرتفعة

2.23

0.77

مرتفعة

402.

0.39

مرتفعة

يظھر من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجال
"التواصل" تراوحت بين ) (2.77-2.23بدرجة تقييم مرتفعة لجميع الفقرات ،جاءت في المرتبة
األولى الفقرة )" (7أعتقد بأن الحكم الذي لديه مقدره عالية على التواصل مع اآلخرين ھو حكم
متميز عن زمالؤه" بمتوسط حسابي ) ،(2.77بينما جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة )(4
"أستخدم لغة الجسد لتوضيح بعض القرارات بشكل جيد" بمتوسط حسابي ) ،(2.23وبلغ
المتوسط الحسابي للمجال ككل ) (2.40بدرجة تقييم مرتفعة.
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جدول ) :(6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن جميع فقرات
مجال "الروح القيادية " مرتبة تنازليا ً )ن=.(35
الرتبة

الرقم

1

6

2

5

3

2

4

1

5

4

6

3

الفقرة
كلما زادت الروح القياديه لدى الحكام
زادت قدرة الحكام على ادارة المباراة.
الدورات التي عقدھا اإلتحاد االردني
ودائرة الحكام ساعدت على تطوير
مقدرتي على الروح القياديه.
لدي القدرة على ضبط نفسي أثناء
المواقف الحرجة خالل المباراة.
تظھر قدراتي العالية بصورة واضحة
أثناء المواقف الحساسة في المباراة.
أتحمل أخطائي وأعترف بھا وال أحاول
أن ألقي اللوم على زمالئي.
انفعال الجمھور يصعب علي إدارة
المباراة .
مجال "الروح القيادية" ككل

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
التقييم

2.63

0.60

مرتفعة

2.54

0.61

مرتفعة

2.46

0.66

مرتفعة

2.34

0.68

مرتفعة

2.29

0.62

مرتفعة

1.77

0.77

مرتفعة

2.34

0.34

مرتفعة

يظھر من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجال
"الروح القيادية" تراوحت بين ) (2.63-1.77بدرجة تقييم مرتفعة لجميع الفقرات ،جاءت في
المرتبة األولى الفقرة )" (6كلما زادت الروح القياديه لدى الحكام زادت قدرة الحكام على ادارة
المباراة" بمتوسط حسابي ) ،(2.63بينما جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة )" (3انفعال الجمھور
يصعب علي إدارة المباراة" بمتوسط حسابي ) ،(2.34وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل
) (2.34بدرجة تقييم مرتفعة.
جدول ) :(7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن جميع فقرات
مجال "تقدير الذات" مرتبة تنازليا ً )ن=.(35
الرتبة

الرقم

1

2

2

3

الفقرة
أتمتع بثقة عالية بالنفس مھما كانت
الضغوطات في المباراة.
أتقبل النقد بشكلية اإليجابي والسلبي.

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
التقييم

2.40

0.69

مرتفعة

2.37

0.65

مرتفعة
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 ...تابع جدول رقم )(7

الرتبة

الرقم

3

6

4

1

5

5

6

4

الفقرة
الدورات التي عقدھا االتحاد االردني
ودائرة الحكام ساعدت على تطوير
مقدرتي على تقدير الذات.
أستطيع أن أحتفظ بھدوئي رغم مضايقة
الالعبين لي أحيانا ً في المباراة.
بعد االنتھاء من المباراة أشعر أنني
كنت أستطيع تقديم مباراة بصورة
أفضل.
ينتابني شعور باإلحباط جراء التحكيم
أحيانا ً.
مجال "تقدير الذات" ككل

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
التقييم

2.31

0.58

مرتفعة

2.26

0.61

مرتفعة

2.14

0.60

مرتفعة

1.86

0.81

مرتفعة

2.22

0.35

مرتفعة

يظھر من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجال
"تقدير الذات" تراوحت بين ) (2.40-1.86بدرجة تقييم مرتفعة لجميع الفقرات ،جاءت في
المرتبة األولى الفقرة )" (2أتمتع بثقة عالية بالنفس مھما كانت الضغوطات في المباراة" بمتوسط
حسابي ) ،(2.40بينما جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة )" (4ينتابني شعور باإلحباط جراء
التحكيم أحيانا ً" بمتوسط حسابي ) ،(1.86وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل ) (2.22بدرجة
تقييم مرتفعة.
عرض ومناقشة نتائج السؤال الثاني :ھل توجد فروق ذات داللة احصائيه عند مستوى
الداللة  α≤0.05في مدى تطبيق حكام االتحاد االردني لكرة القدم للمھارات الحياتية تعزى الى
متغيرات )العمر ،الموھل العلمي(؟
لإلجابة عن ھذا السؤال تم تطبيق تحليل التباين األحادي ) (ANOVAعلى مجاالت
الدراسة واألداة ككل تبعا ً لمتغيري )العمر ،المؤھل العلمي( ،جداول ) (9-8توضيح ذلك.
جدول ) :(8نتائج تطبيق تحليل التباين األحادي ) (ANOVAعلى مجاالت الدراسة واألداة ككل
تبعا ً لمتغير العمر.
المجال

العمر

اتخاذ القرار

 30سنة فأقل
 40 -31سنة
 41سنة فأكثر

المتوسط
الحسابي
2.06
2.20
2.25

االنحراف
المعياري
0.25
0.34
0.41

F

الداللة
اإلحصائية

1.18

0.32
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 ...تابع جدول رقم )(8

المجال
حل المشكالت

التواصل

الروح القيادية

تقدير الذات

األداة ككل

العمر
 30سنة فأقل
 40 -31سنة
 41سنة فأكثر
 30سنة فأقل
 40 -31سنة
 41سنة فأكثر
 30سنة فأقل
 40 -31سنة
 41سنة فأكثر
 30سنة فأقل
 40 -31سنة
 41سنة فأكثر
 30سنة فأقل
 40 -31سنة
 41سنة فأكثر

المتوسط
الحسابي
2.27
2.25
2.32
2.44
2.34
2.39
2.35
2.33
2.29
2.19
2.29
2.13
2.26
2.28
2.28

االنحراف
المعياري
0.39
0.31
0.14
0.39
0.45
0.27
0.42
0.27
0.21
0.30
0.37
0.57
0.27
0.29
0.23

F

الداللة
اإلحصائية

0.06

0.94

0.21

0.81

0.05

0.95

0.46

0.63

0.02

0.98

يظھر من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
) (0.05≥ αبين تقديرات إفراد عينه الدراسة لمدى قدرة تطبيق الحكام المحترفين للمھارات
الحياتية التي تعزى إلى متغير العمر ،حيث كانت جميع قيم ) (Fلمجاالت الدراسة واألداة ككل
تبعا ً لمتغير العمر غير دالة إحصائيا ً.
جدول ) :(9نتائج تطبيق تحليل التباين األحادي ) (ANOVAعلى مجاالت الدراسة واألداة ككل
تبعا ً لمتغير المؤھل العلمي.
المجال

اتخاذ القرار

المؤھل
العلمي
ثانوية عامة
فما دون
دبلوم
بكالوريوس
فأعلى

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

2.10

0.37

1.90

0.46

2.18

0.24

F

1.12

الداللة
اإلحصائية

0.34
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 ...تابع جدول رقم )(9

المجال

حل المشكالت

التواصل

الروح القيادية

تقدير الذات

األداة ككل

المؤھل
العلمي
ثانوية عامة
فما دون
دبلوم
بكالوريوس
فأعلى
ثانوية عامة
فما دون
دبلوم
بكالوريوس
فأعلى
ثانوية عامة
فما دون
دبلوم
بكالوريوس
فأعلى
ثانوية عامة
فما دون
دبلوم
بكالوريوس
فأعلى
ثانوية عامة
فما دون
دبلوم
بكالوريوس
فأعلى

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

2.26

0.45

2.05

0.16

2.31

0.28

2.34

0.54

2.14

0.14

2.46

0.32

2.30

0.33

2.17

0.44

2.38

0.35

2.18

0.38

2.00

0.29

2.28

0.35

2.24

0.34

2.05

0.20

2.32

0.22

F

0.78

1.04

0.58

0.91

1.52

الداللة
اإلحصائية

0.47

0.36

0.57

0.41

0.23

يظھر من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
) (0.05≥ αبين تقديرات إفراد عينه الدراسة لمدى قدرة تطبيق الحكام المحترفين للمھارات
الحياتية التي تعزى إلى متغير المؤھل العلمي ،حيث كانت جميع قيم ) (Fلمجاالت الدراسة
واألداة ككل تبعا ً لمتغير المؤھل العلمي غير دالة إحصائيا ً.
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مما سبق يتبين عدم فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05≥αبين تقديرات
إفراد عينه الدراسة لمدى قدرة تطبيق الحكام المحترفين للمھارات الحياتية التي تعزى إلى
متغيرات )العمر ،المؤھل العلمي( ،ويعزو الباحثان ھذه النتيجة إلى تقارب درجات ممارسة
الحكام للمھارات الحياتية بناءاً لما يتعرض له من مواقف أثناء ممارسته لحياتھم اليومية أو
حياتھم الرياضية في المالعب ،والتي ساھمة في صقل قدرتھم على عرض أفكارھم وآرائھم،
وأداء األعمال المطلوبة منھم بكفاءة عالية بغض النظر عن االختالفات في أعمارھم أو مستواھم
التعليمي ،واتفقت ھذه النتيجة مع دراسة عرفة ) (2012التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات
دالله إحصائية تعزى إلى متغيرات )العمر ،عدد المؤھل العلمي(.
االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات
باالعتماد على نتائج ھذه الدراسة تم التوصل الى استنتاجات التالية
 .1ان الحكام المحترفين في االتحاد االردني لكرة القدم يركزون في تمارينھم على جانب
البدني والمعرفي مع تركيز بسيط على مھارات الحياتية.
 .2تبين ان مجال التواصل مرتفع جدا بين الحكام على اختالف اماكنھم.
 .3اجمع الحكام ان دورات التى يعقدھا االتحاد ساعدت على تطوير مقدرتھم على اتخاذ القرار
في المباراة.
التوصيات
باالعتماد على نتائج التى توصل اليھا واالستنتاجات السابقة يوصي الباحثان بما يلي:
 .1ضرورة عمل دراسات عن واقع الحكام ومدى قدرتھم على الوقوف على المھارات الحياتية
التي يجب ان تتوفر في الحكام المحترفين.
 .2تدريب الحكام على المھارات الحياتية حتى يتم تطبيقھا بكفاءة في المباريات الرسمية.
 .3اجراء دراسات للوقوف على بعض المشاكل التى تواجه الحكام في تطبيق المھارات
الحياتية في المباريات الرسمية.
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المالحق
ملحق رقم )(1
قائمة بأسماء المحكمين والخبراء وتخصصھم الدقيق ومكان عملھم
م

اسم المحكم والخبير

1
2
3
4
5

أ.د .علي محمود الديري
د .احمد ھزاع بطاينة
أ.د .بسام عبد ﷲ مسمار
أ.د .عبد السالم جابر حسين
األستاذ عوني حسونة

مكان العمل

التخصص الدقيق

جامعة اليرموك.
جامعة اليرموك.
الجامعة األردنية.
الجامعة األردنية.
االتحاد األردني لكرة القدم محاضر دولي في
االتحاد األسيوي ومراقب في االتحاد الدولي.

مناھج التربية الرياضية
طرق وأساليب تدريس
اإلعداد المھني الرياضي
طرق وأساليب تدريس
تربية رياضية
ملحق رقم )(2

اإلستبانة بصورتھا النھائية
تحية طيبة وبعد:
يقوم الباحثان بعمل دراسة واستطالع للرأي من خالل ھذه االستبانة ولغايات البحث العلمي فقط حيث يقوم
الباحثان بعمل دراسة عن "مدى تطبيق حكام االتحاد االردني لكرة القدم للمھارات الحياتية من وجھة نظر الحكام
المحترفين"
فأرجو من حضرتكم مساعدتي في اإلجابة على أسئلة ھذه االستبانة بكل موضوعيه علما ً بأن إجاباتكم سوف
تبقى سرية ولغايات البحث العلمي فقط شاكراً لكم حسن تعاونكم.
يرجى وضع إشارة ) (xعند اإلجابة المناسبة:
أوالً :المتغيرات الشخصية:
.1

العمر:
أ 30 .فأقل )

.2

المؤھل العلمي:
أ .ثانوية عامة فما دون )

(

ب) 40 -31 .
(

(

ب .دبلوم ) (

ج 41 .فأكثر)

(.

ج .بكالوريوس فأعلى )

(.
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ثانيا ً :فقرات االستبانة الخاصة بالمھارات الحياتية ومجاالتھا المختلفة.
المجال األول :اتخاذ القرار
م

غير
موافق

الفقرة

موافق

موافق
بشدة

أعتبر قدرتي على اتخاذ القرار ألتحكيمي سببا ً في ھبوط مستواي التحكيمي
1
في المباراة.
أشعر أن الالعبين يعترضون على بعض القرارات التي تسبب ضرر عليھم
2
أثناء المباراة.
 3تزداد صعوبة اتخاذي للقراركلما زاد عدد الجمھور.
التسرع في اتخاذ القرار تعمل على زيادة الضغوطات لدي ومشكالت خالل
4
المباراة بشكل متراكم.
أعتقد أن سرعة اتخاذي للقرار بشكل صحيح تزيد من قدرتي على السيطرة
5
على المباراة.
الدورات التى عقدھا االتحاد االردني ودائرة الحكم ساعدت على تطوير
6
مقدرتي على اتخاذ القرار في المباراة.
الحكم الذي يمتلك القدرة على اتخاذ القرار بشكل صحيح ھو الحكم المتميز
7
عن غيره من الحكام.
المجال الثاني :حل المشكالت
غير
موافق

م

الفقرة

1
2
3

عملي في التحكيم يوقعني في بعض المشاكل.
أعمل على خلق فن في التعامل مع الفرق المتنافسة.
أستخدم العالقات الجيده بين الالعبين لحل النزاعات داخل الملعب.
مقدرتي على حل النزاعات داخل الملعب لھا دور كبير في فرض سيطرتي
على المباراة.
األخطاء في بداية المباراة ال تؤثر على باقي قراراتي الالحقه.

م

الفقرة

1

أتحدث وأفھم أكثر من لغة لمساعدتي على التواصل مع الالعبين.
أطور مفاھيمي الخاصة للتواصل مع الحكام مساعدين داخل المباراة
)اإلشارات السرية(.
أفضل االبتسامة أحيانا في وجه الالعبين على مواجھة غضبھم في محاولة
لتھدئة األمور.

4

موافق

موافق
بشدة

5
الدورات التي عقدھااالتحاد االردني ودائرة الحكم ساعدت على تطوير
6
مقدرتي على حل مشكالت داخل المباراة.
أعتقد بأن الحكم الذي لديه قدرة عالية على حل المشكالت ھو حكم مميز عن
7
غيره من الحكام.
المجال الثالث :التواصل.

2
3

غير
موافق

موافق

موافق
بشدة
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 4أستخدم لغة الجسد لتوضيح بعض القرارات بشكل جيد.
 5لدي القدرة على اإلطالع والتواصل مع كل ما ھو جديد في اللعبة.
الدورات التي عقدھا اإلتحاد االردني ودائرة الحكام ساعدت على تطوير
6
مقدرتي على التواصل مع الالعبين.
أعتقد بأن الحكم الذي لديه مقدره عالية على التواصل مع اآلخرين ھو حكم
7
متميز عن زمالؤه.
المجال الرابع :الروح القيادية.
غير
موافق

م

الفقرة

1

تظھر قدراتي العالية بصورة واضحة أثناء المواقف الحساسة في المباراة.
لدي القدرة على ضبط نفسي أثناء المواقف
الحرجة خالل المباراة.
انفعال الجمھور يصعب علي إدارة المباراة .
أتحمل أخطائي وأعترف بھا وال أحاول أن ألقي اللوم على زمالئي.
الدورات التي عقدھا اإلتحاد االردني ودائرة الحكام ساعدت على تطوير
مقدرتي على الروح القياديه.
كلما زادت الروح القياديه لدى الحكام زادت قدرة الحكام على ادارة المباراة.

2
3
4
5
6

موافق

موافق
بشدة

المجال الخامس :تقدير الذات.
غير
موافق

م

الفقرة

1
2
3
4

أستطيع أن أحتفظ بھدوئي رغم مضايقة الالعبين لي أحيانا ً في المباراة.
أتمتع بثقة عالية بالنفس مھما كانت الضغوطات في المباراة.
أتقبل النقد بشكلية اإليجابي والسلبي.
ينتابني شعور باإلحباط جراء التحكيم أحيانا ً.
بعد االنتھاء من المباراة أشعر أنني كنت أستطيع تقديم مباراة بصورة
أفضل.
الدورات التي عقدھا االتحاد االردني ودائرة الحكام ساعدت على
تطويرمقدرتي على تقدير الذات.

5
6

موافق

موافق
بشدة
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