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 الفصل األول
 المقدمة وأهمية البحث: 1ــ  1 
   أداء الحكوم  للوم ستوتريمد يد يوه رسةم يوه ر عتويه حمليوه حتوم ىيتطلب تطور  ستوتر   

 يسكن ال قي رالتقد  يتلك الستطليمد . 
رهوو ا ي يوواتي احتيمطووم ران سووم حوون ط يووم اليحووق الملسووي الوودقيم السمتسوود حلووم التحليوو   
ل  تمتيوو  هوو ل اللميووه لسووم تستلكوو   لتوولي   ح حملووه تدووه أدا ةوو  اووي لميووه الكوو   القوود    ا

سووون سسيوووصاد دمًوووه فوووداق تدتلوووب حووون يقيوووه ا لمووومب ياتووولرب اللموووب ل  أح دطووومق أ  ووومء 
الع م حكس يقيه ا لمومب الفسمحيوه   رهو ا يتطلوب أحوداد  دالسيم ا  يؤدح للم دتم   اح
الو      . .      اليد يوه   ال عتويهسيو  ال وراحي ا السةم يوه الالحيين أحوداد دمًومق سون ف

  لكووي يكوورن الحكوو  حلووم أتوو  ايتووتمداد لتحسوو  الستووؤرليه أ  وومء السيووم ا    ران ا دووال  
 التلييمد رأدطمء كيي   تؤدح للم دتم   الع يم.  ياح  محيه يؤدح ألي حدرق

  
الدقيقووه اوي أحووداد الحكووم  قيوو  رأ  وومء رتمتيو  الحملووه ال عتوويه للحكوو   سون ال ووراحي السةسووه 

السيم يوومد ل  أن  الستطليوومد ال عتوويه للميووه ستموودد    ريفووب أن يسوو  حوومل  الوو عس اووي 
احتيووم ل الدًووم ه الع يووه اللمووب الفسوومحي   راوووي  عووس الرقوود س احووم  ستطليوومد لميوووه 

فسوومحي الكوو   القوود  سوون السسم تووين   سوو  ا دوو  يميحتيووم  تيمي وومد توويكرلرفيه اللمووب ال
 اك   القد  يملسقم  ه س  ا لممب الفسمحيه ا د ى 

رسوون هوو ل الحووميد ال عتوويه هووي ايتووتفميمد اي عممليووه لحكوو  السيووم ا  ره وومك اتووتفميمد 
ا عممليووه توولييه تووؤدح للووم التووا ي  الحكوو  يووم داء يملستووترى السطلوورب . حلووم المكووس سوون 

 يومد الستوترى يمل تويه للحكوم  . رهو ل  لك اة مك اتتفميمد ا عممليه ليفمييه  مس  حلم 
 كلةم ت تيط ا تيمط ر يم يملممس  ال عتي .

الم  لك ليس ه مك أدتيم ح سيدا ي للحكم  اي سفم  اتدوم  القو ا  حيوق لكو   يم سماه
  رسن حك   د  . أد ى للمحك  س رب سدتلعه سن سيم ا  

سووووم يووووين ايتووووتفميه سسووووم تقوووود  تتفلووووم أهسيووووه اليحووووق سوووون التموووو ب حلووووم سوووودى المالقووووه 
 اي عممليه يم داء للحكم   يملك   القد   اي الم ام .
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 -:مشكلة البحث 2ــ  1  
لن الحملووه ال عتوويه ح وود حكووم  كوو   القوود  را داء تلميوومن در اق سةسوومق اووي الرًوور  يملحكووم  
للم الستترى الفيد ال ح يؤهلة  لدور  مسوم  السيم يومد رهو ا يواتي سون دوال  ا حوداد 

 حيح للحك   للرًر  لستترى الطسرح  . الً
  مرلوو  يفوود ه وومك أهتسوو رن حكوو  اووي الد فووه السستوومص اليوومح  احوود سوون دووال  كوورن

يملحمله ال عتيه للحكم  ا ايتتفميه اي عممليه   ره ا قود يكوك  حوم م أسوم  الرًور  للوم 
ا ا تووو  لووو  ا داء ألتحكيسوووي الس وووملي الدوووملي سووون ا دطووومء رأتحوووم  القووو ا اد الًوووحيحه .

السةسه د اته سيدا يه سن افو  الرقورب حلوم أ سويه  اليمحق د اته ه ل الظمه   ال عتيه
للوووم أداء س وووملي ستكمسووو  رالتمووو ب حلوووم سووودى  س متوويه ستسمتوووكه تووودا  يوووملحك  ال يمسوووي

 المالقه يين ايتتفميه اي عممليه رأتحم  الق ا اد الًحيحه للحكم .
 

 -: هدف البحث  3وو  1   
لحكووووم    دحلووووم المالقووووه يووووين ايتووووتفميه اي عممليووووه رستووووترى اتدووووم  القوووو ا ا التموووو ب-1

 الد فه ال م يه ك   القد  اي الم ام .
 .  تًسي  ي  مسج يملحمتيه لتقي  ق ا  الحكم-2
    

 -: فرض البحث  4ــ  1     
يكوو    رفوورد حالقووه ا تيوومط حمليووه يووين ايتووتفميه اي عممليووه را داء لحكووم  الد فووه ال م يووه 

 القد  اي الديرا يه .
  
   -: مجاالت البحث  5ــ  1   
 السفم  اليك ح : حكم  ك   القد  الد فه ال م يه اي الديرا يه . -1
        2011/  4/ 28  رلغميه 2010/  12/ 26السفم  ألصسم ي: سن   -2
 .فمسمه القمدتيه :كليه الت ييه ال يمسيه السفم  السكم ي:  -3 
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   :ات السابقةوالدراساسات النظرية الدر  -2
 الدراسات النظرية-2-1
   -مصطلح االستجابة : 1-1ـ2
  1اايتتفميه هي"  رع سن تلرك الكم ن الحي ك د ام  لس ي  سحدد  

  2ا" رح اةم فر صن " يا ةم العت   الصس يه يين أي يممص رالح كه 
رسن دال  سم تقد  اان ه ومك   كيهرالح    أسم كي د اقد ح اةم يا ةم " ايتتفميه المقليه

حوود  تمووم يب لسعةوور  ايتووتفميه لكوون فسيمةووم تتعووم حلووم أ ةووم كوو   كوومط أر اموو  يًوود  
سن قيو  الكوم ن الحوي ل ا يقور  يومل د حلوم الس يو  أر الس يو  الو ح سوم س املو  حليو  را و  

 اي  . رسن سم تقد  اة ملك حد  أ راع يتتفميمد تؤ   حلم تلرك الكم ن الحي .
 3اأ راع ايتتفميمد    2 -1_2

 

 

  -وو اتتفميمد ح كيه :1
الح كمد التي يقور  يةوم   كتح يك االحك  احدى   احي  ح د احطمء الق ا  أر مي هم سن 

 أ  مء ادا   اي السلمب.
 -وو اتتفميمد ا عممليه:2  
 كملع ح رالت ر  ح د تسمع دي  سع ح أر الحصن ح د دي  سؤل  .  
 -م ايه :وو اتتفميمد س3
 رهي سم ي اد يةم كتب سمم ب أر أاكم  ا كملتعكي  ر الت كي  ر التمل    .    
   -اتتفميمد لعظيه :  و4

     كمل د حلم تؤا  يرف  .         
   -وو اتتفميمد اتيرلرفيه : 5

 كم تعمع سغط الد  أر تقله حسالد السمد  أر ترت  حسله الفيةه .        
 -ن  كمط :اتتفميمد يملكب ح  - 6
 كملترقب حن التي  أر التعكي  ح د تسمع دي  سمين.         

                                                 
(1)

 1997ن عبد العاطي : التعليم المبرمج في التربية البدنية والرياضية لفكر العربي القاهرة , جمال الديدار 

 , cdnsk, 1983Gzewiski,pixkar egzna  Janu zcz .2 
)

  
 1990, دار الجامعة االسكندرية, اسس علم النفس الرياضيأحمد عبد الخالق: (3)
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ريسكووووووون تقتوووووووي  ايتوووووووتفميه حتوووووووب سيووووووور  الكوووووووم ن الحوووووووي للوووووووم  ال وووووووه أقتوووووووم  ركسوووووووم 
 -يلي:
  اتتفميه اي ًيمع را  حمن : -أ 

رتكوي  للووم سم ووم الطمحووه را  حومن أن يكوورن توولرك العوو د ه وم توولييم  رقوود يعيوود سًووطلح 
م أاس  سن سًطلح الطمحه . حيوق يلموب ح ًو  ايتوتفميه لءيحومء در اق ا  حمن ه 

كييووو اق   رتلموووب السقمرسوووه در اق أقووو    اوووملع د يًووود  ايتوووتفميمد أي ا ووو  ي يقيووو  تسمسووومق 
 س ر   لًدا هم.

 
   -اتتفميمد ال ميه: -ب 

ره م تظة  لسكم يه التلرك ايدتيم ح أر ا  ادح   املع د يلتص  يإًدا   
 .تتفميه ليس درامق سن المقمب ران سم يكك  ل ادحاي

   -ج. اتتفميه اي تيمح :
را سوم يًومحب ايتوتفميه كومر    راي ه ا الستترح ي يكتعي العو د يمل ميوه أر اي ادح 

يمل سوووووم راي تيووووومح أر اتوووووتفميه ا عممليوووووه تحووووودد ًووووور   ا حتووووومس يملتووووو ر  الستموووووه أر 
   الطوم    ح ودسم ي ًومع الالحوب يواداء السو ب ايتتستمع سن أس له  لوك اوي سفوم  الكو

التمحم حتب أراسو  السود ب  و  يقور  الالحوب يوملتعكي  كيوب يقور  يةو ل السو يه حتوب 
ر اق  ميتوو  هوور  وو  يموود  لووك يقوور  يملسوو ب يملسكوومن را توولرب الوو ح يفموو  الالحووب ستوو  

 س تمحمق ستتستممق يادا   .
    -اي عمم  : 2-1-3

ه اي عمووميد ال يمسوويه رسم اتةووم اا رترسووح أن ال تووم ج التووي توو  لقوود قووم  الملسوومء يد اتوو
الترًووو  لليةوووم سووون هووو ل الد اتووومد رالتفوووم ب السيدا يوووه ر لسكم يوووه الرًووور  للوووم تحديووود 

رالًوعمد لال عموميد ال يمسويه ركو لك سم اوه أ  هوم حلوم   تلتله كيي   سن الدًوم ه
لل يمسووويين تووو حه الح كوووه  القيوووم  يملمسووو  رالتًووو ب ال يمسوووي رسووون الدًوووم ه الممسوووه

ام وووود 1راي عمووووميد رتمميي هووووم رالتغيوووو  التوووو ي  اووووي ا حووووداق رالحوووورادق التووووي تتووووييةم .
تتفي  حودد سون ال قومط اوي الكو   الطوم    تظةو  التوممد  يًومحيةم العو ح رالتو ر  ريمود 
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 وران توواتي ًوويغه ا سوو  ر العووي  رالحووصن  و  يتيمةووم ايسوو  رهكوو ا تتوو اك  ح وود الالحيووين 
 سن دال  سم تقد  يسكن التط م الم سعةر  اي عمميد . – اد ا عممليه دي
 مفهوم االنفعال :- 

يموو با ا  وورب  اي عمووم  حلووم ا وو  " حوودق دادلووي ين الحوودق قوود يكووي  يوودر   سظةوو اق 
 " يم ةم "أكي   دم فيمق يد  حليه رأحيم مق ييصغ للظةر  افا  ريًمب التحك 

يدرن ا عمميد تكرن حيوم  ا  تومن  تييو  رسسلوه ي ةوم تمود  يملتراي  يمل تيه للحيم  حتب
اتوتفميه العو د الوم السرقوب   س كطه للحيم  داحيه الم ت ريمةم رتلري ةوم راي عموميد هوي

سوون هوو ا اووان يحيووي الكوو   الطووم    أ  وومء سسم تووه ال كوومط    1ا."  الوو ح يلقوومه ايوو   عتوو  
الدادليه رسن الًمب أن ي ي عم  الالحوب  ال يمسي أر السيم يمد يس  ية ل اي عمميد

أ  مء سسم ته ال كمط ال يمسي . ام د قيم  يحيي الك   الطم    يتتفي  حودد سون ال قومط 
رتحقيوم العورص يملسيوم ا  يتويب اليةفوه رالتو ر  ركو لك العكو  يتويب الدتوم   يوؤدح الوم 

يووه يووتسكن ال يمسووي تمووداد ديوو اد يرس  الحووصن رهوومتين الحووملتين تسوو ان يمل يمسووي  تيفووه
  2اسن فسمةم.

 -سسم تقد  يسكن تقتي  اي عمميد للم :  
  ال ا عمميد ليفمييه: ا ا عمميد تم     كملع ح رالت ر  رال فمح رالعرص . . . 1
ا عمووميد توليووويه: ا ا عمووميد ميوو  تووم     كووملحصن رالغسووب رالعكوو  رالةصيسووه . . . . 2

 ال   
 حكام كرة القدم2-2

 تلطه لكرن حم  يكك  اللميه ستترى  ق  اي تتة  التي ا تمتيه ا سر  لحدى ي التحك

 اي رالًم ب) للسيم ا  قيمدت  أ  مء المداله ي كد ال ح اللميه سن قم رن ستتسد  الحك 

 ستتراه  لتطري  الفةد سن السصيد ي   حلم ريكفمة  الالحيين حسمس سن تيصيد ق ا ات 

 رحلم الستمي  الفسةر  ستمه اي امح  يكك  يتة  سمس ااس  حلم  تم ج رالحًر 

 الحك  "ق ا اد اي دقيم رمي  للسيم ا  ادا   اي فيد مي  الحك  كمن ا ا  لك سن المكس

 السق    لالدتيم اد افتيمصل رالستسس ه ي  دمًه ك رط اي  تتراا  ال ح الكده  لك هر

 تلك.  تم ج سرء راي راليد يه رالع يه
                                                 

(1)
 , دار الجماهيري للنشر والتوزيع ياضيعلم النفس التجريبي الرمحمد عادل رشدي :  

(2)
 1984, دار الفكر العربي , بغداد  علم النفس وتطبيقهعبد علي الجماني :    
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ارد فوه سون  ا وه للوم يًو ب  لوك رح ود السم وي ايتحومد قيو  سون احتسومدل يوت  ايدتيوم اد
.دومه رتمليسومد أحكوم  راوم حلوم الحكوم  د فمد

 1ا
 " ا ةو  حلوم الحكوم  تم يوب ريسكون 

 القود  كو   لقوم رن ت عي يوه تولطه اللميوه قوم رن سو حة  ا كودمه ال يمسويين سون سفسرحوه

 الو ح تمحه حك  )  رحين حلم السيم ا  ره  إدا  ي تكليعة  ح د ريمدهم رقيلةم السيم ا  أ  مء

 الدوط الفوم يي حلوم سن رافيمت  يؤدح ال ح ستمحد رحك  السلمب رتط اي رافيمت  يؤدح

 قيو  سون يمتسودرن درليوين حكوم  الوم ريًو عرن السلمب دم ج سن رافيمت  يؤدح  اي  رحك 

 رد فوه أرلوم د فوه رحكوم  هردم فيو دادليوه درليوه سيوم ا  الودرلي االعيعوم  ريقوردرن ايتحومد

  1ادادليه اقط. سيم ا  ريقردرن ايتحمد الرط ي قي  سن ريمتسدرن  مل ه رد فه  م يه
 أحيم وم حليو  يطلوم سوم رهور ا ر  الحكو  هو  تومحه حكوم   والق القود  ك   سلمب اي ريرفد

 رافيومتة  حون اسوال السلموب دطورط ي اقيورن الو ين رهو  رالحكم  الستمحدرن التمحه حك 

وم ره ومك ا دو ى  السلموب يدوم ج تتملوم أحسوم  حون يكورن ستوؤي التومحه دوم ج  ايمقوم حكسق

 تمتيو .ر  للسيوم ا  اتوتكسملة  يتمو   الو ين التومحه حكوم  سون آلح احتيمطقم ا   حن ي ا 

 فو ب اي رك لك ا رلسييه الدر اد اي ا لممب تتلت  اي ا رلم اللميه القد  ك    يمسه

 رتومم الستميموه اوي رستموه ا داء اوي ستموه سون ايةوم لسوم ال يمسويه مهي الفسو ا تيومل املوب

 ح د رحتم ال يمسيه ا لممب يين ف يم   ا ك   رفملةم اللميه للم تطري  دا سم السدتًرن

 توالسه حون اسوال ستموه الفسةور  لو  ال  يتوه اللميو  كومن سون ا هوداب قوم رن رسو 

 ا دطومء تالاوي يوت  يوان الكو   حكوم  حلوم لتاكيدا ت  حيق الع يقين يين رالستمرا  الالحيين

 ايةوم القوم رن تطييوم تو  فسيلوه سيوم ا  يسكومهد  رالستموه الالحيوين توالسه حلوم رالسحماظوه

 رد ايه. يحكسه
 يكوك  س لسوم   القود  كو   لليةوم تتوت د التوي المسو  أ كومن سون أتمتويم  ك وم يمتيو  رالتحكوي 

 حلوم التحكوي  ستوترى يمكتو  لسوم  ظو ا يم هسيوه تتًوب لو  دًرًويه ستسيوصا قطمحوم

 ي حميوه يحظوم التحكوي  أدو  ه وم رسون   ط ديوم  لوك سموم ا تويط يحيوق الس ماتومد ستوترى

 القم يوه ايتحومداد سون ران سم   ا هليه احتب ايتحمداد ًميد حلم ليس كيي ين راهتسم 

                                                 
 كلية, غير منشورة ماجستير رسالة , القدم رةك  حكام اداء بمستوى وعالقتها الشخصية السمات :سعبا اسمج (1)

 24ص2٠٠٢ , بغداد جامعة , الرياضية التربية
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 التحكي  لمي ي ال ح يطريد هرالدر  رتمدد   الس ماتمد ستترى تطر  س  دمًه رالدرليه

 التوي حدردالتولطمد اوي السيوم ا  يودي  الو ح القمسوي هور الحكو  أن يمحتيوم  ل فمحةوم اوي

 التيي تكيةوم السدملعومد سود المقريومد ريرقو  .  وصاع أح اوي يعًو  اةر   القم رن ل  س حةم

 يوين الطسا ي وه لكومحه للوم رفوردل ري سوص توراء  حود حلوم ا دا يورن أر الالحيورن

  2اراقتدا . يكعمء  يرافي  رقيمس  سحم يم  صيةم فمء كلسم ينالفسةر رالالحي
 لكورن حوم  يكوك  اللميوه ستوترى  او  اوي تتوة  التوي ا تمتويه ا سر  أحد التحكي  ريمتي 

 رالحكو    للسيوم ا  قيمدتو  أ  ومء المدالوه ي كود الو ح اللميوه قوم رن سون الحكو  ستوتسد  تولطه

 سون السصيود يو   حلوم ريكوفمة  الالحيوين مسحسو سون ق ا اتو  تويصيد اوي رالًوم ب الفيود

 :حلم رالحًر  ستتراه  لتطري  الفةد

  الستمي  الفسةر  ستمه اي امح  يكك  يتة  سسم أاس   تم ج
 ا دو ى قطمحمتةوم سون سسيوص رقطمع   ال يمسيه الح كه أ كمن سن أتمتي  كن التحكي  ر

 الط ا وم أيتوط هسيوهللما  سون السرقو  هو ا اوي تفملو  دمًوه توسمد سون يو  لسميتًوب  

وب اوي رأقودسةم  رتتوسيتةم تًوع  التوي التولرك أ سومط التمو ب حلوم هوي   الكدًويه ًر

 اتوتمدادي  سعومهي  حون يا ةمحيم   الملسمء يم  لليةم ي ظ  قد رالتسمد   التسمد ياتسمء

 سمي ه. يط م ايتتفميه أر التلرك  صحمد للم تكي  سعمهي  أح ي  
 تتسسن رأ ةم   آلد  سرقب سن ال عتيه ايتتمداداد  ق ي الكده أن السعت   رسن

 الملسمء سن اآلد  اليم  ي ظ  حين حلم . سمي ه يط م الكده تلرك س محتسم  قد قا

 أر ست ايطه سفسرحه تًب سعمهي  أح ي   رًعيه سعمهي  حن التسمد حيم   أن للم

 رأرقمد سراقب اي سمي ه يط م أرايتتفميمد التلرك سن ستكميةه
 درن أحودهسم  كو  ييسكون ستالصسومن سعةرسومن راي عموميد ال يمسوه أن للوم "سدتلعوه

ن .اآلدو   يرافو  رالقال و  يوملترت  حمالوه يمي عموميد سلي وه الحكو  يميكوةم التوي الحيوم  ران

تولركيم  تعو ص رالتوي ايفتسمحيوه ريي تةوم  قمامتةوم ادوتالب حلوم الفسومهي  سون كييو   أحودادقا
 ق ا ات . اي رتؤ   الحك  قد اد حلم ت مكس قد  هستيمي د ا عممليه

ان اي تووومن كوووم ن ستطووور  ي يتوووتفيب للسراقوووب الس يووو   يسفووو د اي عموووم  رلك ووو  يووودد   
ح ًوو  التعكيوو  رتقيووي  السرقووب رالراقوو  العملووي رسووم تووي تج ح   هوو ل اييموومد تلمووب الوودر  

قًوووود الحعوووومظ حلووووم اسوووون ايهوووو  رالسووووؤ   اووووي ايتووووتفميه اي عممليووووه السيمكوووو   للسراقووووب ي
                                                 

 25ص, مصدر سبق ذكره  س:عبا اسمج (2)
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رتالسه ال عس اي السرقب ال اهن راي اآلسد الطري   م  ا  م  تعمرد ايسوم يي  وم اوي قور  
التحس  ر ورع ايتوتفميه راد اك السرقوب الكلوي ار الفص وي  رسوم تويؤر  اليو  اآلسو  رلكن 

 تؤال م سم هر العمً  الصس ي اي اتتال  اي عمم  رتا ي  ايتتفميه؟

ًوو  الصس ووي يووين ايتووتفميه اي عممليووه ريووين  د العموو  رتحقيقةووم هوور  اتوو  ان هوو ا العم  
الووووووو ح قووووووود يوووووووؤدح الوووووووم ا كوووووووقمم اي تووووووومن حلوووووووم  عتووووووو  اي كوووووووا الًووووووو اع يوووووووين هووووووو ين 
الس ي ين الس ي ااي عمم  رايتتفميها د العمو   ردر  ايفةوص  المليوم اوي السو  سون فم وب 

ا  الًووو اع الووودادلي يوووين الفوووم يين آدووو . رلكووون قسوووه الًوووحه ال عتووويه تقميووو  السيووو  ي مووود
ر لوووك يرتووومطه حسلةوووم اوووي ت متوووم رت ووومم   اوووم ا تغلوووب اير  حلوووم ال وووم ي اوووان التووولرك 
ال ومتج يًويح تولركمق س سويم طملسوم ان الفم وب السغلورب حلوم اسو ل يتومم للتوا ي  يكوك  

 سم ريتا   اي صحصحه التكيب رهر سم يم ب يملس  .
صا ووود اووووي اي عموووميد ركيووود الغسووووب رحووود  التمييوووو  يقووور  حلسووومء الوووو عس ان الوووتحك  ال 

اللعظووي رالح كووي حوون الًوو احمد الدادليووه يووؤدح الووم فةوود حلووم الفةوومص المًوويي سسووم 
يوووؤ   حلوووم ااووو اص يمووو  الة سر ووومد س ووو  ايد  وووملين رالووو ي ين رالتوووي توووؤدح يووودر هم الوووم 

تويه اصديمد سغط الد  رتظة  ايح ا  يكك  راسح فدا لدى  رح الكدًويمد الرترا
ان الوو ح  الوو ين يسيلوورن لالتقوومن رال ظووم  سسووم يفموو  تكوويعة  سوو  السفتسوو  ًووميمق رسفةووداق.

حلووووم الستووووترى   عمووووم يحوووودق اووووي السوووو   ال عتووووي الفتووووسي دًرًووووم هوووور توووو اك  لال
الفتدح درن ان يًمد الم الرحي ريتيلر  اي سعمهي  رالعمظ اسال حلوم ا و  لو  يكتسو  

درن ان يميوو  تسمسووم  م ووم ادوو  ان سووم ي يوو  العوو دسوون فم ووب ادوو  رهوور الفم ووب التكيعي يس
ايتووتفيب العوو د حلووم ستووترى فتوودل رلكوون درن ان يعوو غ هوو ل الطمقووه اووي ًوو اع ار لقوومء 
سوو  آدوو  ار كسووم هوور سموو رب لوودى السفتسموومد السكتظووه يملتووكمن ان يفتسوو  الكووده 
الوو ح تموو   للسرقووب السووممط سوو  ايدوو ين ليدععوورا ح وو  رطووا  السرقووب را ا لوو  يوو فح 

ل تيفه هوي حملوه سون اي عموم  الفتودح السوصسن التوي ي يوؤدح رتتدهر    را أحرال تترء 
تعمحوووو  سوووو  سرسوووورع   ايتووووتس  الفتوووود اووووي حملووووه  أرري يعوووو غ اووووي اموووو   تكيعيوووو رظيعووووه 

يتوووتس  سكووودرداق. لووو ا  أ سوووماتوووتمداد سوووصسن درن تع يوووي  اوووال هووور يعمووو  ري هووور يتوووت يح  
يه ي توويسم ان السكيرتوومد امي عمووم  يصيوود التاهووب الفتوودح راتووتس ا ل ي ةووك الس محووه ال عتوو

التي ي يتتطي  العو د التمييو  ح ةوم تتوتس  كس يو اد تسو ب الفتود درن ستوترى الورحي 
 أن ؤكود ه وم  أن ري تفد التع يي الس متب رهي تمد يس ميه حمله ترت  ستتس  رحلي   ورد 
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الورحي رلو ا  مموملاي عمم  كستيب للس   يترقب ح د التميي  الفتدح ريكمد ي يًو  
ملكده قلسم يككر سن ال محيه ال عتيه ترى التورت  رلكون اي عموم  يمود سؤكو ا للدطو  ا

 ريتد  اح حسر اي الفت  كرتيله للتميي . 
 
 لعبة كرة القدم وتحكيمها  2-3

أدو د لميوه كو   القود  ايهتسووم  الستصايود  كر ةوم اللميوه الكوومييه ايرلوم اوي المومل  ره ملووك 
 الحكم  .السلمب .الكو    ريكوك  الحكوم  الفوصء السةو  للميوه  ادراد اللمي  س ةم االالحيين

سن دال  اتدم  الق ا اد الًوم ي  رالًوحيح  سسوم يتطلوب سون الحكوم  ليمقوه يد يوه حمليوه 
لكوووي يكووورن ق يوووب سووون الحووودق راتدوووم  القووو ا اد الًوووم ي  رالسق مووو  رلووو لك حسووود ايتحووومد 

حكووو  دلوووب احووود السووو سسين  اير يوووي الوووم صيووومد  الحكوووم  الوووم حكسوووين اسووومايين أح كووو 
لس اقيوووه الحووودق رهووو ا سسوووم يتطلوووب سووون الحكووو  اير  الووو ك  القطووو ح الستوووراصح ركووو لك 
التراًووو  اليًووو ح سووو  الحكوووم  الستووومحدين حيوووق ا يتووود الد اتووومد ان الحكووو  يقطووو  اوووي 

 كيلووور ستووو  اوووي كووومس المووومل  ايديووو  يف ووورب اا يقيوووم سووون ه وووم 14الوووم 12السيوووم ا  سووون ا
ك  تدس   داء الع يقين اي السلمب رالتي يفوب ان يقور  الحكو   كتكب ان ح كمد الح

يق ا تةم حتي يتسكن الحك  سن سف اد اللمب .دمًه ان اللميه تطر د ك يو ا راًويحد 
ت ح  فداقريحتمج الحك  الم فةد اسوماي ركو لك الوم ت كيوص حوملي ا  ومء السيوم ا  رلو لك 

ه للحكووم  لكووي يتسك وورا سوون اداء حسوود ايتحوومد الوودرلي لكووه القوود  الووم رسوو  سوود ب الدووم
ايدتيووم  يًوور ل ًووحيح  دمًووه ان ايدتيووم  الفديوود رالحووديق هوور  عووس ط يقووه تووي  
السيم ا  رك لك ط يقه الف ح اال ك  يفب ان تكورن ميو  سوؤ  ل حلوم توي  السيوم ا  أح 

 ستوو  اقًوم حود ركو لك يعوتح صاريوه  ؤيوو  8ان الحكو  يفوب ان ييتمود حون الكو   حورالي ا
حددل  تدم  الق ا اد الًم ي  راي الدر ل الدرليه ايدي   التوي فو د اوي ا ييو  راس  رس

يمكوومب ايتحوومد لوودرلي لكوو   القوود  اكوودرا حلووم تس كووص الحكوو  رحلووم ط يقووه الفوو ح ركوو لك 
التراًووو  اليًووو ح سووو  الحكوووم  الستووومحدين ركووو لك الحكووو  ال ايووو  كلةوووم توووؤدح الوووم اتدوووم  

تقليوو  القوو ا اد الدمط وو  التووي تحًوو   تيفووه يموود القوو ا اد الًووحيح  التووي تتوومحد حلووم 
  1االحك  حن الك   رحن الالحيين 

 
                                                 

 2010اربيل ,مكتبة الزيتون , الدورة الدوليةهادي بالن : (1)
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 :سابقة الدراسات ال 2-2
د اته هكم  ه دارح هريدح ا حالقه ايتتفميه اي عممليه يم داء السةوم ح لالحيوي الكو   

داء هوودب اليحووق حلووم التموو ب حلووم المالقووه يووين ايتووتفميه اي عممليووه راي  2االطووم      
السةوووم ح لالحيوووي الكووو   الطوووم    للد فوووه السستووومص  لس طقوووه العووو اد ايرتوووط.تكر د حي وووه 

-2003اليحووووق سوووون يحيووووي ا ديووووه الد فووووه السستوووومص  لس طقووووه العوووو اد ايرتووووط للسرتوووو  ا
الوو ردتين - ا ديووه رتوو  اتووتيممد  وومدح االة ديووه8 ا  كوومن حوودد اي ديووه السكووم كه ا2004

 ركومن حودد ااو اد المي وه 6 لك كمن حدد اي ديوه السدتيو   ا ي تحميةسم سن التًعيمد ري
  رلغوو   تحقيووم هوودب اليحووق قووم  اليمحووق ياتووتددا  سقيوومس ايتووتفميه اي عممليووه 48ا

راحووداد ادتيووم  ايداء السةووم ح حيووق تيووين سممسوو  اي تيوومط سووميين ايتووتفميه اي عممليووه 
يؤكود حلوم سودى المالقوه اي تيمطيوه رايداء السةم ح هي اكيو  سون القيسوه الفدرليوه رهو ا 

الممليوووه سوووميين ايتوووتفميه اي عممليوووه رايداء السةوووم ح يوووملك   الطوووم    لووودى ا ديوووه الد فوووه 
السستووومص  لس طقوووه العووو اد ايرتوووط رت فووو  هووو ل المالقوووه القريوووه الوووم سووودى التووو ايط سوووميين 

 .السيم ا  رسميمس  ي  امال سميعك  ي  ا  مء
 الفصل الثالث

   ألميدانيهبحث واجرائته منهج ال-3
   منهج البحث 3-1

اليحووق الملسووي هوور ألط يقوو  التووي يتووتددسةم اليمحووق لد اتووه السكووكله  لكووي يًوو  للووم 
. لو ا  1االحقيقيه  ريككوب ح ةوم حيوق أن طييموه السكوكله هوي التوي تحودد سو ةج اليحوق 

توو  طييمووه السوو ةج الرًووعي ياتوولرب المالقوومد أي تيمطيوو  ر الووك لال س رناتووتدد  اليوومح 
 اليحق .

 مجتمع وعينه البحث  3-2
سفتسوو  اليحووق رهوو  حكووم  كوو   القوود  الد فووه ال م يووه اووي الديرا يووه  رنحوودد اليوومح          
 لط يقووه المكوورا يه اليتوويطه   حكوو  .  وو  قووم  اليمحووق يمدتيووم  حي وو  اليحووق يم25حوودده  ا
  ًلي .%  سن السفتس  ا32  حكم   رككلد  تي  أا اد المينا8رحدده  ا

 
                                                 

.بحث وصفي على العبي  ابة االنفعالية باألداء المهاري لالعبي الكرة الطائرةعالقة االستجهشام هنداوي :    (2)

 (2004-2003اندية الممتازة للفرات االوسط للموسو )
 5,ص1985, دار الفكر للطباعة والنشر , عمان , جدول البحث العلمياحمد بدر : - (1)
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 المستخدمة بالبحث  تاالختبارا 3-4
اتدوم  القو ا  يمود تمودي  هو ا  رادتيوم اي عممليوه  ايتتفميه ادتيم  رناتتدد  اليمح      

السقيوومس سوون قيوو  الديوو اء حيووق كوومن هوو ا السقيوومس سموود للووم الالحيووين حيووق توو  تمديلوو  
   ليال   الحكم  .

القووو ا  ر لوووك سووون دوووال  حووو   حووووميد  يتًوووسي  ي  ووومسج يتدوووم  رنكووو لك قوووم  اليووومح 
تحكيسيووه حلووية  سوون دووال  سيووم ا  حيووه رقوود توو  تحديوود القوو ا  الًووحيح لةووم رتوو  سمملفووه 
الحميد التحكسيوه يحيوق لو  يظةو  القو ا  الو ح أتدو ل حكو  السيوم ا  ا ًولي ركومن حودد 

   رتمطم د فه راحد  لك  ق ا  ًحيح . 10الحميد ا
 
 الغرض من االختبار      

حه أتدم  الق ا اد .      قيمس ايتتفميه اي عممليه ح د حكم  ك   القد  ًر
 -األدوات المستخدمة :   3-5 

 حمتيه سحسرله  . - 1    
 سؤقد  ستف  .-2    
 تمحه ترقيد . -3    

 التجربة االستطالعية  3-6
  10/3/2010يوووووإف اء تف يووووو  اتوووووتطالحي  يووووور  الدسووووويس السًووووومدب ا رنقوووووم  اليووووومح  
  حكوم  سون حكوم  الد فوه ال م يوه اوي الديرا يوه رهو  فوصء 3تمحه الممك   ًيمحم حلوم اال

سووون سفتسووو  ا ًووولي لليحوووق رلووويس فوووصء سووون المي وووه  اوووي لحووودى قمحووومد كليوووه الت ييوووه  
 ال يمسيه ر لك للتم ب:

 سم اه الرقد الستتغ م لءف اء ايدتيم اد . -1
  يتيه .السمرقمد التي قد تًمدب أف اء التف يه ال   -2
 سدى تالسه رفمهصيه ا فةص  الستتددسه اي التف يه ال  يتيه     -3
 تةي ه السكمن الس متب  ف اء ايدتيم . -4
 التف يه ال  يتيه3-7

                                                 

 ( 1يراجع ملحق رقم) 
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راي قمحوه  2011/  3/  15ياف اء ايدتيم  اي ير  ال ال مء السًمدب    رنقم  اليمح 
ه اووي كليووه الت ييووه ال يمسوويه حيووق   التوومحه الممكوو   ًوويمحم اووي القمحوومد ال ظ يوو2 قوو  ا

حطوووم ة  الرقووود الس متوووب للالفميوووه حليووو  يمووود  لوووك تووو   حووو   السقيووومس حلوووم الحكوووم  ران
 ادتيم ه  أتدم  الق ا  سن دال  الي  مسج السًس  حلم الحمتيه .

   -الوسائل اإلحصائية: 8 -3
 اتتدد  اليمحق الرتم   ا حًم يه التمليه       

 رتط حتميي   -1
  اب سميم ح ا ح -2

 يي ترن سممس  اي تيمط -3
 

 الفصل الربع 
 عرض وتحليل ومناقشة النتائج -4
 

  1فدر   ق  ا
يرسح ا رتمط الحتمييه راي ح اامد السميم يه رقيسه اي تيمط يين ادتيم  اتدم  الق ا  

 اي عممليه.رسقيمس ايتتفميه 
 

 الديله اي تيمط اي ح اب الرتط الستغي اد
 1.66 4.75 الق ا  اتدم 

 
0.721 

 
0.5 

 136.5 اي عممليه هسقيمس ايتتفمي
 

6.07 
 

 

 

 تيووين سممسوو  اي تيوومط سووميين ايتووتفميه اي عممليووه راتدووم  القوو ا  1سوون دووال  الفوودر  ا
  0.5 ح ود ستوترى ديلوه ا0.663رهي اكي  سون قيستةوم الفدرليوه راليملغوها  0.721هيا

حلوووم سووودى المالقوووه اي تيمطيوووه الممليوووه سوووميين ايتوووتفميه  رهووو ا يؤكووود 7رد فوووه الح يوووه ا
يوو   اي عممليووه راتدووم  القوو ا  .رت فوو  هوو ل المالقووه القريووه الووم سوودى التوو ايط سووميين سووميعك 
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يمسو  يو  اموال.ا  كلسوم كم ود  قوه الحكو  ي عتو  حمليوه يوؤدح يو لك الوم  ا  ومء السيوم ا  رسوم
 ال  اتدوووم ل للقووو ا اد السدتلعوووه يًووور  السيوووم ا  سووون دووو أ  ووومء لالتوووتفميه لفميووومدحًووور  
 1ا.فيد ًحيحه ر 

 

 
 الفصل الخامس 

 االستنتاجات والتوصيات  -5
 -االستنتاجات:5-1
راتدوم  القو ا  لودى حكوم  كو    اي عممليوه ايتوتفميه يوين سوم حمليوه ا تيومط حالقوه ه ومك-1

 القد 
 يقدسو  أن يسكون سوم تقودي  اوي سةو  در  لةوم اي عممليه لحكم  كو   القود   ايتتفميه أن  -2

 .السيم يمد أ  مء الحك 
 
 -التوصيات:2 - 5
 الحكوم  قميليومد حون التمو ب اوي سةو  در  سون لةوم لسوم اي عممليوه يميتوتفميه ايهتسم  -1

 . السيم يمد أ  مء الحقيقه

 القو ا  يمتدوم  ر يطةوم القود  حكوم  كو   لودى ال عتيه يملًعمد تةت  تد يييه س مهج ي مء- 2

 . كم للح

 الحملوه تقيوي  يسكون حتوم السود ب رالحكو  يوين سوم القريوه المالقوه سودى حلوم التاكيود -3

   .ح ةم ي تج أن يسكن التي التلييمد ك  حلم رالتغلب حليةم رالتيط   للحك  ال عتيه

 سون السيم يومد قيو   لحكوم ا لودى يومل عس ال قوه ستوترى ل او  الحدي وه ا تومليب أن - 4

 .دتًين س احمتةمالس يفب يالت السةسه ا سر 

لودى   عتويه تغيو اد أح سراكيوه يسكون حتم القد  ك   لحكم  در يه  عتيه ادتيم اد أف اء-5
 .الحكم 

 
 

 
                                                 

(1)
,القاهرة  32,دار الفكر العربي,صاالختبارات النفسية والمهاريةمحمد حسن عالوي ,محمد نصر الدين : - 

.1987. 



 

 

16 

 المصادر
 

  دا  العكو   التملي  السي سج اوي الت ييوه اليد يوه رال يمسويه:  فسم  الدين حيد الممطي-1
 1997الم يي القمه     

 .1990  دا  الفمسمه ايتك د يه    ال عس ال يمسياتس حلأحسد حيد الدملم: -2
القيووومس رالتقووودي  اوووي الت ييوووه اليد يوووه سووو ران حيووود السفيووود   سحسووود فمتووو  اليتوووم ح : -3

 . 2003. سؤتته الر ام لل ك  رالترصي    حسمن   رال يمسيه
  دا  الفسوووومهي ح لل كوووو   حلوووو  الوووو عس التف ييووووي ال يمسوووويسحسوووود حوووومد   كوووودح :   -4

 .رالترصي 

  سطيموه  سقدسه اي حلو  الو عسأ   رب ري تج ت فسه حمد  حص الدين رآد رن :    -5
 .1983ا ه ا    القمه   

 .1984  دا  العك  الم يي   يغداد  حل  ال عس رتطييقمت حيد حلي الفسم ي :    -6

  تومله   القود    كو  حكوم  اداء يستوترى رحالقتةوم الكدًويه التوسمد س:حيوم متو ف -7

 .2002  يغداد فمسمه   ال يمسيه الت ييه كليه  مي  س كر    سمفتتي
 

  تومله   القود  آ   حكوم  اداء يستوترى رحالقتةوم اي تيمل سظمه  يم  . سة م تسي  - 8

 .2006   يمي  فمسمه – ال يمسيه الت ييه آليه   سمفتتي 
 .2010ا يي   سكتيه الصيترن   الدر   الدرليههمدح يالن : -9

 
حالقووووه ايتووووتفميه اي عممليووووه يووووم داء السةووووم ح لالحيووووي الكوووو   ه وووودارح :    هكووووم --10

-2003.يحوووق رًوووعي حلوووم يحيوووي ا ديوووه السستووومص  للعووو اد ايرتوووط للسرتووو  االطوووم    
2004.  

11 
 .1985  دا  العك  للطيمحه رال ك    حسمن  فدر  اليحق الملسي احسد يد  :  -12

ملسوووي اوووي يحووورق الت ييوووه ال يمسووويه   دا  سحتووون حلوووي رادووو رن:ادراد اليحوووق ال -13
 .1السراهب للطيمحه رال ك    ال فب ايك ب  ط

 دا  العكوو  ايدتيووم اد ال عتوويه رالسةم يووه:سحسوود حتوون حووالرح  سحسوود  ًوو  الوودين -14
 .1987الم يي  القمه   .
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15- Janu zcz . Gzewiski,pixkar egzna , cdnsk, 1983 
the athlet actioncontrol : the ability to anticipation . Schubert, f, The role of  -61

y(1981internationul journul of sport phsychlog 
 

 

 

 المالحق
 (1ملحق رقم)
 

  أسم  العق   التي تًب حملتك يدقه       التمليسمد : س  حالسه ا
أفب سن ك  حيم   يًدم راي سرء سم تكم  ي  حمسه ري طيم 

 حليك .

  
 أيدا  مد ا أحيم م ممليمق  دا سم يوووووووووووم ادالم د

1 
 أحســنذا قيمــة مــا لــم يقتــر  مــن  تحكيمــ ال اعتبــر 

 مستوى ل  .

          

           العدوان  . الع يمتلكن  الخوف من ال 2

           تشتت تركيزي . أنالمضايقات البسيطة يمكن  3

           لمباراة .أستطيع االحتفاظ بتفكري دائما أثناء ا 4

           أنا واثق كل الثقة ف  قدرت  على األداء . 5

           .  اعتذر عندما أخطئ أو حينما أكون غير موفق 6

           قبل المباراة . تحكيم ال أسلو ف   أفكر 7

      أساسا بقصد الترويح . تحكيمال أمارس 8

9 
ــدي  ــ اب ــ  بعــ رأي ض المالحظــات بصــراحة اذا كــان ل

 على المباراة 
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           قوية ) من الحديد ( أثناء المباراة . أعصاب تكون  10

           ف  أثناء الوقت الحرج من المباراة . أخطائ تكثر  11

            الثقة ف  أدان  أثناء المباراة . الىافتقر  12

            ال اهتم بما ارتكبته من أخطاء . 13

           ارتجااًل دون أن يكون ف  ذهن  خطة. أحكم 14

           .  ف  الملع  حكم أحسنأريد أن أكون  15

16 
ـــة غضـــ  المنافســـين  أفضـــل ـــ  مواجه االبتســـامة ف

 حرصًا على عدم تماديهم ف  ذلك.

          

         أتأثر بآراء اآلخرين ف  مستوى أدائ  الرياض  . 17

            يع أن أتحكم ف  أعصاب  أثناء المباراة.أستط 18

            قبل المباراة . نجاحأتوقع ال 19

20 
ن  ف  حالة سيئة لعدة أيام لأخطائ  ف  المباراة تجع

. 

          

21 
التزم بنظام ثابت سواء ف  التدري  أو ف  المباريـات 

. 

          

22 
ن ال يجعلــون مــن مــع الالعبــين اللــذي تحكــيمال أفضــل

 .  المباراة صراعاً 

          

           .  تحكيمالمسؤولية كاملة ف  ال أتحمل 23

           يمتلكن  الشعور بعدم المباالة أثناء المباراة . 24

           عبيت  ) نرفزت  ( تؤثر على أدان  ف  المباراة . 25

           .حتى قبل أن تبدأ المباراة  األخطاءأخشى  26

27 
 أكثـر مسـاعدينأفكر ف  األخطاء الت  قد يقع فيها ال

   من تفكيري ف  اللع  .

          

          محـاوال تحسـين  أخـرى الـىل االنتقال مـن طريقـة عاج 28
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 مستواي .

           ف  حالة وجود التحدي . أال لتحكيمال اشعر بالميل ل 29

30 
ين أحاول تجاهلهم فسناعندما يظهر الغض  على الم

   خشية زيادة غضبهم

        

31 
تعليــق جـــارح يمكــن أن يـــؤثر علــى أدانـــ  أثنـــاء  أي

 المباراة .

          

32 
 أحســـن ألننـــ ع بالوقـــت الحـــرج فـــ  المبـــاراة تاســـتم

 التصرف فيه .

          

           . األقوياءتحدي المنافسين  الى أميل 33

34 
مـن شـعوري بـالفرح  أكثـرلفشـل اشعر بالضـيق عنـد ا

 عند النجاح 

          

35 
كفـاءة فـ   أكثـرأحاول البحث عن طرق متعددة لك  

 .  تحكيم 

          

36 
ف  المباراة على الـرغم مـن ارتكـاب   لتحكيماستمتع با

 العديد من األخطاء . 

          

           على القرار.اتصف باإلصرار  37

38 
اة أحاول عزل تفكيـري كليـًا عـن مـا يـدور أثناء المبار 
 حول  .

          

39 
أخشى الوقوع ف  المواقف الحرجة قبل حدوثها بوقت 

 .  طويل

          

         .مستوى زمالئ  الحكام أفضل من  يضايقن  أن  40

41 
أحاول أن أتجن  التفكير فيما وقعت فيـه مـن أخطـاء 

. 

          

 


